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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
•  Obstarávateľ : Mesto Štúrovo 
•  Spracovateľ : AUREX, spol. s r.o. 
•  Predmet :  Územný plán mesta Štúrovo 

2. ZADANIE ÚLOHY 

Mesto Štúrovo si, v zmysle Zákona č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní, 
objednalo spracovanie územného plánu mesta na základe výsledkov užšej súťaže 
a následne uzatvorenej Zmluvy o dielo medzi objednávateľom - Mesto Štúrovo 
a zhotoviteľom - AUREX, spol. s r. o., Bratislava, ktorá bola podpísaná 14.07.2006. 
Predmetom zmluvy je vypracovanie Územného plánu mesta Štúrovo  

3. DÔVODY PRE OBSTARANIE ÚZEMNÉHO 
PLÁNU MESTA ŠTÚROVO 

Potreba spracovania novej územnoplánovacej dokumentácie vyplynula 
predovšetkým z nutnosti reagovať na kvalitatívne nové zámery na využitie územia 
v novej legislatívnej situácii a na zmenené územnotechnické a socioekonomické 
podmienky. 

Zásadná zmena celkových politických a sociálno-ekonomických podmienok v SR v 
posledných rokoch výrazne ovplyvňuje rozvoj jednotlivých funkčných zložiek 
územia mesta, s ktorou staršie územnoplánovacie podklady a dokumentácie 
vzhľadom na dobu vzniku ani nemohli počítať. 

Impulzom sú aj nové názory na možnosti rozvoja mesta, ktoré vyplývajú z nových 
požiadaviek zakotvených v strategických medzinárodných dokumentoch 
a rozvojových štúdiách týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce. Vybudovanie, či 
skôr znovupostavenie mosta Márie Valérie v roku 2001 umožnilo priamejšie 
a rýchlejšie spojenie medzi mestami Štúrovo a Ostrihom a tým aj posilnenie 
medzinárodných slovensko-maďarských väzieb v rámci zjednocujúcej sa 
Európskej únie. Štúrovu sa tak naskytá možnosť prinavrátenia významu 
strategicky významného miesta.  

V konkrétnych prejavoch ide najmä o nasledovné fakty: 

• zmena v reálnom vývoji počtu a skladby obyvateľstva v meste a okolí a najmä 
zmeny vyplývajúce zo zmien územnosprávneho členenia, (odčlenenie obcí 
Nána - r.1990 a Obid – r.1999) 

• zmena v celkovom chápaní politiky v oblasti bytovej výstavby  vedúca k 
zastaveniu hromadnej bytovej výstavby formou KBV a jej nahradenie inými 
formami 

• zmena v nazeraní na funkcie verejnej správy v oblasti občianskej vybavenosti, 
rekreácie a cestovného ruchu, ktorá vyvoláva nutnosť len smerného 
vymedzenia kapacít v oblasti obchodu, stravovania, ubytovania a služieb, bez 
prísnej lokalizácie a zachovania funkčnej čistoty jednotlivých funkčných zón, 

• zmenené podmienky v oblasti ochrany prírody vyvolané novými vyhlásenými 
alebo navrhovanými chránenými územiami, ako aj novými podmienkami ich 
ochrany, 

• zmenené podmienky v stave jednotlivých zložiek životného prostredia, napr. 
zvýšenej hladiny hluku v dôsledku nárastu stupňa motorizácie v posledných 
rokoch, požiadavky odpadového hospodárstva atď. 



          
 

AUREX, spol. s r.o., Bratislava, december 2008  3 

• zmeny vo výrobnej sfére vedúce k zmenám v uvažovanom počte pracovných 
príležitostí, ako aj ich skladbe, (dynamika dochádzky a odchádzky za prácou) 

• zmeny zámerov v oblasti rozvoja a využitia výrobných plôch vzhľadom na 
zmenené rozvojové zámery väčšiny výrobných podnikov, resp. ich likvidáciu 
alebo transformáciu, ako aj vzhľadom na transformáciu poľnohospodárstva, či 
vzniku priemyselných zón a logistických centier 

• zmeny v celkových trendoch rozvoja dopravy (cestnej i železničnej) vyplývajúce 
okrem celkových socioekonomických zmien (pozastavenie prevádzky osobnej 
prepravy na regionálnych tratiach) aj z rozdielneho nazerania na usporiadanie 
dopravného systému a jeho jednotlivých zložiek (zvyšovanie kvality životného 
prostredia a bezpečnosti dopravy, vytváranie dopravne ukľudnených  zón, 
navrhovanie nových cyklistických a peších trás a pod.),  

• zmeny v prístupe k majetkoprávnym pomerom s dôrazom na ochranu 
vlastníckych vzťahov (problémy vyvlastňovania a pod.) 

• zmena podnikateľského prostredia, usmerňovanie investičnej činnosti 
 

4. HLAVNÉ CIELE ÚLOHY 

Hlavným cieľom spracovania návrhu územného plánu je predloženie riešenia, ktoré 
by, v súlade s požiadavkami formulovanými v zadaní, boli východiskom pre 
riadenie územného rozvoja,mesta a vytvorenie optimálneho modelu jeho rozvoja 
najbližších rokoch. 

Vzhľadom na všeobecné ciele územného plánovania sa riešenie dotýka 
predovšetkým týchto oblastí: 

• Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia 
• Demografický potenciál ( SODB 2001) 
• Sociálna infraštruktúra (občianska vybavenosť) 
• Bytový a domový fond 
• Kultúrne a historické hodnoty 
• Hospodárska základňa 
• Rekreácia, šport a turizmus/cestovný ruch 
• Verejné dopravné vybavenie 
• Verejné technické vybavenie 
• Životné prostredie a ochrana prírody a krajiny 
 

5. SPÔSOB, OBSAH A ROZSAH 
SPRACOVANIA NÁVRHU 

Spôsob spracovania ÚPN O rešpektuje vo všetkých etapách, ktoré spracovanie 
ÚPN zahŕňa, požiadavky zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebného zákona), vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Ďalej 
vychádza z odporúčaní dokumentu vydaného Ministerstvom životného prostredia 
Slovenskej republiky: Metodické usmernenie obstarania a spracovania územného 
plánu obce, Bratislava 2001. 

Príprava nového základného územnoplánovacieho dokumentu mesta, v zmysle 
uzatvorenej zmluvy, prebiehala v nasledovných na seba nadväzujúcich etapách: 
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• prieskumy a rozbory, (súčasťou je KEP1 a zadanie) 
• koncept ÚPN O, /variantne/ 
• návrh ÚPN O 

Prieskumy a rozbory  tvorili spolu s prípravnými prácami  úvodnú etapu, v rámci 
ktorej boli zhromaždené podklady o stave územia a zámeroch na jeho využitie, ako 
aj informácie a údaje nevyhnutné na spracovanie zadania, ktoré definuje všetky 
požiadavky potrebné pre zahájenie prác na nasledujúcich etapách. Súčasťou etapy 
prieskumov a rozborov bolo spracovanie Krajinnoekologického plánu ako 
samostatne spracovaného materiálu v textovej a grafickej podobe. 

Na základe prieskumov a rozborov bolo spracované zadanie , ktoré bolo schválené 
Mestským zastupiteľstvom v Štúrove na zasadnutí dňa 20. 11. 2007 Uznesením 
č.226/2007. V zadaní sú definované ciele a požiadavky na riešenie územného 
plánu mesta.  

Po schválení zadania bol spracovaný koncept  územného plánu podľa požiadaviek 
vyjadrených v zadaní, ako aj v súlade so závermi jednotlivých pracovných stretnutí, 
ktoré sa konali za účasti obstarávateľa a spracovateľa ÚPN O Štúrovo, počas 
spracovania jednotlivých fáz prípravy územného plánu. Koncept bol spracovaný v 
dvoch variantoch.   

V návrhu  riešenia sú teda premietnuté poznatky z prieskumov a rozborov, 
požiadavky schválené v zadaní, schválené návrhy z variantne spracovaného 
konceptu a v zmysle „Súborného stanoviska orgánu územného plánovania ku 
konceptu územného plánu mesta Štúrovo“, zo dňa 25.08.2008. Návrh riešenia 
územného plánu je spracovaný v súlade s § 12 Vyhlášky MŽPSR č. 55/2001 Z.z. 

Riešené územie je členené na regula čné bloky,  ktoré predstavujú základnú 
jednotku pre stanovenie možností využitia, vymedzením prípustných a zakázaných 
činností. Stanovujú aj základné hmotovo-priestorové charakteristiky územia, ktoré 
sú vyjadrené indexom zastavanosti, minimálnym podielom zelene a výškovou 
hladinou bloku stanovenou smerným počtom nadzemných podlaží. Použité 
hmotovo - priestorové charakteristiky znamenajú zároveň aj vyjadrenie celkového 
potenciálu daného bloku v zmysle potenciálne využiteľného stavebného objemu. 

6. SÚLAD RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM  
A SO SÚBORNÝM STANOVISKOM 
Z PREROKOVANIA KONCEPTU 

Mesto Štúrovo ako obstarávateľ územného plánu obce zabezpečil v súlade s §20 
Stavebného zákona spracovanie zadania, ktoré podľa Vyhlášky MŽPSR č. 55/2001 
Z.z. stanovilo hlavné ciele a požiadavky na spracovanie územného plánu. Návrh 
zadania bol v súlade so zákonom prerokovaný. Po skončení prerokovania a 
vyhodnotení pripomienok a stanovísk požiadal obstarávateľ – mesto Štúrovo podľa 
§ 20 ods. 5 písm. b) Stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Nitre ako orgán 
územného plánovania o posúdenie či je obsah zadania v súlade so záväznou 
časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa a či je obsah 
návrhu zadania a postup jeho obstarania a prerokovania v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi. Krajský stavebný úrad v Nitre vydal súhlasné stanovisko a 
následne bolo zadanie schválené Uznesením č. 226/2007 na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva v Štúrove dňa 20.11.2007. 

                                                           
1 KEP - Krajinno-ekologický plán 
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Na základe schváleného zadania bol spracovaný Koncept ÚPN O v súlade s 
požiadavkami a cieľmi stanovenými v zadaní a tieto, v súlade s ustanoveniami 
stavebného zákona boli premietnuté do konkrétnych návrhov priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia. V zmysle „Súborného stanoviska 
orgánu územného plánovania ku konceptu územného plánu mesta Štúrovo“,  s 
vyhodnotením pripomienkového konania k variantne spracovanému konceptu 
riešenia ÚPN-O bol vypracovaný návrh riešenia územného plánu. 

 

7. PODKLADOVÉ MATERIÁLY 

 

7.1. Zoznam podkladov poskytnutých obstarávate ľom 

 Názov Spracovate ľ Rok 

1 Územný plán sídelného útvaru Štúrovo  - 
Prieskumy a rozbory –  grafická časť: 
výkres 2 Záujmové územie -ekológia a životné 
prostredie,    M – 1:10 000 
výkres 3 Komplexný urb. rozbor    M – 1:5 000 
výkres 6 Energetika a spoje    M – 1:5 000 

Ing. arch. Ivan Múranica, 
autorizovaný architekt 
SKA 

IX. 1996 

2 MÚSES - Štúrovo – grafická časť: 
výkres 1 Súčasná krajinná štruktúra M – 1:10 000 
výkres 2 Stresové faktory    M – 1:10 000 
výkres 3 Návrh MÚSES   M – 1:10 000 

Ing. Katarína Staníková 1997 

3a Územný plán sídelného útvaru Štúrovo  - 
Koncept – textová a tabuľková časť 

Ing. arch. Ivan Múranica, 
autorizovaný architekt 
SKA 

1997 

3b Územný plán sídelného útvaru Štúrovo  - 
Koncept – grafická časť: 
výkres 1. Širšie vzťahy – 1:100 000 
výkres 2. Záujmové územie, var. A,   M – 1:10 000 
výkres 2. Záujmové územie, var. B,   M – 1:10 000 
výkres 3 Komplex urb návrh, var. A,    M – 1:5 000 
výkres 4 Návrh dopravného riešenia   M – 1:5 000 
výkres 6 Návrh riešenia energetiky     M – 1:5 000 
výkres 6 Návrh riešenia vod. hosp.    M – 1:5 000 

Ing. arch. Ivan Múranica, 
autorizovaný architekt 
SKA 

1997 

4a Územný plán sídelného útvaru Štúrovo  - 
Návrh  – Sprievodná správa - textová 
a tabuľková časť 
Územný plán sídelného útvaru Štúrovo  - 
Návrh  – Regulatívy funkčného 
a priestorového usporiadania - textová 
a tabuľková časť 
 

Ing. arch. Ivan Múranica, 
autorizovaný architekt 
SKA 

1998 

4b Územný plán sídelného útvaru Štúrovo  - 
Návrh – grafická časť: 
výkres 3. Komplexný urbanist. návrh, M – 1:5 000 
výkres 6 Návrh riešenia vod. hosp.    M – 1:5 000 

Ing. arch. Ivan Múranica, 
autorizovaný architekt 
SKA 

1998 
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4c Vyhodnotenie perspektívneho záberu 
PPF pre Územný plán mesta Štúrovo   
     – 1:5 000 

RNDr. H Rýchla 2001 

5 Zmeny a doplnky č.1 – Doplnenie UPP, 
Urbanistická štúdia obytnej zóny 
Východné nábrežie – Štúrovo, ÚPP pre 
vydanie ÚR – I. etapa výstavby 

Ing. arch. Jozef Istenes 
a kol. 

IX. 2000 

6 Zmeny a doplnky č.2 – Urbanistická 
štúdia Supermarket BILLA typ A –
Štúrovo, UPP pre zmenu časti ÚPN SÚ 
Štúrovo 

Doc.Ing.arch. Viera 
Lichardová, PhD a kol. 

IV. 2001 

7 Zmeny a doplnky č.3 – Urbanistická 
štúdia Supermarket, UPP pre zmenu časti 
ÚPN SÚ Štúrovo 

FAVART uniteam, s.r.o., 
Bratislava 

XI. 2002 

8 Územný plán mesta Ostrihom - 
„ESZTERGOM, Településszerkezeti 
terve, Jóváhagyási dokumentáció, 
Törzsszám: 2679/2003, 2004 november“ 

VÁTI, Kht. 2004 

 

7.2. Zoznam ostatných podkladov získaných a spracov aných riešite ľmi 
územného plánu 

• koncepčné dokumenty EÚ 
• Koncepcia územného rozvoja Slovenskej republiky, Aurex, s.r.o,  Bratislava, 2001 
• Územný plán veľkého územného celku Nitrianskeho samosprávneho kraja, 

AUREX, s.r.o., Bratislava, 1998 
• Nariadenie vlády SR z 28. apríla 1998, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj, Z.z. č.188/1998 
• Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Nitrianskeho kraja, 

Aurex, s.r.o,  Bratislava, VIII. 2004 -/ VZN č.3/2004, ktorým sa vyhlasuje "Záväzná 
časť Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja - Zmeny a 
doplnky č.1"/ 

• Schválené VZN mesta 
• Strategický plán rozvoja mesta Štúrovo a jeho regiónu schválený uznesením 

Mestského zastupiteľstva Štúrovo č. 113/2003 zo dňa 6. 5. 2003 
• Štatistický úrad SR – podklady zo sčítania (SODB 2001) 
• Súpis pamiatok na Slovensku, zv. III. SÚPSOP, Obzor, Bratislava 1968 
• Atlas Slovenskej republiky, 1.vydanie (MŽP SR, 2002) 
• Koncepcia rozvoja Štúrova v oblasti tepelnej energetiky, SEA , regionálna pobočka 

Trenčín, 2006 
• Program odpadového hospodárstva okresu Nové Zámky do roku 2005, OÚ Nové 

Zámky, 2002 
• Program odpadového hospodárstva mesta Štúrovo do roku 2005, MÚ Štúrovo, 

2002 
• Situácie a projektové dokumentácie existujúcich a navrhovaných sietí a rozvodov 

technickej vybavenosti - konzultácie s prevádzkovateľmi a správcami  
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• Konzultácie s kompetentnými orgánmi a organizáciami 
• Územný plán obce Obid, APROX s.r.o., Bratislava, 2004 
• Súbor geodetických informácií ISKN 
• Rastrové podklady ZMSM, M 1: 10 000,  M 1: 50 000 
• Internetové stránky 
• Pasportizačné podklady vlastného terénneho prieskumu, 2006, 2007 

 
Predchádzajúce etapy spracovávaného územného plánu sú tiež podkladovými materiálmi, 

preto je možné konštatovať, že boli použité: 
• prieskumy a rozbory, (súčasťou je KEP2 a zadanie), ktoré na základe poskytnutých 

a použitých podkladov tvorili východiskovú etapu pre spracovanie následných etáp 
územného plánu 

• koncept riešenia, ktorý bol vypracovaný variantne 
• akceptované a zapracované pripomienky, ktoré boli v zmysle zákona vznesené 

k príslušným čiastkovým výstupom územnoplánovacej dokumentácie 
• ÚPN mesta Štúrovo - Správa o hodnotení strategického dokumentu - SEA3 (2008, 

AUREX, spol. s r.o., Bratislava v kooperácii s: IVASO, s.r.o. Bratislava) 

                                                           
2 KEP - Krajinno-ekologický plán 
3  SEA - Strategic Environmental Assessment 



Územný plán mesta Štúrovo          
 

8 

 



          
 

AUREX, spol. s r.o., Bratislava, december 2008  9 

Riešenie územného plánu mesta 
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A. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS 

A.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

Riešeným územím pre spracovanie ÚPN mesta Štúrovo je administratívnosprávne 
územie mesta Štúrovo, ktoré po odčlenení katastra obce Obid4 /nariadením Vlády 
SR č. 167/1999 Z.z./ je tvorené len katastrálnym územím mesta Štúrovo.. 

Takto vymedzené územie predstavuje výmeru 1 312,9 ha s celkovým počtom 
trvale bývajúcich obyvateľov 11 708 (SODB r. 2001), stav k 31.12.2005 11 122, 
v jednotlivých urbanistických obvodoch podľa nasledujúcej tabuľky. 

 

KRAJ OKRES KÓD ZSJ OBEC výmera obce 
v ha 

počet 
obyvateľov  

Nitra Nové Zámky 503584 Štúrovo 1313 11 708 

 

KÓD ZSJ OBEC NÁZOV ZSJ ČÍSLO UO  výmera obce 
v ha 

počet 
obyvateľov  

503584 Štúrovo    1313 11 708 
       

26143  Prístav UO 1  20,18 174 

26144  Pri Sobieskeho ulici UO 2  24,95 97 

26145  Pri štadóne UO 3  34,00 1172 

26146  Sídlisko Dunaj UO 4  69,74 3418 

26147  Za škrobárňou UO 5  27,55 367 

26148  Pri Kossuthovej ulici UO 6  19,53 646 

26149  Pri Strážskom vŕšku UO 7  43,72 725 

26150  Pri mliekárni UO 8  50,73 322 

26152  Pri Nánskej ceste I5 UO10  8,35 132 

26155  Železničný rad UO13  30,98 563 

26156  Železničná stanica UO14  44,18 11 

26158  Priemyselný obvod 
pri Dunaji 

UO16  108,00 0 

26159  Pri obidskom UO17  367,11 3 

26173  Želiarske UO31  46,91 0 

26176  Pri Nánskej ceste II UO34  155,94 213 

27667  Terasy UO36  31,73 3865 

27668  Vadaš UO37  60,27 0 

       
 Plochy spolu 

bez Dunaja 
   1144  

 

Zo severu k. ú. priamo hraničí s obcou Nána, na západe s obcou Obid a južnú a 
východnú hranicu, v dotyku so zastavaným územím tvorí rieka Dunaj, ktorá je 
súčasne aj štátnou hranicou medzi Slovenskou a Maďarskou republikou.  

                                                           
4 Schválený a t.č. platný územný plán z roku 1998 riešil územie, ktoré sa skladalo z katastrálnych území Štúrova a Obidu. 
5 Oficiálne používaný názov urbanistického obvodu (aj napriek tomu, že vyplýva z názvu Nána, a aj odvodeného pomenovania 
ulice -  Nánanská cesta) 
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Hranice katastrálneho územia sú vedené prevažne pozdĺž existujúcich prírodných 
bariér /Dunaj, Hron/, prípadne kopírujú technické stavby /koridor železnice.../ 

Prevažnú časť katastra tvoria plochy poľnohospodárskej pôdy a viníc, malú časť 
územia tvoria lesné plochy a plochy krajinnej zelene – hlavne zeleň pozdĺž toku 
Dunaja a Hrona. 

Riešené územie je totožné s katastrálnym územím a je vymedzené a znázornené 
v schémach textovej časti ako aj vo výkresoch grafickej časti, ktoré sú riešené 
v mierke v M 1:5 000, M 1:10 000, širšie vzťahy sú riešené v mierke M 1:50 000. 

A.2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 
RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

Poloha územia v blízkosti troch tokov  Dunaj – Ipeľ – Hron a štátnej prírodnej 
rezervácie Kováčovské kopce ho predurčujú k výskytu hodnotných plôch z aspektu 
ochrany prírody využiteľných v oblasti turizmu a cestovného ruchu. Riešené 
územie sa nachádza na rovinatom až mierne zvlnenom teréne Podunajskej 
pahorkatiny s rozpätím nadmorskej výšky od 105 m n. m. v SV až V časti 
riešeného územia, v mieste kde sa Hron vlieva do Dunaja, do 126 m n. m. v JZ 
časti riešeného územia. Výškový rozdiel predstavuje 21 m. Stred mesta sa 
nachádza vo výške cca 110 m n. m.. Rovinatý odlesnený kataster obce leží na 
terasách pokrytých sprašou s úrodnými černozemnými pôdami. Z celoslovenského 
pohľadu patrí Štúrovo k najjužnejšie položeným miestam. 

Mesto Štúrovo sa rozkladá v rovinatom krajinnom prostredí východného výbežku 
Podunajskej nížiny, na rozhraní zlomov Hronskej a Ipeľskej sprašovej tabule na 
ľavom brehu Dunaja. Tu sa začína ohyb Dunaja s výhľadom na klasickú baziliku v 
Ostrihome. Pri meste sa vlieva Hron do Dunaja ponúkajúc vynikajúce podmienky 
pre milovníkov dobrodružných výletov. Severovýchodne od mesta ležia vulkanické 
skaly Kováčovských kopcov s maximálnou výškou 395 m nad morom (NPR Burdov 
s najvyšším vrchom tejto národnej prírodnej rezervácie - Burda). 

Na severozápade mesto ohraničuje Prírodná rezervácia Vŕšok /Hegyfarok/, 
v blízkosti mesta sa nachádza niekoľko prírodných pozoruhodností. 

Štúrovo je predovšetkým kúpeľným mestom. Termálne kúpalisko VADAŠ je známe 
aj za hranicami. Svojou kapacitou nad 8.500 návštevníkov, obnovenými bazénmi 
rôznej veľkosti, krytou plavárňou, obnovenými radmi bufetov a sociálnych 
zariadení, možnosťou športovania ponúka ideálne podmienky na oddych. 

Z hľadiska hospodárskeho rozvoja má v meste, ale aj celom regióne, významné 
postavenie celulózo-papierenský kombinát - podnik Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., 
ktorý patrí k najväčším spracovateľom zberového papiera. /bývalé Juhoslovenské 
celulózky a papierne/ 

Štúrovo ako prihraničné mesto je dôležitým dopravným uzlom v cestnej, 
železničnej i vodnej doprave, s významom z hľadiska kombinovanej dopravy 
a prekládky zahraničného tovaru. 

 

 



Ostrihom

Obid

Nána

Vymedzenie rie�eného územia

hranica SR
hranica katastrálneho územia
hranica intravilánu
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A.3 PRÍRODNÉ PODMIENKY 

A.3.1 Všeobecná geografická charakteristika 
riešeného územia 

Vychádzajúc z geomorfologického členenia územia SR (Atlas krajiny Slovenskej 
republiky,2002) možno riešené územie mesta Štúrovo zaradiť do nasledovných 
geomorfologických  jednotiek: 

 
Sústava:   Alpsko-himalájska 
Podsústava:  Panónska panva 
Provincia:   Západopanónska panva 
Subprovincia:  Malá dunajská kotlina 
Oblasť:  Podunajská nížina 
Celok:   Podunajská pahorkatina 
Podcelok:   Hronská niva 
 

Vertikálna členitosť reliéfu je nízka, v hraniciach katastrálneho územia dosahuje 0 - 
35 m. Reliéf teda možno charakterizovať ako rovinný až nepatrne zvlnený. 
Z hľadiska morfologicko– morfometrického typu reliéfu možno riešené územie 
zaradiť medzi roviny horizontálne a vertikálne. Reliéf súvisí s výraznou eolitickou 
činnosťou. 

A.3.2 Geologická stavba územia 

Geologická stavba územia je tvorená neogénnymi sedimentmi, ktoré sú na území 
zastúpené sivými a pestrými ílmi, prachmi, pieskami, štrkmi, slieňovcami 
a pieskovcami. Riešené územie sa podľa inžinierskogeologickej rajonizácie (Atlas 
krajiny Slovenskej republiky, 2002) nachádza z väčšej časti v rajónoch údolných 
riečnych náplavov a sprašových sedimentov na riečnych terasách. 

A.3.3 Reliéf a reliéfotvorné pomery 

Vybraným tvarom reliéfu sú riečne terasy stredné so sklonom menej ako 1 °, 
prípadne od 1,1 – 2,5 °. 

A.3.4 Hydrologické pomery 

Z hydrogeologického hľadiska sa podzemné vody širšieho riešeného územia radia 
do dvoch hydrologických regiónov – Kvartér Dunaja v úseku Komárno - Chľaba 
a kvartér nivy Hrona v Podunajskej nížine s určujúcim medzizrnovým typom 
priepustnosti. Vyznačuje sa veľkou mocnosťou kvartéru, vzhľadom na tektoniku so 
zložitým dopĺňaním podzemných vôd z oblasti Podunajskej nížiny a aj 
hydraulickými vzťahmi s riekou Dunajom. Sedimenty Podunajskej nížiny dosahujú 
výraznej mocnosti, umožňujú značnú akumuláciu podzemných vôd. Vlastná nádrž 
má zložitý režim doplňovania podzemných vôd. Na dopĺňaní sa podieľajú 
podzemné vody dunajských terás a neovulkanity Burdy, ktoré sú veľmi úzko 
previazané s tokom Dunaja. 
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A.3.5 Klimatické pomery 

Teplotné pomery 

Katastrálne územie mesta Štúrovo patrí do klimatickej oblasti teplej s priemerne 50 
a viac letnými dňami za rok (s denným maximom teploty vzduchu ≥ 25 °C), okrsku 
teplého, veľmi suchého, s miernou zimou s teplotami v januári > -3 °C. Priemerná 
ročná teplota vzduchu: 10,4 °C. Priemerná teplota vzdu chu v júli sa pohybuje 
v rozmedzí 20 - 21 °C.  

Podľa zdroja http://www.sturovo.com sú priemerné údaje o stave ovzdušia z rokov 
1931-1980 nasledovné: 

Priemerná teplota ovzdušia  
Priemerná teplota ovzdušia v mesiacoch 

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Teplota v °C -1.8  0.3 5.3 11 15.8 18.9 21 20.3 16.6 10.8 5.5 0.8 

Dlhoročný priemer 10,4 °C 

 
Priemerné charakteristické teploty : 
•   0 °C od 18.februára do 15.decembra.  
•   5 °C od 22.marca do 10.novembra.  
• 10 °C od 17.apríla do 15 októbra.  
• 15 °C od 18.mája do 18 septembra.  

Zrážkové pomery 

Priemerný ročný úhrn zrážok v riešenom území predstavuje 566 mm. Počet dní so 
snehovou pokrývkou sa pohybuje v rozmedzí 0 - 40 dní. Priemerný úhrn zrážok 
v mesiaci júl je do 65 mm, v januári sa pohybujú v intervale 30 - 40 mm. Priemerná 
vlhkosť vzduchu počas roka je okolo 74 %.  

Index zavlažovania pre toto územie je –40. 

Priemerné zrážky 
Priemerné zrážky v mesiacoch 

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Množstvo v mm 31 33 32 37 60 69 64 57 38 50 54 41 

Dlhoročný priemer 47,17 mm 

Priemer. ročný úhrn 566 mm 

Veterné pomery  

Veternosť v meste a na jeho okolí je mierna. Rieka Dunaj, Hron a Ipeľ ako aj sieť 
vodných nádrží v okolí pôsobia priaznivo na mikroklímu okolia. 

A.3.6 Pôdne pomery 

Podľa zrnitosti a zloženia pôdneho fondu v k.ú. Štúrovo sú zastúpené najmä tieto 
pôdne jednotky: fluvizeme typické karbonátové, ľahké až stredne ťažké v celom 
profile, vysychavé, fluvizeme glejové stredne ťažké, černozeme čiernicové, 
prevažne karbonátové stredne ťažké i ťažké, černozeme typické až černozeme 
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hnedozemné, karbonátové na sprašiach. Okrem toho sú zastúpené regozeme 
a černozeme erodované v komplexoch na sprašiach. Ide o stredne ťažké pôdy 
zväčša hlinité, lokálne piesočnatohlinité. 

A.3.7 Vegetačné pomery 

Fytogeografické členenie územia 

Oblasť: holarktis 
Podoblasť: eurosibírska 
Provincia: stredoeurópska 
Na základe fytogeografického členenia podľa Plesníka (Atlas krajiny Slovenskej 
republiky, 2002) sa územie nachádza v pahorkatinnej a rovinnej oblasti dubovej 
zóny (nížinná podzóna).  

Dubová zóna 
Nížinná podzóna  

Pahorkatinná oblasť  
Hronská pahorkatina 

južný podokres 
Hronská niva 

Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ), 

Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ), resp. druhotná krajinná štruktúra (DKŠ) 
poskytuje kvalitatívne a kvantitatívne údaje o území, využití zeme, stupni 
synantropizácie; priestorový model tvorí podstatnú predstavu o diverzite, 
štruktúrnych vlastnostiach ako sú stabilita a únosnosť. Tvoria ju krajinné prvky: 
lesy, kriačiny, lúky, pasienky, vodné toky, polia, sídla, technické prvky. Ich ustálený 
spôsob a intenzita obhospodarovania ako aj viac−menej zachovanie miery 
vkladania energie na udržovanie antropogénnej podmienenej homeostázy, 
umožňujú interpretáciu vlastností krajiny, stabilizovanie, pôvodnosť, biodiverzitu. 
Základné prvky SKŠ tvoria: 

• Prirodzené lesy (vŕbovo – topoľové lesy v záplavových územiach veľkých riek – 
mäkký luh) 

• Prirodzené lesy (nížinné hygrofilné dubovo – hrabové lesy) 
• Prirodzené lesy (jaseňovo–brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek – 

tvrdý luh) 
• Skupinová nelesná drevinná vegetácia 
• Veľkobloková orná pôda 
• Maloblokové terasové vinice 
• Ostatná líniová zeleň prirodzeného charakteru 
• Sprievodná zeleň komunikácií (orech, čerešňa) 
• Sprievodná zeleň poľných ciest (agát, baza, šípka) 
• Sprievodná zeleň katastrálnej hranice (agát, baza, šípka) 
• Sídelné a technické prvky (antropogénne prvky) 

Hodnotenie lesných ekosystémov 

Potenciálna prirodzená vegetácia je reprezentovaná jaseňovo- brestovo- dubovými 
lesmi v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy), prípadne vŕbovo-topoľovými 
lesmi v záplavových územiach veľkých riek (mäkké lužné lesy v inundačnom území 
Hrona a Dunaja). V západnej časti k.ú. boli pôvodne rozšírené nížinné hydrofilné 
dubovo – hrabové lesy. Sprievodnú vegetáciu tokov tvorí mäkký lužný les. 
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B. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO 
ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU 
REGIÓNU  

B.1 NADRADENÉ DOKUMENTY A 
ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE 

B.1.1 Nadradené dokumenty medzinárodného 
významu 

Začlenenie mesta Štúrovo do sústavy osídlenia a jeho územný a funkčný rozvoj sa odvíjajú 
zo zásad, cieľov a odporúčaní nadradených územnoplánovacích dokumentácií a 
rozvojových dokumentov medzinárodného, celoštátneho a regionálneho významu. 
Slovenská republika je od 1. 5. 2004 členom Európskej únie. Pre krajiny Európskej únie bol 
vypracovaný rad koncepčných dokumentov, ktoré riešia problematiku optimalizácie rozvoja 
sídelných a priestorových štruktúr. Pre mesto Štúrovo a jeho okolie majú význam zásady, 
princípy a odporučenia vyplývajúce najmä z týchto dokumentov: 

o EURÓPSKA PERSPEKTÍVA PRIESTOROVÉHO ROZVOJA (ESDP, P ostupim, V. 1999) 

Podľa tohto dokumentu základným cieľom rozvoja územia je trvalo udržateľný rozvoj územia 
v troch zásadách trvalo udržateľného rozvoja: 

• Rozvoj vyváženého polycentrického systému miest a nový vzťah mestských a vidieckych 
oblastí. 

• Zabezpečenie rovnakého prístupu k infraštruktúre a vedomostiam. 
• Rozumné riadenie a ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva. 

o LISABONSKÁ STRATÉGIA TRVALO UDRŽATE ĹNÉHO ROZVOJA 

Strategický cieľ – trvalo udržateľný rozvoj a konkurencieschopná poznatkovo orientovaná 
ekonomika – vyjadruje tzv. Lisabonská stratégia, vytýčená hlavnými predstaviteľmi 
členských štátov EÚ na zasadnutí Európskej rady v dňoch 23.-24.3. 2000 v Lisabone. 
Piliermi stratégie trvalo udržateľného rozvoja sú: environmentálny pilier, ekonomický pilier, 
sociálny pilier. Každé územie má svoju prírodnú, biologickú základňu, preto pri formovaní 
stratégie rozvoja každého územia je ochrana prírody a krajiny základnou podmienkou 
rozvoja akýchkoľvek aktivít v území. Trvalo udržateľný rozvoj predstavuje zabezpečenie 
základných potrieb človeka v území a súčasne rešpektovanie environmentálnych limitov 
prostredia tak, aby bola zachovaná rozmanitosť prírody a prirodzená funkcia ekosystémov. 

o NATURA 2000 

Európska únia vytvorila legislatívny rámec pre ochranu a udržiavanie európskych lokalít 
voľnej prírody a biotopov; zásady a iniciatívy vypracované na základe seminára v Lisabone. 
Navrhnutý bol vznik súvislej siete chránených území v štátoch EÚ (NATURA 2000) ako 
spoločné dedičstvo štátov. 

Ďalej boli navrhnuté dokumenty: 
• súbor smerníc pre trvalo udržateľný turizmus v sieti 
• zoznam priorít a všeobecných princípov pre trvalo udržateľný turizmus 
• zákonné a štatutárne znenia týkajúce sa ochrany prírody európskeho rozsahu, ochrana 

druhov a biotopov 
• ochrana prírodných zdrojov a manažment chránených lokalít 
• ochrana prírody ako integrálna súčasť politiky využitia územia. 

Do okrajových častí riešeného územia zasahujú medzinárodne významné lokality ochrany 
prírody, tzv. územia NATURA 2000, navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho 
významu a z dôvodu ochrany biotopov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov 
vtákov s cieľom zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania. V južnej časti sú to - chránené 
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vtáčie územie Dunajské luhy - SKCHVU007 s rozlohou takmer 19 000 ha a Územie 
európskeho významu Dunaj - SKUEV 0393 s rozlohou cca 1500 ha. 

Vzhľadom na tieto lokality sú pre rozvoj riešeného územia zaujímavé európske iniciatívy na 
podporu trvalo udržateľného rozvoja chránených území, zamerané na stratégiu ochrany 
prírody a rozvoj trvalo udržateľného turizmu v chránených územiach. 

Hlavným cieľom týchto iniciatív je vytváranie európskej siete veľkoplošných a dobre 
manažovaných chránených území aktívna ochrana chránených území vhodným a šetrným 
rozvojom aktivít, ktoré nespôsobujú ujmu druhom alebo biotopom. 

o MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR O KRAJINE 

Členské štáty Rady Európy podpísali dňa 20.10.2000 vo Florencii (Taliansko) medzinárodný 
dohovor o krajine. Slovenská republika podpísala tento Dohovor, týkajúci sa tvorby, 
rozvíjania a ochrany krajiny, v roku 2005. 

o SVETOVÁ CHARTA PRE TRVALO UDRŽATE ĽNÝ TURIZMUS 

Svetová charta pre trvalo udržateľný turizmus stanovuje desať princípov trvalo udržateľného 
turizmu. Spoločné princípy pre všetky iniciatívy ochrany prostredia, trvalo udržateľného 
turizmu  a trvalo udržateľného rozvoja územia: 

• poznanie územia a limitov jeho využitia 
• čas na vytvorenie stratégie trvalo udržateľného rozvoja územia (min. 6 mesiacov 
• revidovanie stratégie každých 3–5 rokov 
• riešiť širšie územie okolo chráneného územia 
• spolupráca s inými chránenými územiami 
• rozvíjať vhodné druhy turizmu (a ďalších súvisiacich aktivít) 
• prírodne orientovaný turizmus 
• monitoring návštevnosti, monitoring a vyhodnocovanie návštevníkov a áut 
• venovať osobitnú pozornosť návštevníkom s osobitnými potrebami a limitovanými 

finančnými prostriedkami 
• monitoring najnavštevovanejších lokalít, štandardu služieb, limitovanie vplyvov 
• redukovať sezónnosť 
• podporovať informácie, poznávanie, environmentálne vzdelávanie 
• poradenstvo, semináre, tréningové programy pre miestnych podnikateľov 
• získavanie spätných väzieb od domácich obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov 
• spolupráca miestnych obyvateľov, podnikateľov, partnerské zoskupenia 
• spolupráca miestnych obyvateľov, podnikateľov, partnerské zoskupenia 
• dlhodobé výhody a pracovné miesta pre miestne komunity okolo chráneného územia 
• zvyšovanie kvality poskytovaných služieb 
• rozširovať ponuku rekreačných priestorov o nové turistické zaujímavosti 
• záujem o regionálne dedičstvo prírodné, kultúrne a historické   
• podporovať miestnu produkciu a podporovať miestnu kultúru 
• rozvoj takých foriem turizmu, ktoré podporujú tradičné sektory a udržanie tradičnej 

krajiny (nízko intenzívne poľnohospodárstvo, manažment voľnej prírody) 
• podporovať miestnu zamestnanosť 
• zlepšenie kvality života miestnych obyvateľov 
• minimalizovať produkciu množstva odpadu, spotrebu energie (informovať o tom 

návštevníkov) 
• podporovať environmentálne vhodné produkty 
• redukovať až zakázať prístup dopravy tam, kde je to možné (určité úseky, určité 

obdobia) mimo návštevníkov s obmedzenými schopnosťami pohybu a orientácie 
• podporovať peší pohyb, cyklistiku, kyvadlovú, verejnú a netradičnú dopravu 
• podporovať účasť vlastníkov turistických zariadení, i návštevníkov, na rehabilitácii a 

renaturácii prírodných biotopov 
• turizmus podporuje ochranu prírody v chránenom území – určitý podiel zo ziskov musí byť 

vrátený „zelenému magnetu“ na investície v chránenom území a na jeho manažment. 

Ciele a princípy týchto iniciatív sú východiskom pri formovaní cieľov a princípov územného 
rozvoja riešeného územia mesta Štúrovo. 
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B.1.2 KÚRS 2001 

Základné postavenie mesta v rámci širších vzťahov, t.j. v rámci územia Slovenskej 
republiky, určuje Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS).  Táto 
koncepcia bola vypracovaná ako územnotechnický podklad v roku 1994 (I. návrh) 
a v roku 1997 (II. návrh). Oba materiály boli prijaté vládou SR a uznesením vlády 
boli schválené ich Zásady pre realizáciu územného rozvoja Slovenska (uznesenie 
vlády SR z 8. novembra 1994 č.1124 a uznesenia vlády SR z 16. decembra 1997 
č.903). Z uznesenia vyplynula požiadavka vypracovať KURS ako 
územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá vytvára základné predpoklady pre 
usmerňovanie rozvoja všetkých aktivít s územno-priestorovými prejavmi, 
relevantnými pre celoštátnu úroveň. (AUREX, 2001) 

Záväzné časti KÚRS 2001, vyhlásené Nariadením vlády SR č. 528 zo 14.8.2002 

Koncepcia územného rozvoja Slovenska naznačuje priestorové súvislosti činností 
nadregionálneho, celoštátneho a nadštátneho významu, zohľadňuje doteraz 
vypracované relevantné koncepcie a plány jednotlivých rezortov, ktoré boli 
schválené NR SR alebo vládou SR, ako aj uvažované rozvojové koncepcie a 
niektoré teoretické a výskumné podklady. Vychádzajúc z hodnotení sídelných 
väzieb boli v rámci sídelnej makroštruktúry Slovenska vytipované ťažiská osídlenia 
(vyššie sídelné zoskupenia) ako priestorovo-plošné sídelné systémy tvorené sieťou 
vzájomných vzťahov jednotlivých miest a obcí rôznej veľkosti vrátane priľahlých 
vidieckych obcí a vidieckeho priestoru pri využívaní a spolupodieľaní sa na 
aglomeračných výhodách.  

Centrá osídlenia:  Štúrovo bolo zaradené do druhej podskupiny tretej skupiny 
centier , ktoré je možné vnímať ako centrá regionálneho významu s tým, že 
niektoré zabezpečujú niektoré špecifické funkcie až celoštátneho, resp. 
medzinárodného významu vyplývajúce z ich špecifických daností. 

Ťažiská osídlenia : Štúrovské ťažisko osídlenia patrí k druhej skupine ťažísk 
osídlenia tretej úrovne , kam sa radia ťažiská osídlenia menšieho rozsahu, pri 
ktorých sa prejavuje iba dostredivé pôsobenie centra voči svojmu najbližšiemu 
okoliu. 

Rozvojové osi:  
rozvojová os druhého stup ňa: pohronská rozvojová os: Tlmače – Levice – 
Želiezovce – Štúrovo 
rozvojová os tretieho stup ňa: dudvážsko – dunajská rozvojová os: Galanta – 
Dunajská Streda – Veľký Meder – Komárno – Štúrovo 

B.1.3 ÚPN VÚC NITRIANSKEHO KRAJA 

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre územie mesta Štúrovo je 
Územný plán Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja. Nariadením vlády SR 
č.188/1998 Z.z., z 28.apríla 1998 bola vyhlásená záväzná časť územného plánu 
VÚC NR (AUREX, s.r.o.,1998) a následne boli spracované a schválené zmeny a 
doplnky tejto dokumentácie (Všeobecne záväzným nariadením č.1/2008 bola 
vyhlásená Záväzná časť "Zmien a doplnkov č.2) 
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Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využívania určené v záväzných 
regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou 
územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj a v súlade so Stavebným 
zákonom sú záväzné pre spracovanie územných plánov obcí na území 
Nitrianskeho kraja. Zo záväznej časti ÚPN VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja  
pre územný plán mesta vyplývajú nasledovné požiadavky: 

Záväzné regulatívy funk čného a priestorového usporiadania územia 

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvo ja sídelnej štruktúry: 
1.1. vychádzať pri územnom rozvoji Nitrianskeho kraja z rovnocenného zhodnotenia 

vnútroregionálnych a nadregionálnych vzťahov pri zdôraznení územnej polohy kraja, 
ktorý hraničí s Maďarskou republikou, a ktorý je potrebné zapojiť do širšej 
medzinárodnej spolupráce, 
1.1.3 vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a 

ostatnými aktérmi územného rozvoja v Nitrianskom kraji a okolitých štátoch, s 
využitím väzieb jednotlivých sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch 
(Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ, Ipeľský euroregión) a ďalších oblastiach 
cezhraničnej spolupráce, 

1.1.4 rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v 
uzloch križovania týchto koridorov v smere sever–juh a západ–východ (Nitra, 
Nové Zámky, Štúrovo, Komárno), 

1.2. formovať ťažiská osídlenia Nitrianskeho kraja na všetkých úrovniach  
prostredníctvom regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých 
hierarchických úrovní centier osídlenia a priľahlých vidieckych sídiel a priestorov 
podieľajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia, 
uplatňujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie, 
1.2.3 zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení 

medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na 
medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových 
podmienok ostatného územia kraja 

1.3. podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v 
sídelnom systéme Slovenskej republiky 
1.3.4 podporovať ako ťažiská osídlenia tretej úrovne druhej skupiny šahianske 

ťažisko osídlenia a štúrovské ťažisko osídlenia , 
1.7. podporovať rozvoj miest Zlaté Moravce a Štúrovo  ako centier druhej podskupiny 

tretej skupiny centier osídlenia, čo predpokladá podporovať vo týchto centrách 
predovšetkým rozvoj zariadení: 
1.7.1 verejnej správy a okresných súdov, 
1.7.2 stredných škôl so štúdiom končiacim maturitou, 
1.7.3 špeciálnych škôl, 
1.7.4 inštitútov vzdelávania dospelých, 
1.7.5 zdravotníckych a sociálnych služieb, 
1.7.6 kultúrnych podujatí regionálneho významu, 
1.7.7 služieb podporujúcich rôzne podnikateľské aktivity, 
1.7.8 obchodných stredísk, 
1.7.9 voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene, uspokojujúcich 

potreby na regionálnej až nadregionálnej úrovne, 
1.12. podporovať územný rozvoj v zásade v smere sídelných rozvojových osí výstavbou 

príslušných infarštrukturálnych a komunikačných zariadení a to predovšetkým: 
1.12.4 pohronskej rozvojovej osi druhého stupňa Tlmače – Levice – Želiezovce – 

Štúrovo , 
1.12.8 dudvážsko – dunajskej rozvojovej osi tretieho stupňa Dunajská Streda – 

Veľký Meder – Komárno – Štúrovo , 

2. V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu: 

2.1. usmerňovať funkčno – priestorový subsystém turizmu a rekreácie v súlade s 
prírodnými a civilizačnými danosťami pri súbežnom zabezpečovaní nárokov 
obyvateľov kraja, najmä mesta Nitra a ostatných väčších miest, na každodennú a 
víkendovú rekreáciu, ako aj nárokov účastníkov domáceho a cezhraničného turizmu 
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na poznávací rekreačný turizmus. Podporiť predovšetkým rozvoj tých foriem turizmu, 
ktoré majú medzinárodný význam. Sú to: kúpeľný turizmus na úrovni termálnych 
kúpalísk až relaxačno – rehabilitačných zariadení, rekreačný turizmus pre pobyt pri 
vodných plochách (bagroviskách), vodná turistika a výletné plavby (na Dunaji), 
cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus (návšteva pamätihodností, 
podujatí), kongresový turizmus a výstavníctvo (Nitra – Agrokomplex), tranzitný 
turizmus. 

2.2. usmerňovať tvorbu funkčno – priestorového systému na vytváranie súvislejších 
rekreačných území, tzv. rekreačných krajinných celkov, 
2.2.2 od Štúrova  s možnosťami využitia Dunaja a Hrona pre vodácky turizmus a 

cykloturistiku vrátane územia Burdy so strediskom Kováčov a Chľaba a 
územím Poiplím a Pohronia spolu s kultúrnymi stavbami (Bíňa a pod.), s 
cezhraničnou nadväznosťou na Maďarsko (prepojenie rekreačného turizmu 
na slovenskej strane – Vadaš, s kultúrnym turizmom na maďarskej strane – 
mesto Ostrihom, cez obnovený most nad Dunajom), 

2.4. dosiahnuť čo najužšie prepojenie rekreačného turizmu s poznávacím turizmom 
2.5. podporovať najvýznamnejšie rekreačné priestory pre medzinárodný a prihraničný 

cestovný ruch; nadviazať na medzinárodný turizmus rozvíjaním poznávacieho 
cestovného ruchu a tiež sledovaním turistických tokov a dopravných trás (cestných, 
vodných) predchádzajúcich, resp. končiacich v kraji; venovať väčšiu pozornosť 
aktívnemu zahraničnému turizmu, cezhraničným vzťahom a malému prihraničnému a 
tranzitnému cestovnému ruchu 

2.6. vytvárať podmienky na rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu, 
2.9. zabezpečiť nadštandardnú vybavenosť na hlavných turistických dopravných trasách 
2.10. vytvoriť komplexné objekty služieb pre motoristov na vybudovaných a pripravovaných 

medzinárodných cestných trasách, 
2.11. dobudovať komplexný systém služieb pre cestujúcich na medzinárodných trasách 

železničnej a vodnej dopravy nadväzujúci na systém v krajinách Európskej únie, 
2.12. podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja s 

trasami smerom na Považie, Pohronie a Poiplie. 

3. V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry: 
3.1. Školstvo: 

3.1.1. rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch, dobudovať absentujúcu materiálno–
technickú základňu, zvyšovať kvalitatívny štandard jestvujúcich zariadení a 
estetickú úroveň priestorov školských zariadení, 

3.1.2. podnecovať rozvoj mimoškolskej činnosti, vzdelávať a doškoľovať 
pedagogických pracovníkov, 

3.1.3. optimálne riešiť školstvo v národnostne zmiešanom území a podporovať 
integráciu mentálne, zmyslove, telesne alebo inak postihnutých žiakov ich 
začleňovaním do bežných škôl alebo zriaďovaním špeciálnych tried v školách 
pre zdravú populáciu alebo integráciou špeciálnych škôl so špeciálnymi 
výchovnými zariadeniami a taktiež podporovať integráciu rómskych komunít v 
oblasti výchovy a vzdelávania, 

3.1.4. optimalizovať sieť škôl a školských zariadení, rovnomernejšie pokryť územie 
kraja zariadeniami stredného školstva a podľa potreby trhu práce aktuálne 
reprofilovať študijné odbory, 

 
3.2. Zdravotníctvo: 

3.2.1. rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania  -
ambulantnej, ústavnej a lekárenskej a zabezpečiť transformáciu 
zdravotníckej siete ako základného predpokladu optimálneho fungovania 
zdravotníctva, 

3.2.2. zvýšiť úroveň zdravotníckych zariadení ich rekonštrukciou a opravou, 
personálnym, laboratórnym a diagnostickým dovybavením, optimalizáciou ich 
kapacity ako aj zaistením potrebných kapacít 

3.2.3. vytvárať podmienky na rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť 
obyvateľov jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a službám 

3.2.4. zvíjať zariadenia ústavnej starostlivosti v záujme optimálneho využitia 
lôžkových kapacít v nemocničných zariadeniach, riešiť dobudovanie 
materiálno–technickej základne zariadení nemocníc, 
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3.2.5 podporovať rozvoj liečební pre dlhodobo chorých v priemete celého územia 
kraja, rozvoj liečebných ústavov s využitím potenciálu geotermálnych vôd, 
ako aj ďalších odborných liečebných ústavov podľa aktuálnych potrieb 
(liečenie drogovej závislosti), 

3.3. Sociálna starostlivosť: 
3.3.1. rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a 

komplexne modernizovať infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych 
služieb, zvyšovať štandardy, optimalizovať kapacity a vytvárať podmienky na 
zlepšenie kvality poskytovania sociálnej starostlivosti a služieb pre obyvateľov 
poproduktívneho veku, takisto pre sociálne marginalizované skupiny 
obyvateľstva a deti, 

3.3.2. zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne 
vekové, zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej 
starostlivosti tak, aby územie Nitrianskeho kraja bolo v tejto oblasti 
sebestačné a aby sa vytvorila sieť kvalitných, dostupných, ekonomicky 
efektívnych a flexibilných sociálnych služieb, 

3.3.3. vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych 
služieb, 

3.3.4. očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s 
predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na 
ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a 
domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby 

3.3.5. rozvíjať sieť zariadení sociálnej starostlivosti pre zdravotne a inak ťažko 
postihnutých občanov, a to najmä zariadení pre dospelých, ženy i mužov, vo 
väčšine okresov kraja, ako aj pre sociálne ohrozených a sociálne rizikových 
obyvateľov v sociálnej núdzi a pokračovať v založenom trende využívania 
disponibilného fondu predškolských zariadení, 

3.3.6. podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na 
integrované komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé 
skupiny obyvateľstva ako aj prechod z veľkokapacitných na malokapacitné, 
multifunkčné zariadenia, 

3.4. Duševná a telesná kultúra: 
3.4.1. vytvárať materiálno-technické a personálne podmienky rozvoja kultúry, 

rekonštruovať a obnoviť kultúrne objekty, 
3.4.2. podporovať rozvoj zariadení kultúry v celom priestore kraja a nadviazať na 

prerušenú kontinuitu rozvíjania tradícií v kultúrnospoločenskej oblasti 
jednotlivých regiónov kraja 

3.4.3. podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení lokálneho významu, 
predovšetkým siete knižníc, ktoré predstavujú významný článok v kultúrno-
vzdelávacom procese najširších vrstiev obyvateľstva, ako aj ďalších zariadení 
kultúrno-rekreačného charakteru, 

3.4.4. rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu 
podmienky nielen vo vidieckom zázemí, ale aj v urbanizovanom prostredí, čo 
je dôležité pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a možnosti 
uplatnenia stratégie Národného programu podpory zdravia, 

3.4.5. zapojiť do športového a rekreačného využitia vo väčšej miere potenciál 
geotermálnych vôd a dobudovať termálne kúpaliská s cieľom vytvárania 
rekreačno–rekondičných komplexov.  

4. V oblasti po ľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva: 
4.1. rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako 

jeden z faktorov limitujúcich urbanistický rozvoj, 
4.3. zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu využitím 

vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými 
opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v nadväznosti 
na prvky územného systému ekologickej stability, 

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

4.9. vytvárať územnotechnické predpoklady pre zachovanie stability lesných porastov 
lužných stanovíšť, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred 
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každým plánovaným zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery, vzhľadom 
na protipovodňové opatrenia, 

5. V oblasti usporiadania územia z h ľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a 
ochrany pôdneho fondu: 
5.1. zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu 

pôdy vedením prvkov ÚSES a to najmä biokoridorov prevažne v oblastiach 
Podunajskej pahorkatiny, 

5.2. odstrániť pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v 
územiach prvkov ÚSES (problematiku riešiť na úrovni konkrétnych projektov ako aj 
MÚSES), 

5.3. revitalizovať upravené toky, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu pásu 
domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšením podielu trávnych porastov 
na plochách okolitých mikrodepresií čím vzniknú podmienky na realizáciu 
navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov, opatrenia realizovať v súlade s projektmi 
pozemkových úprav území, 

5.5 zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie 
územia, rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej 
stability, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni národnej, regionálnej aj 
lokálnej, čo v území Nitrianskeho kraja znamená venovať pozornosť predovšetkým: 
5.5.1 Chráneným krajinným oblastiam vyhláseným: CHKO Štiavnické vrchy, CHKO 

Ponitrie, Dunajské luhy, 
5.5.2 Chráneným krajinným oblastiam navrhovaným: CHKO Burda, CHKO Poiplie, 

CHKO Krupinská planina, 
5.5.4 Chráneným územiam v biokoridoroch pozdĺž hlavných tokov: biokoridor 

Dunaj, Malý Dunaj a Váh, Nitra, Hron, Ipeľ 
5.6. zabezpečiť vodný režim pre lužné lesy v oblastiach Dunaja a jeho prítokov, nivy Váhu, 

Hrona a Ipľa tak, aby nedochádzalo k odumieraniu lesných porastov, 
5.7. realizovať výsadbu lesa v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri 

prameniskách, podporovať zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie 
(hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny), 

5.8. podporovať zakladanie trávnych porastov, ochranu mokradí a zachovanie prírodných 
depresií, spomalenie odtoku vody v upravených korytách a zachovanie starých 
ramien a meandrov v okolí Dunaja, Váhu, Hrona a Ipľa, 

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

5.10. citlivo zvažovať rekultivácie vo vinohradníckych oblastiach s cieľom zachovať 
prirodzené biokoridory a v prípade veľkoplošných vinohradov s eróziou zvyšovať 
podiel ekostabilizačných prvkov  

5.11. regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, v lesných 
ekosystémoch rekreačný potenciál využívať v súlade s ich únosnosťou, 

5.14. rešpektovať všetky kategórie chránených území a ich ochranné pásma v zmysle 
zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 

5.15. zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území kraja ich predpokladané vplyvy na 
životné prostredie (proces posudzovania EIA) a realizáciou vhodných opatrení 
dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych 
vplyvov. 

6. V oblasti usporiadania územia z h ľadiska kultúrno–historického dedi čstva 
rešpektova ť: 
6.1. kultúrno – historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, 

vyhlásené a na vyhlásenie navrhované urbanistické súbory (mestské pamiatkové 
rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma), 

6.3. akceptovať a nadväzovať pri novej výstavbe na historicky utvorenú štruktúru osídlenia 
s cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní 
identity a špecifičnosti pôvodného osídlenia, 

6.4. kultúrno-historické urbanistické celky a architektonické objekty až areály, a to nielen 
dodržiavaním ich ochranných pásem, ale aj v širšom zábere, než požaduje ochrana 
pamiatok, to znamená podchytením aj ďalších hodnôt prostredia, 

6.5. potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a 
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ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie a to v polohe hmotnej aj nehmotnej a 
vytvárať pre ne vhodné prostredie, 

6.7. a uplatniť typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých sídel – mestského a 
malomestského charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia, vrátane vidieckej 
štruktúry v rozptyle, 

6.8. potenciál takých kultúrno–historických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré 
kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja 
(vinohradnícke tradície, etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, 
osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území), 

6.9. a akceptovať v zámeroch do budúcnosti a v krajinnom obraze historicky utvorené 
dominanty. 

6.10 a posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno – historických 
daností v nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji, 

6.13. zohľadňovať archeologické lokality a náleziská, ktoré v Nitrianskom kraji majú 
mimoriadny význam najmä z hľadiska pravekého a starovekého osídlenia. 

7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštru ktúry: 
7.2. rezervovať koridor a zohľadňovať kvalitatívne parametre vo všetkých plánovacích 

a realizačných rozhodnutiach pre dopravné siete a zariadenia alokované v trasách 
multimodálnych koridorov (hlavná sieť TEN-T) 
7.2.1 multimodálny koridor č. IV. Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo  – MR 

lokalizovaný pre trate železničnej a kombinovanej dopravy, Vážska vodná 
cesta v úseku Komárno – Sereď, 

7.2.2 multimodálny koridor č. VII. Dunaj s verejnými prístavmi v Bratislave, 
Komárne a Štúrove , 

7.7 rezervovať koridor a zohľadňovať kvalitatívne parametre vo všetkých plánovacích 
a realizačných rozhodnutiach pre dopravné siete nadregionálnej úrovne 
7.7.1. železničné trate 

• Levice – Štúrovo , 
7.7.2 cestné komunikácie 

• Galanta – Šaľa – Nové Zámky – Štúrovo , 

• Komárno – Štúrovo , 
7.8. podporovať doplnkové postavenie dopravnej infraštruktúry vedľajšieho 

medzinárodného, celoštátneho a nadregionálneho významu, ktorá spolu s 
intermodálnou infraštruktúrou a sieťami TEN-T vytvára nadradenú dopravnú sústavu, 

7.14. rezervovať koridor pre výhľadovú úpravu cesty I/63 v úseku hranica kraja s 
Trnavským krajom – Komárno – Štúrovo  na požadovanú kategóriu I. triedy 
(C11,5/80) 

7.22 cesta I/76 Hronský Beňadik (od R1) – Štúrovo : rezervovať koridor pre nové vedenie 
trasy cesty s možnosťou jej postupného vybudovania podľa dopravného zaťaženia na 
4-pruhovú cestu a s možnosťou dobudovania vo výhľade na rýchlostnú komunikáciu v 
závislosti na intenzite medzinárodnej dopravy s križovatkou na navrhovanej trase 
Južného cestného ťahu a s 
7.22.1 obchvatom Štúrova  po západnej strane s novým hraničným priechodom a 

premostením Dunaja, 
7.35 rezervovať koridor pre homogenizáciu ciest prvej triedy na kategóriu C11,5/80, ciest 

druhej triedy na kategóriu C9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu C7,5/60 
7.36. zabezpečiť územnoplánovaciu prípravu a rezervovať územie pre výhľadové 

prebudovanie úrovňových priechodov (ako bodových nedostatkov) ciest I. a II. triedy 
so železničnými traťami na mimoúrovňové, 

7.38. vytvoriť podmienky pre modernizáciu trate 130 Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo  
na traťovú rýchlosť 160km/h, 

7.45. rezervovať priestor pre vybudovanie nového nákladného a osobného prístavu v 
Štúrove , 

7.48 rezervovať priestor pre lokalizáciu a ďalší rozvoj terminálov kombinovanej dopravy v 
mestách Nitra, Nové Zámky, Komárno a Štúrovo , s možnosťou budovania 
logistických centier, 
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7.49 rezervovať priestor pre výhľadové vybudovanie nových hraničných priechodov v 
Komárne a Štúrove  nadväzne na realizáciu nových trás I/64 a I/76 a premostení 
Dunaja, 

7.50 vytvoriť územnotechnické podmienky a rezervovať priestor pre vybudovanie kompy 
pre prepravu nákladných motorových vozidiel a nákladných súprav v nadväznosti na 
nový prístav v Štúrove , 

8. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštr uktúry: 
8.1. Vodné hospodárstvo 

8.1.1. Na úseku odtokových pomerov v povodí, 
a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných 
kapacít 

f) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné 
nevhodné činnosti 

8.1.5 na úseku verejných kanalizácií v súlade s Plánom rozvoja verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky a 
Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2015: 

a) 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, 

h) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v 
aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov: 
1. výstavbu ČOV Štúrovo, 

8.2. Energetika 
8.2.7. chrániť koridor pre realizáciu dvojlinky 2x110 kV v trase Komárno - Štúrovo 
8.2.12. rešpektovať koridory jestvujúcich vedení 
8.2.13. rešpektovať koridory súčasných plynovodov prechádzajúcich územím, 
8.2.16. presadzovať uplatnením energetickej politiky SR, regionálnej energetickej 

politiky a využitím kompetencie miestnych orgánov samosprávy budovanie 
kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla a tam, kde je to 
ekonomicky a environmentálne zdôvodniteľné, udržať a inovovať 
v jednotlivých sídlach už vybudované systémy s centralizovaným 
zásobovaním obyvateľstva teplom, 

8.2.17. utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a 
druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej 
energetike, 

9. V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového h ospodárstva: 
9.1. riešiť zneškodňovanie odpadov na území Nitrianskeho kraja v súlade so schválenými 

aktualizovanými Programami odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a 
Nitrianskeho kraja, 

9.2. dosiahnuť materiálové zhodnotenie pre 50 % odpadov vo vzťahu k množstvu 
odpadov vzniknutých v Slovenskej republike v roku 2010, 

9.3. zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov na úroveň 10 % vo vzťahu k celkom 
vzniknutým odpadom v Slovenskej republike v roku 2010, 

9.4. znížiť množstvo skládkovaného odpadu na 24 % pre celkom vzniknutý odpad v roku 
2010, 

9.5. v roku 2010 spaľovať odpad výlučne s energetickým zhodnocovaním, 
9.6. riešiť s výhľadom do budúcnosti zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach 

vyhovujúcich technickým podmienkam s orientáciou na existujúce a plánované 
veľkokapacitné regionálne skládky odpadov, 

9.7. znížiť skládkovanie komunálneho odpadu o 48 870 t a vytvoriť podmienky na 
zhodnotenie 67 414 t komunálneho odpadu, najlepšie zvýšením separovaného zberu 
odpadov na obmedzenie množstva zmesového komunálneho odpadu, 

9.8. rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu do ďalších obcí 
kraja, vrátane separácie problémových látok, 
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9.9. do roku 2010 dosiahnuť 50 % podiel materiálového zhodnotenia komunálnych 
biologicky rozložiteľných odpadov a znížiť množstvo biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov zneškodňovaných na skládkach o 6 % oproti roku 2005, 

9.10. zabezpečiť lepšie využitie biologických odpadov vybudovaním ďalších 
kompostovacích zariadení, 

9.11. vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky vrátane ich 
kontajnerizácie a zabezpečiť ich vyhovujúce zneškodňovanie, 

9.12. zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva 
určených na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach splňujúcich stanovené emisné 
limity, 

9.13. zabezpečiť postupnú sanáciu resp. rekultiváciu uzatvorených skládok odpadov a 
starých environmentálnych záťaží, 

9.14. sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného 
systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú životné 
prostredie a podzemné vody, 

9.15. zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňovanie, zhodnotenie, 
dotrieďovanie a kompostovanie odpadov, 

9.16. zabezpečiť plochy na havarijnú skládku na zneškodňovanie biologického a iného 
odpadu pri výskyte živelných pohrôm, havárií, epidémií a pod. aspoň na jednej lokalite 
v kraji 

9.17. zabezpečiť na území kraja plochy pre plánovaný systém zberných stredísk a 
kontajnerizácie nebezpečných odpadov. 

10. V oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja k raja 
10.1 vytvárať územnotechnické podmienky pre rozvoj decentralizovanej štruktúry 

ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej sústavy mestského osídlenia a 
tak napomáhať zabezpečiť vyváženú socio–ekonomickú úroveň kraja, 

10.2 územnotechnickými a územnoplánovacími plánovacími prístupmi napomáhať 
diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu miest a podporovať tak v záujme 
trvalej udržateľnosti malé a stredné podnikanie, 

10.3 územnotechnickými a územnoplánovacími prístupmi napomáhať vytvárať podmienky 
pre rovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva s vyššou kvalifikáciou, 

10.4 sústrediť pozornosť na rozvoj „Globálnej informačnej spoločnosti“ v kraji 
skvalitňovaním infraštruktúry komunikačných systémov, 

10.5 harmonizovať proces programovania a implementácie Koncepcie územného rozvoja 
Slovenska 2001 a Národného rozvojového plánu Slovenskej republiky v podmienkach 
Nitrianskeho kraja s cieľom vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov 
Slovenskej republiky. 

11. V oblasti priemyslu a stavebníctva 

11.1 vychádzať pri územnom rozvoji predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie 
existujúcich priemyselných a stavebných areálov, 

11.2 podporovať budovanie rôznych typov priemyselných parkov1) na základe zhodnotenia 
ich externých a interných lokalizačných faktorov, 

11.3 podporovať lokalizáciu priemyselných parkov predovšetkým v lokalitách, kde sú 
preukázané najvhodnejšie územnotechnické podmienky a sociálne predpoklady pre 
ich racionálne využitie, 

11.4 vychádzať a zohľadňovať pri lokalizácii priemyselných parkov územnotechnické a 
sociálne podmienky susediacich regiónov v nadregionálnom aj medzinárodnom 
význame, 

11.5 podporovať v priemyselných parkoch predovšetkým rozvoj sofistikovaných výrob a 
výrob s predpokladom vytvárania klastrov na regionálnej, nadregionálnej a 
medzinárodnej úrovni, 

11.6 vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj 
územnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami 
kultúrno – historického potenciálu územia a historického stavebného fondu so 
zohľadnením miestnych špecifík a využívať pritom predovšetkým miestne suroviny, 

11.7 vychádzať pri vytváraní a prevádzke výrobných kapacít z využitia komparatívnych 
výhod regiónu (poloha, ekonomický potenciál, disponibilné zdroje), 

                                                           
1)

  Zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. a zákon NR SR č. 193/2002 Z.z. 
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11.8 Vytvoriť územnú rezervu pre vybudovanie priemyselných parkov: Nitra – Drážovce, 
Nitra – Horné a Dolné Krškany, Štúrovo , Levice – Géňa, Nové Zámky, Komárno – 
okolie, Želiezovce, Nesvady, Zlaté Moravce, Topoľčany 

 

Verejnoprospešné stavby 
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú: 

1. V oblasti cestnej dopravy 
1.1 trasy a zariadenia multimodálnych koridorov (hlavná sieť TEN-T) 

1.1.1 multimodálny koridor č. IV. Bratislava– Nové Zámky – Štúrovo  – MR 
lokalizovaný pre trate železničnej a kombinovanej dopravy, Vážska vodná 
cesta v úseku Komárno – Sereď, 

1.1.2. multimodálny koridor č. VII. Dunaj s verejnými prístavmi v Bratislave, 
Komárne a Štúrove , 

1.6 dopravné siete nadregionálnej úrovne 
1.6.1 železničné trate 

� Levice – Štúrovo , 
1.6.2 cestné komunikácie 

� Galanta – Šaľa – Nové Zámky – Štúrovo , 
� Komárno – Štúrovo , 
� Hronský Beňadik – Kálna nad Hronom – Štúrovo , 

1.18 preložka cesty I/76 v dĺžke 53,26 km ako dvojpruhovej komunikácie v kategórii 
C11,5/80 s možnosťou jej postupného vybudovania podľa dopravného zaťaženia na 
4-pruhovú komunikáciu typu C s križovatkou na navrhovanej trase Južného cestného 
ťahu a s 
a) obchvatom Štúrova  po západnej strane s novým hraničným priechodom a 
premostením Dunaja, 

1.22. nový hraničný priechod v Štúrove  na novej trase cesty I/76. 
1.23. úprava cesty I/63 v úseku hranica kraja s Trnavským krajom – Komárno – Štúrovo  

na požadovanú kategóriu I. triedy (C11,5/80). 
1.30 pripojenie cesty II/564 na novo navrhovanú trasu cesty I/76 severne od zastavaného 

územia mesta Štúrovo , 

3. V oblasti vodnej dopravy 
3.2. nový prístav v Štúrove  
3.5 zariadenia kompy medzi Štúrovom  a Ostrihomom na prepravu nákladných 

motorových vozidiel a nákladných súprav v nadväznosti na nový prístav v Štúrove . 

4. V oblasti kombinovanej dopravy terminály kombino vanej dopravy 
4.4 terminál kombinovanej dopravy s možnosťou realizácie RO – RO a RO – LA v 

nadväznosti na železničnú stanicu a nový prístav s vytvorením logistického centra v 
Štúrove . 

5. V oblasti vodného hospodárstva 
5.3. Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách6: 

5.3.1 aglomerácia Štúrovo 
6. V oblasti energetiky: 

6.6. linka 2x110 kV na trase Komárno - Štúrovo  

7. V oblasti ložísk prírodných zdrojov 
7.2. plochy a zariadenia na využívanie geotermálnej energie 

8. V oblasti odpadového hospodárstva 
8.1. plochy a zariadenia skládok odpadov vyhovujúcich technickým podmienkam vrátane 

regionálnych veľkoplošných skládok, 
8.2. stavby a zariadenia na zber zneškodňovanie, recykláciu, dotrieďovanie a 

kompostovanie odpadov, 

                                                           
6  pod pojmom aglomerácia sa v súlade s „Plánom rozvoja vodovodov a kanalizácií SR“, schválených vládou SR uznesením 
č. 109/2006 a v znení Zákona o vodách č. 364/2004 rozumie územne ohraničená oblasť, v ktorej je osídlenie alebo 
hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z nej komunálne odpadové vody stokovou sieťou (podľa 
smernice č. 912/271/EHS) do čistiarne odpadových vôd 
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7 
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení zákona č. 137/1982 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., 
zákona č. 262/1992 Zb., zákona NR SR č. 136/1995 Z.z., zákona NR SR č. 199/1995 
Z.z., nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., (úplné 
znenie vyhlásené pod č. 109/1998 Z.z.), zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 
237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001, zákona č. 553/2001 Z.z., v znení nálezu 
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z., 
zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 417/2003 Z.z., zákona č. 608/2003 Z.z., zákona 
č. 541/2004 Z.z., zákona č. 290/2005 Z.z., a zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 
24/2006 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k 
pozemkom a stavbám obmedziť. 

                                                           
Použité skratky: 
TEN-T Transeuropean Network 
EO  ekvivalentní obyvatelia 
RO – RO Transsroulage „RO-RO“; Roll-on-Roll-off „RO-RO“ (Dopravno-prepravná technológia prepravy 
cestných vozidiel špeciálnymi plavidlami, prípadne vlakmi technológiou horizontálnej prekládky po vlastnej osi) 
RO – LA  Route Roulante; Rolling Road; Rollende Landstrasse (Dopravno-prepravná technológia 
prepravy cestných vozidiel na špeciálnych železničných vozňoch s nízkou podlahou po celej dĺžke vozňa 
technológiou horizontálnej prekládky) 
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B.2  ÚPN OBCE 

Pre územie mesta Štúrovo bola spracovaná územnoplánovacia dokumentácia v 
stupni sídelný útvar. Územný plán sídelného útvaru Štúrovo bol spracovaný 
v októbri 1998. 

Územný plán SÚ  Štúrovo bol schválený Mestským zastupiteľstvom Štúrova pod  
č.XXXXIII/10121998/XI.-Zas. zo dňa 10.12.1998 

VZN č. 8/1998 - o Územnom pláne sídelného útvaru Štúrovo a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad 
pre ďalší rozvoj mesta Štúrovo 

Riešené územie bolo vymedzené spoločne pre administratívno-správne územie 
mesta Štúrovo tvorené katastrálnym územím Štúrova a katastrálnym územím 
miestnej časti Obid /spolu rozloha cca 3722 ha/. Spracovateľ Ing. arch. Ivan 
Múranica, autorizovaný architekt SKA. V grafickej časti bolo dokumentované v 
Mierke1:5000 a 1:10 000. 

B.2.1 Zmeny a doplnky –schválené 

Zmena č.1 

VZN č. 6/2001 - o zmene časti Územného plánu sídelného útvaru Štúrovo a o regulatívoch a limitoch využitia 
územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Štúrovo v lokalite križovatky ulíc Petıfiho a SV. Štefana, ktorým sa 
dopĺňa VZN č. 8/1998 

 

Predmetom tohoto VZN je zmena časti ÚPN SÚ Štúrovo, v lokalite križovatky ulíc 
Petıfiho a Sv. Štefana južne od centra mesta   o rozlohe 1,386 ha, ktoré je v 
súčasnosti vo vlastníctve mesta. Súčasný ÚPN definuje túto lokalitu mesta ako 
verejná zeleň. Na tejto ploche by sa mala zahájiť výstavba supermarketu BILLA  
typ A spoločnosťou BILLA REALITY SLOVENSKO spol. s r.o. v zmysle schválenej 
urbanistickej štúdie od autorky Doc.Ing.arch. Viery Lichardovej a kol. 

Platnosť zmeny časti ÚPN SÚ Štúrovo vypracovaného Doc.Ing.arch. Vierou 
Lichardovou a kol. v apríli 2001 a schváleného Mestským zastupiteľstvom v 
Štúrove, uznesením č. XII/29052001/-V.Zas.  zo dňa 29.05.2001 má platnosť do 
31.12.2015. Zmena je v súčasnosti realizovaná. 

Zmena č.2 

VZN č.3/2001 - o zmene časti Územného plánu sídelného útvaru Štúrovo a o regulatívoch a limitoch využitia 
územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Štúrovo v lokalite OZ Východné nábrežie, ktorým sa dopĺňa VZN č. 
8/1998 

Predmetom tohoto VZN je zmena časti ÚPN SÚ Štúrovo, v lokalite OZ Východné 
nábrežie Jedná sa o územie dotýkajúce sa časti Sobieskeho ulice, na sever od 
centra mesta, na východ od areálu termálneho kúpaliska VADAŠ, blízko nábrežia 
Dunaja, a to plochy o rozlohe 4,0 ha, ktorá je v súčasnosti vo vlastníctve mesta. 
Súčasný ÚPN definuje túto časť mesta ako zónu č.3. Obytnú zónu. Hlavné funkcie 
zóny sú: bývanie, základná občianská vybavenosť, zeleň a malá architektúra, 
dopravná a technická infraštruktúra. Podmienečne prístupná funkcia je 
administratíva, v spojení s bývaním. Na tejto ploche by sa mala zahájiť výstavba 
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obytnej zóny „Východné nábrežie“ – I.etapa v zmysle schválenej urbanistickej 
štúdie od autora Ing.arch. Ivana Múranicu a kol. 

Priestorové usporiadanie a funk čné využitie územia ÚPN SÚ je zmenené v detaile 
územia zóny č.3. „Východné nábrežie“, a to na rozlohe územia 4,0  ha v dotyku s 
centrálnou mestskou zónou zo severnej strany. Hlavn é funk čné využitie územia je 
IBV, v menšom rozsahu HBV. Vynecháva sa funkcia pol yfunk čných plôch. Sú časťou 
funk čných plôch je plocha verejnej zelene doplnená prvka mi malej architektúry. 
Objekty ob čianskej vybavenosti sa do lokality neumiest ňujú. Verejnoprospešné 
stavby sú dopravné stavby riešené zbernou komunikác iou na Sobieskeho ulici a 
obslužnými komunikáciami kategórie C1 a C2 vo vnútr i obytnej výstavby. Ďalšími 
verejnoprospešnými stavbami sú inžinierske siete na  všetky médiá a v rámci nich 
osadenia trafostanice elektrického prúdu. Obytné st avby sa umiest ňujú do detailného 
územia ako samostatne stojace a vo forme radovej zá stavby. 

Platnosť zmeny časti ÚPN SÚ Štúrovo vypracovaného Ing.arch. Jozefom 
Istenesom v novembri 2000 a schváleného Mestským zastupiteľstvom v Štúrove, 
uznesením č. Mi/23012001/Mi.-Zas-4/01 zo dňa 23. 1. 2001  má platnosť do 
31.12.2015. 

Zmena č.3 

VZN č. 2/2003 - o zmene časti Územného plánu obce Štúrovo a o regulatívoch a  limitoch územia a zásad 
pre ďalší rozvoj mesta Štúrovo v lokalite križovatky cie st Nánanská a Spojovacia, ktorým sa mení a 
dop ĺňa VZN č.8/1998 

Predmetom tohto VZN je zmena časti ÚPN O Štúrovo, v lokalite križovatky ulíc 
Nánanská a Spojovacia severozápadne od centra mesta o rozlohe 3,2177 ha (orná 
pôda), ktoré je v súčasnosti v súkromnom vlastníctve. Súčasná platná 
územnoplánovacia dokumentácia definuje túto lokalitu z časti ako rezervnú plochu 
pre IBV ostatnú plochu nerieši. Na tejto ploche by sa mala zahájiť výstavba 
supermarketu spoločnosťou REFIN P.V., s.r.o. v zmysle urbanistickej štúdie 
vypracovanej spoločnosťou FAVART uniteam, s.r.o. . 

Návrh zmeny časti ÚPN O tejto lokality je v zmene funk čného využitia územia 
 (z rezervnej plochy pre IBV na ZOV). 

V. Zmena záväznej časti ÚPN O 
Funkčné využitie územia ÚPN O je zmenené v detaile časti územia zóny č. 2 a 4 v 
lokalite križovatky ciest Nánanská a Spojovacia, a to na rozlohe územia 3,2177 ha. 
Predmetnou zmenou sa záväzná časť ÚPN O Štúrovo nemení. 
VI. Zmena smernej časti ÚPN O  
V smernej časti ÚPN O Štúrovo nedochádza ku zmenám. Dotknutá z óna č.2 sa 
naďalej bude klasifikova ť ako polyfunk čná zóna s ob čianskou vybavenos ťou ako 
jednou z hlavných funkcií zóny. Zóna č. 4 sa naďalej bude kvalifikova ť ako 
rekreačno-športová zóna s ob čianskou vybavenos ťou ako jednou z hlavných funkcií. 

Platnosť zmeny časti ÚPN O Štúrovo vypracovaného spoločnosťou FAVART 
uniteam, s.r.o. v novembri 2002 a schváleného Mestským zastupiteľstvom 
v Štúrove, uznesením č. II/28 012003/-I.Zas. zo dňa 28.1.2003 má platnosť do 
31.12.2015. 
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C. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, 
SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ 
ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY 

C.1 DEMOGRAFICKÝ POTENCIÁL 

C.1.1 Postavenie mesta Štúrovo v územnej 
štruktúre Slovenska 

Z hľadiska administratívneho členenia patrí mesto Štúrovo do Nitrianskeho kraja 
a okresu Nové Zámky. Podľa počtu obyvateľov v roku 2005 (stav k 31.12.) patrí 
Štúrovo medzi menšie mestá SR a v rebríčku 139 slovenských miest 
podľa veľkosti zaujíma v súčasnosti 66. miesto. 

K 31.12. 2005 žilo v Nitrianskom kraji 708 498 obyvateľov, v okrese Nové Zámky 
147 703 obyvateľov, čo predstavuje 20,8 % z počtu obyvateľov Nitrianskeho kraja. 
Okres Nové Zámky je podľa počtu obyvateľov druhý najväčší zo 7 okresov kraja 
(nasleduje hneď po okrese Nitra). V meste Štúrovo žilo v roku 2005 11 122 
obyvateľov, čo je 7,5 % z počtu obyvateľov novozámockého okresu. 

C.1.2 Obyvate ľstvo, jeho charakteristika a zloženie 

C.1.2.1 Retrospektívny vývoj obyvate ľstva 

Počet obyvateľov okresu Nové Zámky, ako aj mesta Štúrovo, zaznamenáva 
(v územnej štruktúre roku 2001) k jednotlivým rokom sčítania ľudu nárast od roku 
1970 do roku 1980 a 1991, po roku 1991 značne klesá do roku 2001, zvlášť 
v meste Štúrovo o 3,6 % a v okrese Nové Zámky o 2,5 % oproti počtu obyvateľov 
v predchádzajúcom roku sčítania. 

 

Tabuľka  Vývoj po čtu obyvate ľov v okrese Nové Zámky a v meste Štúrovo 
 v rokoch 1970-2005 

územie SĽDB 1970 
(1. 12.) 

SĽDB 1980 
(1. 11.) 

SĽDB 1991 
(3. 3.) 

SODB 2001 
(26. 5.) 

2005 
(31. 12.) 

okres Nové Zámky 148 601 153 199 153 466 149 594 147 703 
mesto Štúrovo 7 051 10 690 12 146 11 708 11 122 
% obyv. mesta Štúrovo 
z obyv. okresu Nové 

4,7 7,0 7,9 7,8 7,5 

Zdroj:  Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970 - 2001, ŠÚ SR 
           Stav a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike 2005, ŠÚ SR 
 

Tabuľka  Prírastky a úbytky po čtu obyvate ľov v okrese Nové Zámky 
 a v meste Štúrovo v rokoch 1970-2005 

prírastky / úbytky v po čte obyvate ľov index rastu 
územie 1970 – 

1980 
1981 – 
1991 

1992 – 
2001 

2002 – 
2005 

1970 – 
2005 

1980 / 
1970 

1991 / 
1980 

2001 / 
1991 

2005 / 
2001 

2005 / 
1970 

okres Nové 4 598 267 -3 872 -1 891 -898 103,1 100,2 97,5 98,7 99,4 
mesto Štúrovo 3 639 1 456 -438 -586 4 071 151,6 113,6 96,4 95,0 157,7 

Zdroj:  Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970 - 2001, ŠÚ SR 
           Stav a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike 2005, ŠÚ SR 

Počet obyvateľov mesta Štúrovo (v územnej štruktúre roku 2001) zaznamenáva 
nárast od roku 1970 do roku 1991 o 5 095 osôb. Od roku 1991 po rok 2001 klesol 
počet obyvateľov o 438 osôb. V okrese Nové Zámky vzrástol počet obyvateľov 
od roku 1970 po rok 1991 o 4 865 osôb a následne klesol k roku 2001 o 3 872 
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osôb. Podiel obyvateľov mesta Štúrovo z celkového počtu obyvateľov okresu Nové 
Zámky rovnako rástol od roku 1970 do roku 1991 z 4,7 % na 7,9 %. Odvtedy 
pozorujeme pokles na 7,5 % v roku 2005. 

Nasledujúca tabuľka i graf ponúkajú podrobnejší historický prehľad vývoja počtu 
obyvateľov mesta Štúrovo od roku 1869 po rok 2001 (a to v hraniciach mesta 
ku dňu jednotlivých sčítaní ako i v hraniciach súčasného mesta) a tiež 
k najnovšiemu údaju o počte obyvateľov mesta z roku 2005. Vývoj počtu 
obyvateľov úzko súvisí so zmenami administratívnych hraníc Štúrova, ktoré boli 
nasledovné: 
- územné zmeny: 
Obec Štúrovo sa člení na časti 1. Nána, 2. Štúrovo. Seznam obcí ČSSR 1960 1.1. 1965 

Zlučujú sa obce Obid a Štúrovo do jednej obce s názvom Štúrovo. 
Po zlúčení má obec Štúrovo časti 1. Nána, 2. Obid, 3. Štúrovo 

 Ústr. vest. SSR č. 9/1976 1.1. 1976 

Od obce Štúrovo sa odčleňuje časť obce Nána, ktorá sa stáva 
samostatnou obcou. 
Po odčlenení sa obec Štúrovo člení na časti 1. Obid, 2. Štúrovo 

 Ústr. vest. SR č. 1/1991 1.9. 1990 

Obec Štúrovo sa rozdeľuje na obec Štúrovo a obec Obid. 
Po rozdelení sa obec Štúrovo nečlení na časti. 

Nariad. vlády SR č. 167/1999 1.8. 1999 

Tabuľka  Počet obyvate ľov mesta Štúrovo vyplývajúci zo zmien 
 administratívnych hraníc mesta v rokoch 1869-2005 

 

počet obyvate ľov 
rok v hraniciach mesta 

ku dňu daného s čítania 
v hraniciach 

súčasného mesta 

rozdiel 
v po čte 

obyvate ľov 

1869 (31.12.) 2 536 1 801 -735 

1880 (31.12.) 2 921 2 141 -780 

1890 (31.12.) 3 256 2 419 -837 

1900 (31.12.) 3 793 2 836 -957 

1910 (31.12.) 4 194 3 079 -1 115 

1921 (15.2.) 4 713 3 481 -1 232 

1930 (1.12.) 5 867 4 479 -1 388 

1950 (1.3.) 5 662 4 276 -1 386 

1961 (1.3.) 6 570 5 009 -1 561 

1970 (1.12.) 8 413 7 051 -1 362 

1980 (1.11.) 12 807 10 690 -2 117 

1991 (3.3.) 13 347 12 146 -1 201 

2001 (26.5.) 11 708 11 708 0 

2005 (31.12.) 11 122 11 122 0 

Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970, Federální statistický úřad 
           Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970 - 2001, ŠÚ SR 
           Stav a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike 2005, ŠÚ SR 
 



          
 

AUREX, spol. s r.o., Bratislava, december 2008  33 

Graf   Vývoj po čtu obyvate ľov v meste Štúrovo v r. 1869-2005 

Z hľadiska širších vzťahov v rámci okresu Nové Zámky chceme poukázať na vývin 
počtu obyvateľov od roku 1970 po rok 2005, ako prebiehal v mestách a na vidieku. 

V okrese Nové Zámky sa nachádzajú tri mestá: Nové Zámky, Štúrovo a Šurany. 
V mestách pozorujeme nárast počtu obyvateľov do roku 1991 a od tohto roku 
pokles až do súčasnosti, a na druhej strane, na vidieku sledujeme za celé obdobie 
rokov 1970-2005 sústavný pokles počtu obyvateľov. 

Tabuľka  Vývoj po čtu mestského a vidieckeho obyvate ľstva 
 v okrese Nové Zámky v rokoch 1970-2005 

územie 

SĽDB 
1970 

(1. 12.) 

SĽDB 1980 
(1. 11.) 

SĽDB 
1991 
(3. 3.) 

SODB 
2001 

(26. 5.) 

2005 
(31. 12.) 

(koncoro čný 
stav ) 

prírastok 
(úbytok) 

1970 - 2005 

okres Nové Zámky 148 601 153 199 153 466 149 594 14 7 703 -898 

mesto Nové Zámky 24 962 34 147 42 923 42 262 41 320 16 358 

mesto Štúrovo 7 051 10 690 12 146 11 708 11 122 4 071 

mesto Šurany 9 168 9 598 10 192 10 491 10 497 1 329 

mestá spolu 41 181 54 435 65 261 64 461 62 939 21 758 

vidiek spolu 107 420 98 764 88 205 85 133 84 764 -22 656 

Zdroj:  Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970, Federální statistický úřad 
           Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970 - 2001, ŠÚ SR 
           Stav a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike 2005, ŠÚ SR 

V roku 1991 žilo v mestách okresu Nové Zámky 42,5 % obyvateľov a 57,5 % 
na vidieku. Do roku 2005 sa podiel obyvateľstva v mestách zvýšil len nepatrne 
na 42,6 % a na vidieku klesol len minimálne na 57,4 %. 
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Tabuľka  Index rastu mestského a vidieckeho obyvate ľstva 
 v okrese Nové Zámky v rokoch 1970-2005 

územie index rastu  
1980/1970 

index rastu  
1991/1980 

idex rastu  
2001/1991 

index rastu  
2005/2001 

index rastu 
2005/1970 

okres Nové Zámky 103,09 100,17 97,48 98,74 99,40 

mesto Nové Zámky 136,80 125,70 98,46 97,77 165,53 

mesto Štúrovo 151,61 113,62 96,39 94,99 157,74 

mesto Šurany 104,69 106,19 102,93 100,06 114,50 

mestá spolu 132,18 119,89 98,77 97,64 152,84 

vidiek spolu 91,94 89,31 96,52 99,57 78,91 

Zdroj:  Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970, Federální statistický úřad 
           Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970 - 2001, ŠÚ SR 
           Stav a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike 2005, ŠÚ SR 

C.1.2.2 Bilancia pohybu obyvate ľstva 

O atraktívnosti územia, o prirodzenom a mechanickom pohybe jeho obyvateľstva 
veľmi dobre informuje bilancia pohybu obyvateľstva. Túto bilanciu uvádzame tak 
za okres Nové Zámky, ako aj za mesto Štúrovo. Bilanciu pohybu obyvateľstva 
uvádzame od roku 1991 po rok 2005. 

Bilancia pohybu obyvateľstva v okrese Nové Zámky v rokoch 1991-2005 

Bilancia pohybu obyvateľstva za okres Nové Zámky nám umožní vidieť postavenie 
okresného mesta v širších súvislostiach. V okrese Nové Zámky mal prirodzený 
a migračný pohyb obyvateľstva v rokoch 1991-2005 nasledujúci priebeh: 

Tabuľka  Bilancia pohybu obyvate ľstva okresu Nové Zámky v rokoch 1991-2005 

 

rok počet 
živona- 

rodených 

počet 
zomretých 

prirodzený 
prírastok 
(úbytok) 

prisťa- 
hovalí 

vysťa- 
hovalí 

prírastok 
(úbytok) 

sťahovaním 

celkový 
prírastok 
(úbytok) 

počet 
obyvateľov 

k 31.12. 

1991 1 990 1 967 23 1 118 1 234 -116 -93 153 474 

1992 1 801 2 026 -225 1 361 1 298 63 -162 153 312 

1993 1 698 1 912 -214 1 237 1 245 -8 -222 153 090 

1994 1 535 1 814 -279 975 1 112 -137 -416 152 674 

1995 1 477 1 782 -305 967 956 11 -294 152 380 

1996 1 469 1 783 -314 915 845 70 -244 152 136 

1997 1 429 1 860 -431 918 791 127 -304 151 832 

1998 1 345 1 825 -480 1 077 876 201 -279 151 553 

1999 1 295 1 881 -586 1 013 859 154 -432 151 121 

2000 1 251 1 864 -613 940 738 202 -411 150 710 

2001 1 173 1 852 -679 860 917 -57 -736 149 165 

2002 1 224 1 676 -452 1 015 996 19 -433 148 732 

2003 1 194 1 700 -506 1 079 940 139 -367 148 365 

2004 1 171 1 703 -532 1 079 911 168 -364 148 001 

2005 1 178 1 703 -525 1 122 895 227 -298 147 703 
Zdroj: ŠÚ SR - Krajská správa v Nitre, 2006 

Počet obyvateľov okresu Nové Zámky od roku 1991 klesá, a to zásluhou 
prirodzeného úbytku obyvateľstva. Zvlášť v rokoch 2000 a 2001 bol zaznamenaný 
vysoký prirodzený úbytok (-613 osôb v roku 2001 a -679 osôb v roku 2001). V celej 
SR dosahoval prirodzený pohyb v rokoch 1991-2005 kladné hodnoty (ale 
s klesajúcou tendenciou) okrem rokov 2001, 2002 a 2003, kedy bol zaznamenaný 
prirodzený úbytok obyvateľstva. 



          
 

AUREX, spol. s r.o., Bratislava, december 2008  35 

Čo sa týka migračného salda, v sledovanom období 1991-2005 dosahuje kladné 
hodnoty s výnimkou rokov 1991, 1993, 1994 a 2001, kedy sa dosahoval úbytok 
sťahovaním. Naproti tomu, v Slovenskej republike dosahuje migračný prírastok 
kladné hodnoty po celé obdobie a zvlášť s rastúcou tendenciou po roku 2003. 

Prirodzený pohyb a pohyb obyvateľstva sťahovaním sa zlučujú v celkovom 
prírastku alebo úbytku obyvateľstva. Na úrovni okresu Nové Zámky neboli straty 
vyvolané prirodzeným pohybom obyvateľstva kompenzované ani sťahovaním 
obyvateľov. Preto za celé obdobie rokov 1991-2005 možno sledovať celkový 
úbytok v počte obyvateľstva. V roku 2005 to bol úbytok o 298 osôb, zatiaľ čo v roku 
1991, kedy bol úbytok najmenší, to bolo o 93 osôb. 

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že okres Nové Zámky vykazuje nepriaznivé 
trendy vývinu prirodzeného pohybu obyvateľstva. Údaje o tomto trende za okres 
Nové Zámky sú hlboko pod celoslovenským priemerom. 

Bilancia pohybu obyvateľstva v meste Štúrovo v rokoch 1991-2005 

Celkový počet obyvateľov mesta Štúrovo je ovplyvňovaný prirodzeným 
a migračným pohybom obyvateľstva. Prirodzený prírastok obyvateľstva ovplyvnil 
celkový počet obyvateľov mesta Štúrovo v rokoch 1991-2005 kladným saldom 
15 obyvateľov. V tomto období sa v Štúrove živonarodilo 1 703 detí a zomrelo 
1 688 obyvateľov. Saldo migrácie naproti tomu znížilo v rokoch 1991-2005 počet 
obyvateľov mesta Štúrovo o 919 osôb. V období sa prisťahovalo 2 814 osôb, 
ale vysťahovalo sa ich 3 733. Saldo celkového pohybu obyvateľstva teda 
v sledovanom období zaznamenalo úbytok o 904 osôb. 

V nasledujúcom tabuľkovom prehľade uvádzame údaje o prirodzenom 
a migračnom pohybe obyvateľstva okresu Nové Zámky a mesta Štúrovo v rokoch 
1991-2005. 
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Tabuľka  Bilancia pohybu obyvate ľstva okresu Nové Zámky a mesta Štúrovo v rokoch 199 1-2005 

 

 ukazovateľ územie 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
1996-              
2005 

počet 
živonarodených 

okres NZ 1 990 1 801 1 698 1 535 1 477 1 469 1 429 1 345 1 295 1 251 1 173 1 224 1 194 1 171 1 178 21 230 

 mesto Štúrovo 158 178 154 124 112 126 135 75 117 94 96 93 90 81 70 1 703 

  počet 
zomretých 

okres NZ 1 967 2 026 1 912 1 814 1 782 1 783 1 860 1 825 1 881 1 864 1 852 1 676 1 700 1 703 1 703 27 348 

 mesto Štúrovo 133 140 122 117 117 99 124 115 123 103 111 84 93 100 107 1 688 

  prírastok, okres NZ 23 -225 -214 -279 -305 -314 -431 -480 -586 -613 -679 -452 -506 -532 -525 -6 118 pr
iro

dz
en

ý 
po

hy
b 

úbytok (-) mesto Štúrovo 25 38 32 7 -5 27 11 -40 -6 -9 -15 9 -3 -19 -37 15 

   
prisťahovalí okres NZ 1 118 1 361 1 237 975 967 915 918 1 077 1 013 940 860 1 015 1 079 1 079 1 122 15 676 

 mesto Štúrovo 325 313 282 204 226 198 140 178 156 147 136 154 106 151 98 2 814 

  vysťahovalí okres NZ 1 234 1 298 1 245 1 112 956 845 791 876 859 738 917 996 940 911 895 14 613 

 mesto Štúrovo 232 270 281 268 236 241 247 250 248 232 231 280 236 252 229 3 733 

  prírastok, okres NZ -116 63 -8 -137 11 70 127 201 154 202 -57 19 139 168 227 1 063 

m
ec

ha
ni

ck
ý 

po
hy

b 

úbytok (-) mesto Štúrovo 93 43 1 -64 -10 -43 -107 -72 -92 -85 -95 -126 -130 -101 -131 -919 

   
 celkový prír., okres NZ -93 -162 -222 -416 -294 -244 -304 -279 -432 -411 -736 -433 -367 -364 -298 -5 055 

 úbytok (-) mesto Štúrovo  118 81 33 -57 -15 -16 -96 -112 -98 -94 -110 -117 -133 -120 -168 -904 
Zdroj: ŠÚ SR - Krajská správa v Nitre, 2006 
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C.1.2.3 Veková štruktúra obyvate ľstva 

Veková štruktúra obyvateľstva mesta Štúrovo a okresu Nové Zámky 

Vekovú štruktúru obyvateľstva mesta Štúrovo charakterizuje rozdelenie 
obyvateľstva do hlavných vekových skupín, ktoré sú: 

• predproduktívny vek  (0 - 14 rokov), 
• produktívny vek  (15 - 59 rokov muži, 15 - 54 rokov ženy), 
• poproduktívny vek  (60+ rokov muži, 55+ rokov ženy). 

Údaje o počte obyvateľov podľa veku preberáme z podkladov Sčítania 
obyvateľstva, domov a bytov v roku 2001. V nasledujúcej tabuľke uvádzame 
prehľad o skladbe vekovej štruktúry obyvateľstva mesta Štúrovo a z hľadiska 
širších vzťahov aj obyvateľstva okresu Nové Zámky, Nitrianskeho kraja ako aj celej 
SR v roku 2001. 

Tabuľka  Veková štruktúra obyvate ľstva vybraného územia v roku 2001 

 

obyvateľstvo vo veku 
územie obyvateľstvo 

spolu predproduk-
tívnom 

produktív- 
nom 

poproduk-
tívnom/1 

index 
starnutia 

SR 5 379 455 1 015 493 3 349 231 1 014 731 99,9 

Nitriansky kraj 713 422 123 435 445 462 144 525 117,1 

okres Nové Zámky 149 594 24 872 93 091 31 631 127,2 

mesto Štúrovo 

(abs.) 

11 708 1 856 7 859 1 993 107,4 

  
SR 100,0 18,9 62,2 18,9   

Nitriansky kraj 100,0 17,3 62,4 20,3   

okres Nové Zámky 100,0 16,6 62,2 21,2   

mesto Štúrovo 

(%) 

100,0 15,9 67,1 17,0   

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: 
index starnutia = [(obyv. 60+ r. M, 55+ r. Ž) / (obyv. 0-14 r.)] * 100 
/1 vrátane nezisteného veku 

Mesto Štúrovo malo v roku 2001 relatívne dobrú skladbu vekovej štruktúry 
obyvateľstva. Podiel predproduktívnej zložky (15,9 %) je nižší ako okresný priemer 
(16,6 %), krajský priemer (17,3 %), aj ako celoslovenský priemer (18,9 %). Je tu 
vyššie zastúpenie obyvateľstva v produktívnom veku (67,1 %), zatiaľ čo okresný, 
krajský aj celoslovenský priemer dosahovali hodnoty okolo 62 %. Pozitívom je, 
že v Štúrove je nižší podiel najstaršej vekovej skupiny (60+ rokov muži, 55+ rokov 
ženy) (17,0 %) v porovnaní s okresným (21,2 %), krajským (20,3 %) ako aj 
s celoslovenským priemerom (18,9 %). 

Veková štruktúra obyvateľstva mesta Štúrovo sa k roku 2001 v porovnaní s rokom 
1991 zmenila takto: 

Tabuľka  Veková štruktúra obyvate ľstva mesta Štúrovo v rokoch 1991 a 2001 

obyvate ľstvo vo veku obyvate ľstvo 

predproduktívnom 
(0-14 rokov) 

produktívnom 
(15-59 r. muži, 15- 54 r. 

ženy)  

poproduktívnom /1 

(60+ r. muži, 55+ 
r.ženy)  

spolu rok 

abs. % abs. % abs. % abs. 
1991 2 867 23,6 7 661 63,1 1 618 13,3 12 146 
2001 1 856 15,9 7 859 67,1 1 993 17,0 11 708 

Zdroj:  Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992,  Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002, ŠÚ 
SR 
Pozn.: /1 vrátane nezisteného veku 
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K roku 2001 vzhľadom na rok 1991 sa skladba vekovej štruktúry obyvateľstva 
mesta Štúrovo zmenila tak, že sa znížil podiel predproduktívnej zložky (z 23,6 % 
na 15,9 %), zvýšil sa podiel obyvateľov v produktívnom veku (zo 63,1 % 
na 67,1 %) a tiež podiel poproduktívnej zložky (z 13,3 % na 17,0 %). Nepriaznivým 
javom je najmä podstatné zníženie podielu obyvateľstva v predproduktívnom veku. 

Na starnutie obyvateľstva mesta Štúrovo poukazuje aj index vitality, ktorý mal v 
roku 1991 hodnotu 177,2 a v roku 2001 klesol na hodnotu 93,1 (tzn. na 100 
obyvateľov v poproduktívnom veku pripadá 93 obyvateľov v predproduktívnom 
veku). Nižšie uvedená tabuľka sa týka vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva mesta 
Štúrovo a základných charakteristík obsahuje aj informáciu o priemernom veku 
a indexe starnutia obyvateľstva mesta. 

Tabuľka  Veková štruktúra obyvate ľstva mesta Štúrovo v rokoch 1996-2005 

obyvate ľstvo vo veku 

predproduktívnom 
(0-14 rokov) 

produktívnom 
(15-59 r. muži, 15-54 r. ženy) 

poproduktívnom 
(60+ r. muži, 55+ r.ženy) 

obyvate ľstvo 
spolu rok 

abs. % abs. % abs. % abs. 

priemerný 
vek 

index 
starnutia 

1996 2 588 19,2 8 889 65,9 2 004 14,9 13 481 35,03 77,43 

1997 2 485 18,6 8 864 66,2 2 036 15,2 13 385 35,47 81,93 

1998 2 351 17,7 8 831 66,5 2 091 15,8 13 273 36,08 88,94 

1999 2 079 17,3 8 070 67,1 1 880 15,6 12 029 36,17 90,43 

2000 1 972 16,5 8 038 67,4 1 925 16,1 11 935 36,63 97,62 

2001 1 818 15,6 7 826 67,1 2 016 17,3 11 660 37,27 110,89 

2002 1 727 15,0 7 723 66,9 2 093 18,1 11 543 37,85 121,19 

2003 1 607 14,1 7 623 66,8 2 180 19,1 11 410 38,49 135,66 

2004 1 496 13,2 7 527 66,7 2 267 20,1 11 290 39,03 151,54 

2005 1 409 12,7 7 368 66,2 2 345 21,1 11 122 39,56 166,43 

Zdroj:  ŠÚ SR – Pracovisko ŠÚ SR v Nitre, 2006 

Veková štruktúra obyvateľstva podľa urbanistických obvodov mesta Štúrovo 
v rokoch 1991 a 2001 

Tabuľka  Veková štruktúra obyvate ľstva pod ľa urbanistických obvodov 
 mesta Štúrovo v rokoch 1991 a 2001 

rok 1991 rok 2001 prírastok (úbytok) 
1991 - 2001 

obyvateľstvo trvale bývajúce obyvateľstvo trvale bývajúce obyvateľstvo trvale bývajúce 
obec, 

základná sídelná jednotka 
 (diel ZSJ) 

vo
 v

ek
u 

0-
14

 
ro

ko
v 

v 
pr

od
. 

ve
ku
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po
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od
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ve
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ve

ku
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  Štúrovo  2 867 7 661 1 618 12 146 1 856 7 896 1 956 11 708 -1 011 235 338 -438 

   Prístav 37 71 77 185 30 84 60 174 -7 13 -17 -11 
   Pri Sobieskeho ulici 10 42 33 85 18 62 17 97 8 20 -16 12 
   Pri štadióne 221 733 292 1 246 145 660 367 1 172 -76 -73 75 -74 
   Sídlisko Dunaj 841 2 533 293 3 667 578 2 358 482 3 418 -263 -175 189 -249 
   Za škrobárňou 50 208 113 371 57 217 93 367 7 9 -20 -4 
   Pri Kossuthovej ulici 94 384 179 657 81 383 182 646 -13 -1 3 -11 
   Pri Strážskom vŕšku 119 451 180 750 105 401 219 725 -14 -50 39 -25 
   Pri mliekárni 42 127 54 223 56 205 61 322 14 78 7 99 
   Pri Nánskej ceste I 19 96 49 164 19 67 46 132 0 -29 -3 -32 
   Železničný rad 112 308 111 531 104 363 96 563 -8 55 -15 32 
   Železničná stanica 4 34 14 52 3 4 4 11 -1 -30 -10 -41 
   Priemyselný obvod pri 
Dunaji 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Pri obidskom 0 3 0 3 0 2 1 3 0 -1 1 0 
   Želiarske 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Pri Nánskej ceste II 0 0 0 0 80 133 0 213 80 133 0 213 
   Terasy 1 318 2 671 223 4 212 580 2 957 328 3 865 -738 286 105 -347 
   Vadaš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj:  Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992, ŠÚ SR 
           Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002, ŠÚ SR 
Pozn.: 
/1 uvádzané v štatistickom zdroji bez nezisteného veku 
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Rozdiely vo vekovej štruktúre urbanistických obvodov súvisia najmä s rozsahom 
a lokalizáciou bytovej výstavby v meste, s čím je spojené sťahovanie mladých 
rodín s deťmi do týchto lokalít. Diferenciácia vekovej štruktúry obyvateľstva v 
jednotlivých urbanistických obvodoch vytvára rozdielne požiadavky na 
zabezpečenie obyvateľstva zariadeniami sociálnej infraštruktúry. Súčasne je 
indikátorom budúceho pohybu v intenzite obývanosti bytového fondu - v tvorbe 
jeho rezerv, resp. v požiadavkách na nové byty, a teda je aj indikátorom úvah o 
lokalizácii bytovej výstavby. 

V meste Štúrovo a v okrese Nové Zámky mala veková štruktúra obyvateľstva v 
roku 2001 (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov) nasledujúcu skladbu: 

Tabuľka  Veková štruktúra obyvate ľstva mesta Štúrovo a okresu Nové Zámky 
 v roku 2001 

 

počet obyvateľov 
vo veku 

mesto Štúrovo okres Nové Zámky 
 počet obyvateľov počet obyvateľov 
 abs. % abs. % 

predproduktívnom 1 856 15,9 24 872 16,6 
produktívnom 7 859 67,1 93 091 62,2 
poproduktívnom 1 993 17,0 31 631 21,2 

spolu 11 708  100,0 149 594 100,0 
Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

V prognózach vývoja počtu obyvateľov do roku 2025 sa menia hranice hlavných 
vekových skupín. Uvádzajú sa nasledujúce vekové skupiny: 

  0 - 14 rokov - predproduktívny vek (táto hranica sa nemení), 
15 - 44 rokov 
                             } produktívny vek - pre mužov aj ženy rovnaký, 
45 - 64 rokov  
65 a viac - poproduktívny vek - pre mužov aj ženy rovnaký. 

V prognózach sa už zohľadňuje predĺžený produktívny vek a neskorší odchod 
do dôchodku. 

Podľa Prognózy vývoja obyvateľsta v okresoch SR do roku 2025 (VDC, 2004) má 
byť v okrese Nové Zámky nasledujúci počet obyvateľov a jeho veková štruktúra: 

Tabuľka  Veková štruktúra obyvate ľov okresu Nové Zámky v rokoch 2015 a 2025 
 

počet obyvateľov (abs.) 
rok 

0-14 15-44 45-64 65+ spolu 
2015 18 674 60 984 40 455 22 921 143 034 
2025 16 352 49 377 41 648 29 061 136 438 

počet obyvateľov (%) 
rok 

0-14 15-44 45-64 65+ spolu 
2015 13,1 42,6 28,3 16,0 100,0 
2025 12,0 36,2 30,5 21,3 100,0 

Zdroj: Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025, INFOSTAT, VDC 

Výhľadový počet obyvateľov mesta Štúrovo bol stanovený  
pre rok 2015 na 11 160 obyvateľov, 
pre rok 2025 na 10 640 obyvateľov. 

Skladbu vekovej štruktúry obyvateľov mesta Štúrovo do výhľadových období 
predpokladáme v tom istom zložení, ako je okresný priemer k rokom 2015 a 2025. 
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V meste Štúrovo by mal byť k rokom 2015 a 2025 nasledujúci počet obyvateľov v 
hlavných vekových skupinách: 

Tabuľka  Veková štruktúra obyvate ľov mesta Štúrovo v rokoch 2015 a 2025 
 

počet obyvateľov (abs.) 
rok 

0-14 15-44 45-64 65+ spolu 

2015 1 457 4 758 3 156 1 788 11 160
2025 1 275 3 851 3 248 2 266 10 640

počet obyvateľov (%) 
rok 

0-14 15-44 45-64 65+ spolu 

2015 13,1 42,6 28,3 16,0 100,0
2025 12,0 36,2 30,5 21,3 100,0

Veková štruktúra obyvateľstva mesta Štúrovo k výhľadovým rokom 2015 a 2025 
sa vyznačuje znižovaním podielu najmladšieho obyvateľstva 0-14 ročných. Naďalej 
zostáva vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom veku, aj keď veková hranica 
sa posúva. Je potrebné pripomenúť, že v roku 2001 bola hranica produktívneho 
veku nižšia. Obyvateľstvo v poproduktívnom veku resp. nad 65 rokov bude 
zastúpené v rokoch 2015 16,0 % a v roku 2025 budú tvoriť 21,3 % z celkového 
počtu obyvateľov Štúrova. 

C.1.2.4 Bývajúce obyvate ľstvo pod ľa vzdelania 

Údaje za vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva sa sledujú iba pri sčítaní ľudu. 
Uvádzame vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva staršieho ako 16 rokov na základe 
podkladov ŠÚ SR zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 za mesto 
Štúrovo a okres Nové Zámky. 

V meste Štúrovo a v okrese Nové Zámky nie je veľmi priaznivá vzdelanostná 
štruktúra v porovnaní so slovenským priemerom. V Štúrove je síce nižšie 
zastúpené obyvateľstvo s najvyšším dosiahnutým základným vzdelaním (priemer 
za SR = 26,4 %, mesto Štúrovo 23,4 %), ale okresné hodnoty sú o viac než 6 % 
vyššie (okres Nové Zámky = 32,8 %). V prípade obyvateľstva s vysokoškolským 
vzdelaním sledujeme na úrovni mesta aj okresu nižšie hodnoty, než je 
celoslovenský priemer (priemer za SR = 9,9 %, mesto Štúrovo = 8,8 %, okres 
Nové Zámky 6,6 %). 

Tabuľka  Vzdelanostná štruktúra obyvate ľstva staršieho ako 16 rokov 
 v meste Štúrovo a okrese Nové Zámky v roku 2001 

 

mesto okres 
najvyšší skončený stupeň školského vzdelania 

abs. rel. abs. rel. 

základné 2 283 23,4 40 414 32,8 

učňovské a stredné odborné bez maturity 2 596 26,7 36 627 29,7 

úplné stredné a učňovské s maturitou 3 913 40,2 36 125 29,3 

vysokoškolské 861 8,8 8 116 6,6 

bez vzdelania a bez udania šk. vzdelania 89 0,9 1 964 1,6 

spolu 9 742 100,0 123 246 100,0 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 
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Graf  Vzdelanostná štruktúra obyv. staršieho ako 16 rokov v meste Štúrovo v r. 2001 

 

C.1.2.5 Národnostná štruktúra obyvate ľstva 

V národnostnej štruktúre mesta Štúrovo má výrazné zastúpenie obyvateľstvo 
maďarskej národnosti (68,7 %), druhá najzastúpenejšia národnosť je slovenská 
(28,1 %). K českej národnosti sa hlásilo 1,2 % obyvateľov. Zastúpenie ostatných 
národností proporčne nedosahovalo ani pol percenta. 

Tabuľka  Národnostná štruktúra obyvate ľstva mesta Štúrovo v roku 2001 
 

národnosť abs. % 

slovenská 3 294 28,13 

maďarská 8 048 68,74 

rómska 40 0,34 

rusínska 1 0,01 

ukrajinská 1 0,01 

česká 137 1,17 

nemecká 3 0,03 

poľská 4 0,03 

chorvátska 2 0,02 

srbská - - 

ruská 2 0,02 

židovská 1 0,01 

ostatné, nezistené 175 1,49 

spolu 11 708 100,00 
Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 
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Graf  Národnostná štruktúra obyvate ľstva mesta Štúrovo v roku 2001 
 

Národnostná štruktúra obyvateľov okresu Nové Zámky má výrazne odlišné 
zastúpenie v porovnaní s mestom Štúrovo. Dominantná národnosť je slovenská 
(59,5 %), nasleduje maďarská (38,3). Česká národnosť dosahuje 0,6 %. 

 

Tabuľka  Národnostná štruktúra obyvate ľstva mesta Štúrovo a okresu Nové 
 Zámky v roku 2001 

 

podiel trvale bývajúceho obyvateľstva podľa národností (%) 
okres, obec 

slovenská maďarská česká rómska ostatné, nezistené 

okres Nové Zámky 59,53 38,28 0,58 0,64 0,97 

mesto Štúrovo 28,13 68,74 1,17 0,34 1,62 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 
 

C.1.2.6 Bývajúce obyvate ľstvo pod ľa náboženskej 
štruktúry  

V meste Štúrovo sa v roku 2001 viac než 3/4 obyvateľov (77,2 %) hlásili 
k rímskokatolíckemu vyznaniu, 4,5 % obyvateľov sa hlásilo k reformovanej 
kresťanskej cirkvi. Bez vyznania bolo 12,3 % obyvateľov. Okrem evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania (1,2 %) nemali ostatné cirkvi proporčne zastúpenie ani 
1%. 

Tabuľka  Náboženská štruktúra obyvate ľstva mesta Štúrovo v roku 2001 
 

náboženské vyznanie / cirkev abs. % 

rímskokatolícka cirkev 9 036 77,18 
gréckokatolícka cirkev 24 0,20 
pravoslávna cirkev 11 0,09 
evanjelická cirkev augsburského vyznania 139 1,19 
reformovaná kresťanská cirkev 522 4,46 
evanjelická cirkev metodistická 20 0,17 
apoštolská cirkev 4 0,03 
starokatolícka cirkev 1 0,01 
bratská jednota baptistov 12 0,10 
cirkev československá husitská 7 0,06 

Národnostná štruktúra obyvate ľstva 
mesta Štúrovo v roku 2001

68,7%

1,7%
0,3%

1,2%

28,1%

maďarská slovenská česká rómska ostatné, nezistenéNárodnosť:
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cirkev adventistov siedmeho dňa - - 
cirkev bratská 1 0,01 
kresťanské zbory 32 0,27 
židovské náboženské obce 12 0,10 
náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 62 0,53 
ostatné 17 0,15 
bez vyznania 1 436 12,27 
nezistené 372 3,18 

spolu 11 708 100,00 
Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

Okresné hodnoty vykazujú vyššie zastúpenie veriacich, než sú mestské hodnoty 
len v prípade rímskokatolíckeho vyznania a evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania. Menší podiel dosahuje hlavne reformovaná kresťanská cirkev a 
kategórie bez vyznania a nezistené. 

Tabuľka  Náboženská štruktúra obyvate ľstva mesta Štúrovo a okresu Nové 
 Zámky v roku 2001 

 

podiel trvale bývajúceho obyvateľstva podľa náboženského vyznania / cirkvi (v %) 

rímsko- reformo- evanjelická nábožen- kresťan- grécko- evanjelická ostatné nezis- bez 

katolícka vaná cirkev ská spol. ské katolícka cirkev  tené vyz- 

cirkev kresťanská augs. Jehovovi zbory cirkev metodis-   nania 

okres, 
mesto 

 cirkev vyznania svedkovia   tická    

spolu 
(%) 

okres 
Nové Zámky 82,71 2,91 1,62 0,31 0,15 0,15 0,13 0,41 2,18 9,43 100,00 

mesto 
Štúrovo   77,18 4,46 1,19 0,53 0,27 0,20 0,17 0,55 3,18 12,27 100,00 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

C.1.2.7 Výhľadový po čet obyvate ľov Štúrova k 
r. 2015 a 2025 

Pri stanovovaní výhľadového počtu obyvateľov Štúrova je potrebné zohľadniť 
očakávané dlhodobé trendy demografického vývoja na Slovensku. Tieto boli 
spracované vo Výskumnom demografickom centre pri Infostate v práci Prognóza 
vývoja obyvateľstva SR do roku 2050 (november 2002).  

Hlavné závery tejto práce sú zhrnuté takto: 

a. V prvej polovici 21. storočia sa bude znižovať celkový prírastok obyvateľstva 
a obyvateľstvo bude starnúť. 

b. Celkový prírastok obyvateľstva bude s najväčšou pravdepodobnosťou ešte nejaké 
obdobie stagnovať a v priebehu 15-20 rokov začne obdobie trvalejšieho úbytku 
obyvateľstva, ktoré sa zastaví najskôr ku koncu storočia. 

c. V roku 2050 sa predpokladá, že Slovensko bude mať 4 880 189 obyvateľov, k roku 
2100 je reálny pokles počtu obyvateľov SR až na hranicu 4 miliónov osôb. 

d. Proces starnutia obyvateľstva sa bude v najbližších desaťročiach zrýchľovať. 

Prognóza do roku 2050 bola ďalej rozpracovaná tým istým pracoviskom 
(Výskumné demografické centrum) do podrobnosti okresov. Autorov viedla snaha 
regionálne diferencovať prognózu demografického vývoja8. Na výpočet regionálnej 
prognózy obyvateľstva do roku 2025 bola použitá komponentná metóda. 
Východiskovým údajom prognózy bol počet a veková štruktúra obyvateľstva 
v okresoch k 31. 12. 2002. Jednotlivým okresom boli priradené prognostické 
scenáre, ktoré vznikli ako kombinácia rôznych variantov vývoja plodnosti, úmrtnosti 
a migrácie do roku 2025. Za každý okres a za každý rok prognózovaného obdobia 

                                                           
8 Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 - bola spracovaná v novembri 2004 
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bola spracovaná podrobná veková štruktúra, bilancia obyvateľstva a základné 
demografické charakteristiky. Podľa Prognózy vývoja obyvateľstva v okresoch SR 
do roku 2025 (VDC, r. 2004) sa predpokladá, že okres Nové Zámky bude mať 
v rokoch: 

r. 2005  147 506 obyvateľov, 
r. 2010  145 430 obyvateľov, 
r. 2015  143 034 obyvateľov, 
r. 2020  140 099 obyvateľov, 
r. 2025  136 438 obyvateľov. 

V roku 2001 malo mesto Štúrovo 11 708 obyvateľov, čo predstavovalo 7,8 % 
z počtu obyvateľov okresu Nové Zámky (149 594 obyvateľov). 

Za predpokladu že percentuálne zastúpenie obyvateľov mesta z počtu obyvateľov 
okresu bude stabilné, t. j. rovnaké ako v roku 2001 (7,8 %), a pri stanovovaní 
výhľadovej veľkosti počtu obyvateľov mesta Štúrovo vychádzame z prognózovanej 
veľkosti okresu Nové Zámky k rokom 2015 a 2025, je pravdepodobné, že počet 
obyvateľov Štúrova bude: 

v r. 2015 11 160 obyvateľov, 
v r. 2025 10 640 obyvateľov. 

C.1.2.8 Návrh nových plôch v meste Štúrovo 
disponibilných na bytovú výstavbu 

V nasledujúcich návrhoch uvádzame plochy a kapacity pre novú výstavbu 
v prípade záujmu novej výstavby, upozorňujeme však, že prirodzeným prírastkom 
bude počet obyvateľov mesta Štúrovo klesať a dané voľné kapacity bude možné 
zaplniť iba obyvateľstvom prisťahovaným. 

Tabuľka  Počet bytov a obyvate ľov v novonavrhovaných bytoch 

byty  obyvatelia  číslo 
urb. obvodu 

názov 
urb. obvodu spolu  BD RD PD spolu BD RD PD 

UO 1 Prístav 0 0 0 0 0 0 0 0 
UO 2 Pri Sobieskeho ulici 170 35 60 75 488 98 180 210 
UO 3 Pri štadióne 25 0 0 25 70 0 0 70 
UO 4 Sídlisko Dunaj 115 0 0 115 322 0 0 322 
UO 5 Za škrobárňou 0 0 0 0 0 0 0 0 
UO 6 Pri Kossuthovej ulici 0 0 0 0 0 0 0 0 
UO 7 Pri Strážskom vŕšku 80 0 15 65 227 0 45 182 
UO 8 Pri mliekárni 260 0 240 20 776 0 720 56 

UO 10 Pri Nánskej ceste I 0 0 0 0 0 0 0 0 
UO 13 Železničný rad 15 0 0 15 42 0 0 42 
UO 14 Železničná stanica 15 0 0 15 42 0 0 42 
UO 16 Priemyselný obvod pri 

Dunaji 
0 0 0 0 0 0 0 0 

UO 17 Pri obidskom 0 0 0 0 0 0 0 0 
UO 31 Želiarske 0 0 0 0 0 0 0 0 
UO 34 Pri Nánskej ceste II 25 0 10 15 72 0 30 420 
UO 36 Terasy 80 0 80 0 240 0 240 0 
UO 37 Vadaš 45 0 0 45 126 0 0 126 

Štúrovo spolu  830 35 405 390 2405 98 1 215 1092 
Pozn.: 

BD – bytové domy, RD - rodinné domy, PD - polyfunkčné domy 

Celkovo navrhujeme plochy na výstavbu pre 830 bytov (35 v bytových domoch, 
405 v rodinných domoch a 390 v polyfunkčných domoch s prevahou bývania), čo 
predstavuje disponibilné plochy pre cca 2 450 obyvateľov. 
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Predpoklady o vývoji počtu obyvateľov mesta Štúrovo vychádzajú z 
demografického potenciálu vlastného mesta a jeho vidieckeho zázemia i zo 
súčasných poznatkov o vývoji hospodárskej základne mesta. Okrem toho 
zohľadňujú na jednej strane tendencie k poklesu prirodzeného prírastku (najmä k 
poklesu pôrodnosti), na druhej strane lokalizácia administratívno-správnych funkcií, 
predovšetkým kúpeľná funkcia mesta a zaujímavé prírodné prostredie môžu viesť 
k zvýšeniu atraktivity mesta, čo môže byť podnetom k zvýšeniu mobility 
obyvateľstva a k určitému rastu migračného prírastku. Keďže vo vekovej štruktúre 
migračného salda prevažuje mladé obyvateľstvo, možno v optimálnom prípade 
očakávať i mierny rast prirodzeného prírastku. 

V úvahách o migračných procesoch v budúcom období možno predpokladať, 
že obyvateľstvo vidieckych obcí s vyšším zastúpením starších vekových kategórií 
(t.j. s vyšším podielom obyvateľov v produktívnom a poproduktívnom veku) 
predstavuje stabilizovanú časť vidieckeho zázemia, ktorá je bytovým fondom 
pomerne silne viazaná v mieste svojho bydliska. Preto pre dosídľovanie obyvateľov 
do mesta Štúrovo z vidieckych obcí, jeho užšieho i širšieho zázemia, sú 
disponibilné zdroje potenciálnych migrantov značne obmedzené. 

V budúcnosti bude nutné prehodnotiť prípadné ďalšie rozvojové impulzy, ktoré 
neboli v návrhu dosiaľ zohľadnené a premietnuť ich vplyv na vývoj počtu 
obyvateľov (trvalú a pracovnú migráciu). Návrh nových rozvojových plôch 
vzhľadom na dlhodobý demografický vývoj mesta počíta s urbanistickou rezervou 
vo výhľade. 

C.1.3 Hospodárska základ ňa 

Počet pracovných príležitostí tvorí počet pracovníkov v národnom hospodárstve, 
tak ako ich sleduje Štatistický úrad SR každoročne do úrovne okresov v publikácii 
Zamestnanosť v SR, krajoch a okresoch. Údaje o počte pracujúcich boli 
spracované na základe údajov z ročného výkazu Práca 3-01, údajov o malých 
podnikoch do 19 zamestnancov z výkazu P 13-04 a odhadov za súkromných 
podnikateľov nezapísaných do obchodného registra. 

Pracujúci s jediným alebo hlavným zamestnaním zahŕňajú všetky osoby 
v pracovnom, služobnom alebo členskom pomere k štátnej, družstevnej alebo inej 
organizácii, alebo osoby individuálne hospodáriace bez rozdielu veku, štátnej 
príslušnosti, dĺžky pracovnej doby, pokiaľ túto činnosť vykonávajú ako jediné 
alebo hlavné zamestnanie. 

Počty pracujúcich boli vykázané v tých okresoch, kde majú svoje pracovisko, nie 
podľa sídla závodu alebo podniku a sú triedení do odvetví podľa Odvetvovej 
klasifikácie ekonomických činností. 

C.1.3.1 Hospodárska základ ňa okresu Nové Zámky 

Hospodársku základňu okresu Nové Zámky tvoria vytvorené pracovné príležitosti, 
ktoré sa nachádzajú na jeho území. Naša charakteristika hospodárskej základne 
okresu sleduje časový rad za roky 1993-2005. Možno zhodnotiť, že počet 
pracovných príležitostí sa za roky 1993-2005 znížil o 5 864 pracovníkov. Znížila sa 
aj intenzita pracovných príležitostí, t.j. počet pracovných príležitostí na 100 
obyvateľov (PP/100 obyv.) z 32,4 v roku 1993 na 29,6 v roku 2005. 
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Pracovné príležitosti členíme do troch národohospodárskych sektorov, ktoré 
zahŕňajú jednotlivé odvetvia takto: 

• I. primárny sektor = poľnohospodárstvo a lesníctvo, 
• II. sekundárny sektor = priemysel a stavebníctvo, 
• III. terciárny sektor = ostatné odvetvia. 

V období rokov 1993-2005 klesol podiel zamestnaných v primárnom i 
sekundárnom sektore (v primárnom sektore pokles z 15,9 % v roku 1993 na 8,8 % 
v roku 2005 a v sekundárnom sektore pokles z 33,2 % na 30,4 %), a narástol 
podiel zamestnaných v terciárnom sektore (z 50,9 % na 60,9 % v rovnakom 
časovom horizonte). 

Tabuľka  Pracujúci v sektoroch národného hospodárstva - j ediné zamestnanie - v 
okrese Nové Zámky v r. 1993, 1999 a 2005 

rok 1993 rok 1999 rok 2005 
NH sektor  

abs. % abs. % abs. % 

prírastok 
(úbytok) 

1993-2005 

I. 7 885 15,9 6 158 14,7 3 832 8,8 -4 053 

II. 16 444 33,2 10 377 24,7 13 281 30,4 -3 163 

III. 25 250 50,9 25 490 60,7 26 602 60,9 1 352 

spolu 49 579 100,0 42 025 100,0 43 715 100,0 -5 864  
Zdroj: Zamestnanosť v SR, krajoch a okresoch 1993-1996, 1999, 2005, ŠÚ SR 

C.1.3.2 Pracovné príležitosti v meste Štúrovo 

Počet pracovných príležitostí resp. počet zamestnaných za mesto resp. za obce 
sa nezisťuje. Štatistický úrad SR sleduje iba počet zamestnaných za jednotlivé 
okresy. Jedná sa o počet všetkých zamestnaných, teda aj za malé podniky. 
V okrese Nové Zámky bolo k 31. 12. 2005 zamestnaných 43 715 ľudí, čo 
v urbanistickej terminológii označujeme ako pracovné príležitosti, ktoré tvoria 
hospodársku základňu okresu. 

Počet pracovných príležitostí za mesto Štúrovo si môžeme vypočítať tak, že od 
počtu ekonomicky aktívnych osôb odpočítame ekonomicky aktívnych 
odchádzajúcich a pripočítame ekonomicky aktívnych dochádzajúcich do 
zamestnania. Počet ekonomicky aktívnych, zistený pri sčítaní ľudu, musíme tiež 
znížiť o počet nezamestnaných, ktorí sú metodicky vedení taktiež ako ekonomicky 
aktívni. 

Údaje, z ktorých vychádzame: 
- počet obyvateľov v roku 2001             11 708 
- počet ekonomicky aktívnych spolu v roku 2001            6 474 
- počet ekonomicky aktívnych odchádzajúcich do zamestnania v roku 2001    1 015 
- počet ekonomicky aktívnych dochádzajúcich do zamestnania v roku 2001    2 500 
- počet nezamestnaných v roku 2005         679 

ekonomicky aktívni v roku 2001               6 474 
- nezamestnaní v roku 2005         679 

ekonomicky aktívni pracujúci                                                                5 795 

⇒  5 795 - 1 015 + 2 500 = 7 280 pracovných príležitostí  
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V Štúrove je cca 7 280 pracovných príležitostí, čo predstavuje hospodársku 
základňu mesta. Intenzita pracovných príležitostí je 65,5 pracovných príležitostí / 
100 obyvateľov (čo je priaznivé). V Štúrove sa koncentruje 16,7 % z počtu 
pracovných príležitostí okresu. 

C.1.4 Ekonomická aktivita obyvate ľstva 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa výberového zisťovania pracovných síl 
zahŕňa všetky osoby vo veku od 15 rokov, ktoré patria medzi pracujúcich v 
civilnom sektore, nezamestnaných alebo príslušníkov ozbrojených zložiek. 

Za jednotlivé sídla sa sleduje štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva 
podľa odvetvia hospodárstva iba pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Za mesto 
Štúrovo sú uvedené údaje za jednotlivé sektory národného hospodárstva 
na základe podkladov Štatistického úradu SR zo SODB v roku 2001. 

C.1.4.1 Ekonomická aktivita v okrese Nové Zámky a 
v meste Štúrovo 

V roku 2001 bolo v okrese Nové Zámky 75 652 ekonomicky aktívnych osôb, 
v meste Štúrovo 6 474, čo predstavuje 55,3 % z celkového počtu trvale bývajúcich 
osôb. Zo 6 474 ekonomicky aktívnych osôb bolo 3 291 mužov a 3 183 žien. 
V meste Štúrovo sa koncentruje 8,6 % ekonomicky aktívnych osôb okresu. 

Tabuľka  Ekonomicky aktívne osoby v okrese Nové Zámky a v  meste Štúrovo 
pod ľa sektorov národného hospodárstva v roku 2001 

 

ekonomicky aktívne osoby v: 

primárnom 
sektore 

sekundárnom 
sektore 

terciárnom 
sektore 

EAO 
bez udania 

odvetví 

EAO 
spolu územie 

(abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) 

okres Nové Zámky 6 008 7,9 18 925 25,0 34 070 45,1 16 649 22,0 75 652 
mesto Štúrovo 87 1,3 1 526 23,6 2 906 44,9 1 955 30,2 6 474 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: EAO - ekonomicky aktívne osoby primárny sektor - hlavné kategórie OKEČ A – B 

sekundárny sektor - hlavné kategórie OKEČ C – F 
terciárny sektor - hlavné kategórie OKEČ G – Q 

Graf  Ekonomicky aktívne osoby v okrese Nové Zámky a  v meste Štúrovo pod ľa 
sektorov národného hospodárstva v roku 2001 
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Najvyšší podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v okrese Nové Zámky je 
v terciárnom sektore (45,1 %). V sekundárnom sektore pracuje 25,0 % 
a v primárnom sektore 7,9 % ekonomicky aktívnych osôb. K neudaným odvetviam 
sa hlási až 22,0 % ekonomicky aktívnych. 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v meste Štúrovo pôsobí predovšetkým 
v terciárnom sektore (44,9 %). V primárnom sektore pracuje iba 1,3 % ekonomicky 
aktívnych, v sekundárnom sektore 23,6 % a k neudaným odvetviam sa hlási až 
30,2 %. Ekonomická aktivita obyvateľstva mesta Štúrovo (55,3 %) prevyšuje 
o 4,2 % celoslovenský priemer (51,1 %). 

C.1.4.2 Dochádzka a odchádzka za prácou 

Dochádzka do mesta Štúrovo 

Do mesta Štúrovo dochádzalo v roku 2001 za prácou 2 500 ekonomicky aktívnych 
osôb. Z každej z vybraných 12 obcí dochádzalo do mesta Štúrovo viac ako 60 osôb. 
Sú to obce: Nána, Mužla, Obid, Kamenný Most, Kamenica nad Hronom, Kamenín, 
Gbelce, Salka, Bíňa, Chľaba, Nové Zámky a Svodín. Z týchto vybraných obcí 
dochádzalo do mesta Štúrovo spolu 1 642 ekonomicky aktívnych osôb, čo tvorilo 
65,7 % z celkového počtu dochádzajúcich za prácou do Štúrova. Z celkového počtu 
2 500 dochádzajúcich za prácou bolo 2 081 z obcí okresu Nové Zámky (83,2 %) a 
419 z obcí iných okresov (16,8 %). Okrem ekonomicky aktívnych dochádzalo do 
Štúrova 1 157 žiakov a študentov. Z toho je 971 (83,9 %) z okresu Nové Zámky a 
186 (16,1 %) z iných okresov. 

Odchádzka z mesta Štúrovo 

Z celkového počtu 6 474 ekonomicky aktívnych (EA) osôb v meste Štúrovo 
odchádzalo v roku 2001 za prácou mimo obec bydliska 1 015 ekonomicky 
aktívnych osôb, čo je 15,7 % z celkového počtu EA. Odchádzka za prácou 
smerovala najmä do obcí: Nové Zámky, Nána, Gbelce, Chľaba, Salka, Mužla, Obid 
a Kamenica nad Hronom. Do každej z týchto obcí odchádzalo 10 a viac 
ekonomicky aktívnych osôb. Celkove do nich odchádzalo zo Štúrova 341 EA osôb, 
čo predstavuje 82,6 % z konečného počtu odchádzajúcich za prácou z mesta 
Štúrovo. Z celkového počtu odchádzajúcich zo Štúrova smeruje do obcí okresu 
Nové Zámky 413 osôb (40,7 %), do obcí iného okresu 388 ekonomicky aktívnych 
osôb (38,2 %) a do zahraničia odchádza 214 osôb (21,1 %). 

C.1.4.3 Nezamestnanos ť v okrese Nové Zámky 
a v meste Štúrovo 

V okrese Nové Zámky bolo k decembru 2005 evidovaných 9 609 nezamestnaných, 
z toho 8 740 bolo disponibilných uchádzačov o zamestnanie. Ku koncu roka 2005 
dosahovala miera nezamestnanosti hodnotu 12,32 %, čo je takmer o 1 percento 
vyššia hodnota, než bol celoslovenský priemer (11,36 %). 

Tabuľka  Nezamestnanos ť v okrese Nové Zámky a meste Štúrovo k 31.12. 2005 
 

ukazovateľ okres mesto 

počet uchádzačov o zamestnanie spolu 9 609 679 

počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie 8 740 611 
miera evidovanej nezamestnanosti /1 (%) 12,32 10,06 

Zdroj: Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie za mesiac december 2005, UPSVAR 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, pracovisko Štúrovo 
Pozn.: 
/1 z disponibilných uchádzačov o zamestnanie 
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Tabuľka  Vývoj nezamestnanosti v okrese Nové Zámky a v me ste Štúrovo v r. 
2002-2005 (k 31.12.) 

 

rok miera 
evidovanej 

nezamestnanosti (%) 
okres Nové Zámky  

miera 
evidovanej 

nezamestnanosti (%) 
mesto Štúrovo  

2002 23,15 25,43 

2003 19,99 20,04 
2004 16,03 13,04 
2005 12,32 10,06 

Zdroj: Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie za mesiac december 2005, UPSVAR 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, pracovisko Štúrovo 

V decembri 2005 bolo v meste Štúrovo 679 nezamestnaných, z nich bolo 611 
disponibilných nezamestnaných, miera nezamestnanosti mala hodnotu 10,06 %. 
Podľa veku najvyšší podiel nezamestnaných tvorili 50 a viac ročné osoby (28,9 %). 
Celkove podiel 30 a viac ročných nezamestnaných osôb predstavoval 76 percent. 
Podľa vzdelania tvorili najvyššie percento nezamestnaní so stredoškolským 
vzdelaním (71,9 %), vysokoškolsky vzdelaní nezamestnaní tvorili 2,8 %. Podľa 
dĺžky evidencie bolo 47,2 % nezamestnaných do 12 mesiacov. 

Tabuľka  Nezamestnanos ť v meste Štúrovo k decembru 2005 
 

nezamestnané osoby abs. % 

 pod ľa veku:     
15 - 19 rokov 29 4,3
20 - 29 rokov 134 19,7
30 - 39 rokov 158 23,3
40 - 49 rokov 162 23,8
50 a viac rokov 196 28,9
   pod ľa vzdelania:   
základné vzdelanie 172 25,3
stredoškolské vzdelanie 488 71,9
vysokoškolské vzdelanie 19 2,8
   pod ľa dĺžky evidencie:   
do 3 mesiacov 148 21,8
3 - 6 mesiacov 94 13,8
6 - 9 mesiacov 39 5,8
9 - 12 mesiacov 39 5,8
12 - 24 mesiacov 96 14,1
nad 24 mesiacov 263 38,7
  
počet nezamestnaných celkom 679 100,0

Zdroj: Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie za mesiac december 2005, UPSVAR 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, pracovisko Štúrovo 
 

Za predpokladu, že z počtu obyvateľov v produktívnom veku bude 82,4 % 
zapojených do ekonomicky aktívneho života, môžeme predpokladať nasledujúci 
počet ekonomicky aktívnych osôb k výhľadovým etapám: 
r. 2015    6 521   ekonomicky aktívnych osôb, 
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r. 2025    5 849   ekonomicky aktívnych osôb. 
V roku 2015 predpokladáme, že v Štúrove bude 6 521 ekonomicky aktívnych osôb, 
čo je o 47 EAO viac v porovnaní s rokom 2001. Tento nie veľký nárast počtu 
ekonomicky aktívnych osôb podmieni čiastočne tvorbu nových pracovných 
príležitostí. V roku 2025, v súlade so znižovaním celkového počtu obyvateľov 
Štúrova, ako aj so znižovaním počtu obyvateľov v produktívnom veku, bude sa 
znižovať počet ekonomicky aktívnych osôb. V roku 2025 predpokladáme, že 
v Štúrove bude 5 849 ekonomicky aktívnych osôb, čo je o 625 EAO menej 
v porovnaní s rokom 2001. 
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D. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A 
ŠIRŠIE VZŤAHY 

Mesto Štúrovo je súčasťou okresu Nové Zámky, ktorý patrí do Nitrianskeho kraja. 
Štúrovo bolo zaradené do druhej podskupiny tretej skupiny centier, ktoré je možné 
vnímať ako centrá regionálneho významu s tým, že niektoré zabezpečujú niektoré 
špecifické funkcie až celoštátneho, resp. medzinárodného významu vyplývajúce 
z ich špecifických daností. Keďže štúrovské ťažisko osídlenia patrí k druhej 
skupine ťažísk osídlenia tretej úrovne, kam sa radia ťažiská osídlenia menšieho 
rozsahu, prejavuje sa jeho dostredivé pôsobenie voči svojmu najbližšiemu okoliu. 

Význam mesta Štúrovo v štruktúre osídlenia je definovaný predovšetkým v 
Koncepcii územného rozvoja Slovenska a Územnom pláne veľkého územného 
celku Trnavského kraja zaradením do sústavy ťažísk a centier osídlenia tak, ako je 
to uvedené v kap. B.1.2 a B.1.3. . 

Záujmové územie tvoria obce Nána, Obid, Kamenica nad Hronom, ktoré priamo 
susedia s katastrom mesta a vzdialenejšie Mužla, Belá, Kamenný Most, Bajtava, 
Leľa a Chľaba. Silnejšie väzby sú podmienené v koridore rozvojových osí 
pohronskej rozvojovej osi: Tlmače – Levice – Želiezovce – Štúrovo a dudvážsko – 
dunajskej rozvojovej osi: Galanta – Dunajská Streda – Veľký Meder – Komárno – 
Štúrovo. 

Najvýznamnejším faktom územného rozvoja je geografická poloha mesta na toku  
v blízkosti Ostrihomu v Maďarskej republike. 

V širších súvislostiach je cesta I/76 navrhovaná na západnej strane mesta a po 
východnej strane železničnej trate č. 152. Nová trasa cesty I/76 pokračuje smerom 
na sever a prechádza na druhú stranu železničnej trate č. 152. Severne od 
Kamenného mostu sa dotýka pôvodnej trasy a po západnej strane obcí Kamenín a 
Bíňa prechádza do Levického okresu. Smerom na juh je vo výhľade navrhovaný 
prechod do Maďarska s vybudovaním nového mostu cez Dunaj. Vzhľadom na 
veľkosť dopravného zaťaženia sa uvažuje nová trasa I/76 ako dvojpruhová 
C11,5/80. Vedenie trasy je riešené tak, aby ju bolo možné prebudovať na 4-
pruhovú cestu (s možným výhľadom jej prekategorizovania na cestu typu R pri 
náraste dopravného zaťaženia a predpokladaného nárastu medzinárodnej 
dopravy). 

V súvislosti s možnosťami prepojenia riečnej, železničnej resp. cestnej nákladnej 
dopravy je potrebné rezervovať priestor pre umiestnenie logistického centra 
uvedených druhov dopravy v priestoroch novo navrhovaného prístavu. 

V riešenom území sa nachádza v súčasnosti najdôležitejšia cyklistická trasa na 
Slovensku – podunajská cykloturistická trasa medzinárodného významu. Trasa je 
vedená po dunajských hrádzach a je to vlastne slovenský úsek dunajskej 
cyklotrasy z Passau v Nemecku cez Viedeň, Bratislavu, Komárno a Štúrovo v 
pokračovaní na Budapešť. 

Dôležitosť Štúrova z hľadiska svojej polohy ako tranzitného hraničného mesta 
s významnou funkciou dopravy a cestovného ruchu. 
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E. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE 
PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 

E.1 PRIESTOROVÁ A FUNKČNÁ 
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

Súčasný stav 

Zastavané územie predstavuje pomerne kompaktný celok prepojený so 
vzdialeným obytnoobslužným územím v západnej časti katastrálneho územia pri 
železničnej stanici. 

Centrálnu časť mesta tvorí polyfunkčný priestor pre zariadenia obchodno – 
obslužných aktivít v parteri objektov v kombinácii s obytnou funkciou. 

Obytné územie  tvorí podstatnú časť zastavaného územia mesta. Stabilizovaná 
štruktúra rodinných domov je situovaná prevažne v strednej a západnej časti 
mesta, staršia zástavba rodinných domov, vhodná na prestavbu a intenzifikáciu je 
v severných a východných polohách mesta. Sídliskové formy obytného územia 
ktorého súčasťou je aj občianska vybavenosť, sa rozkladajú prevažne v južnej 
a juhozápadnej časti mesta - hromadná bytová výstavba je kumulovaná na 
sídliskách Terasy I a II na juhozápadnom okraji obytnej zóny a sídlisko Dunaj na 
južnom okraji.  

Občianska vybavenos ť je čiastočne sústredená v centrálnej mestskej zóne, 
pozdĺž Komenského ulice, na Hlavnej ulici a na Nám. Slobody, čiastočne 
rozptýlená v obytnom území ako súčasť hromadnej bytovej výstavby formou 
areálovej základnej vybavenosti (školy, poliklinika, športové areály) 

V severnej časti mesta sa nachádzajú rozsiahle rekrea čné plochy, ktoré sú 
špecifikom mesta Štúrovo, jednak svojím významom, jednak svojou rozlohou 
(35 ha) a lokalizáciou. Termálne kúpalisko Vadaš so svojím zázemím ubytovacích 
zariadení a s rekreačných služieb je výrazným prvkom v organizme mesta, leží 
v tesnej blízkosti centra a je významným cieľom letnej turistiky, čo je spojené 
s nárokmi na rekreačné služby a plochy statickej dopravy.  

Najväčší pól hospodárskeho  zázemia sa nachádza v juhozápadnej časti 
katastrálneho územia v blízkosti vodného toku Dunaja celulózopapierenský 
kombinát  Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. (býv. JCP), čiastočne v západnej časti  na 
Sládkovičovej ulici a rozptýlene sa nachádzajú na viacerých lokalitách v meste.  

Zastavané územie je obklopené väčšinou poľnohospodárskou pôdou, rekreačným 
zázemím termálneho kúpaliska a záhradkárskych osád ako aj krajinnou zeleňou, 
ktorá je súčasťou vodného toku Dunaja. Vodný tok je významným prírodným 
prvkom v území, ale aj prírodnou bariérou, ktorú bolo v minulosti možné prekonať 
kompou a v súčasnosti po moste Márie Valérie. Predpokladaný rozvoj mesta si 
vyžaduje posilnenie dopravného spojenia do Maďarska aj z dôvodu cezhraničnej 
spolupráce aj širších medzinárodných súvislostí. Názory na fungovanie a rozvoj 
mesta sú ovplyvňované skutočnosťou, že Štúrovo leží na hranici s Maďarskom 
a jeho kataster a zastavané územie sú v tesnom kontakte s mestom Ostrihom / 
delí ich len vodný tok Dunaja/. Vzhľadom na tendencie medzinárodnej spolupráce 
spájajúcej sa Európy, je potrebné posudzovať rozvojové zámery s prihliadnutím na 
tento fakt. 
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E.2 URBANISTICKÁ KONCEPCIA 

E.2.1 Návrh intervencií do územia 

V návrhu riešenia sú premietnuté poznatky z prieskumov a rozborov, požiadaviek 
schválených v zadaní (zadanie bolo schválené Uznesením č.226/2007 na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v Štúrove dňa 20.11.2007), z variantne spracovaného 
konceptu a zo „Súborného stanoviska orgánu územného plánovania ku konceptu 
územného plánu mesta Štúrovo“, zo dňa 25.08.2008, ktoré spracovalo mesto ako 
orgán územného plánovania podľa §21 ods.7 Stavebného zákona. 

Vypracovanie ÚPN mesta Štúrovo zohľadňuje súčasnú štruktúru obce ako 
výsledok diferencovaného vývoja. Hlavnou úlohou riadenia ďalšieho rozvoja je 
zabezpečiť postupné udržiavanie a revitalizáciu niektorých častí mesta a navrhnúť 
územný rozvoj na nových plochách. 

Z hľadiska vnútorného priestorového usporiadania jednotlivých častí obce sú pre 
návrh riešenia významné ich tradičné funkčné a priestorové charakteristiky, ktoré 
sú dlhodobo stabilizované. Priemet urbanistickej koncepcie do územia je 
diferencovaný podľa jednotlivých charakteristík priestorov a ich urbanistických 
potenciálov. 

Intervencie do územia budú teda prebiehať predovšetkým: 

• v stabilizovaných priestoroch 
� je potrebné považovať účel využitia územia za nemenný a 

intenzitu využitia zvyšovať iba dostavbami prieluk, nadstavbami 
pri zachovaní charakteru zástavby prípadne doplnením štruktúry 
funkcií  

� bude v nich prebiehať priebežná obnova 
 

• v rozvojových územiach urbanistických celkov a areá lov 
� v územiach, ktorých intenzita využitia je nízka navrhujeme 

zvýšiť intenzitu využitia s prestavbou a zlepšením začlenenia 
území do priestorovej štruktúry mesta 

� priestorová a funkčná transformácia 
� dobudovanie komunikačnej siete a dopravných zariadení 
� dobudovanie siete zariadení technickej infraštruktúry 
 

• na nových rozvojových plochách 
� výstavbu na nových plochách riešiť pri rešpektovaní všetkých 

daností územia, formovať nové urbanistické hodnoty 
� dôsledne a efektívne využiť disponibilné plochy. 
 
 



UO 16Priemyselný obvod pri Dunaji

UO 13�eleznièný rad

Obid

UO 14�eleznièná stanica

UO 4Sídlisko Dunaj

UO 31�eliarske

UO 7Pri Strá�skom và�ku

UO 8Pri mliekárni

Nána

UO 36Terasy

UO 6 PriKossuthovejulici

UO 34Pri Nánskejceste II

 UO 17Pri obidskom

UO 3Pri �tadióne

UO 1Prístav

UO 2Pri Sobieskehoulici

Ostrihom

UO 37Vada�

UO 10Pri Nánskejceste I

UO 5Za �krobáròou

hranica SR
hranica katastrálneho územia
hranica urbanistického obvodu
hranica intravilánu

Èlenenie katastrálneho územia
mesta �túrovo na urbanistické obvody
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E.2.2 Návrh koncepcie v členení na  urbanistické 
obvody 

Základné bilančné jednotky t.j. urbanistické obvody sú oficiálnymi štatistickými 
jednotkami. Toto členenie však nemusí zodpovedať skutočným urbanistickým 
charakteristikám a štruktúre mesta. Pre uľahčenie popisu ako aj z dôvodu 
bilancovania je pre popis územia použitá štruktúra urbanistických obvodov.  

 

UO1 - Prístav Vymedzenie : ohraničený ulicami - Hasičská, 
Széchenyiho, Hlavná, Ostrihomská 

poloha : Centrum mesta 
geograficky na 
východnom okraji katastra 
pri toku Dunaja 

Charakteristika : polyfunkčná zóna v intraviláne, 
vzhľadom na historickú zástavbu možnosť prestavby 
a intenzifikácie (bývanie,obchod, služby) 
Sever - rodinné domy, malopodlažné bytové domy 
so záhradami, kostol na nám. Sv. Imricha v zeleni 
Stred  - rôzne typy OV v zástavbe starších rodinných 
domov orientované do pešej zóny na Hlavnej ul.  
S-Východ - rôznorodá štruktúra pôvodnej zástavby 
RD s veľkými pôvodnými záhradami, areál TI (Zsl. 
vodárenská spol. NR), staré kúpalisko pri Dunaji 

N
áv

rh
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ho
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Priestor námestia je chápaný ako polyfunkčný spoločenský priestor s 
funkciami obchodu, obsluhy, bývania a dopravy. 

Pre umocnenie polyfunkčného charakteru mestského centra sú navrhnuté 
polyfunkčné plochy formou intenzifikácie existujúcej štruktúry 

Návrh urbanistickej koncepcie predpokladá predovšetkým posilnenie 
centrálnych charakteristík tohto priestoru a to ako z hľadiska funkčného 
tak aj priestorového 

Navrhnuté dopravné riešenie umožňuje výraznejšiu diferenciáciu 
jednotlivých priestorov mesta a odľahčenie od dopravného zaťaženia. 

Návrh počíta s významnými intervenciami pri tvorbe centrálneho priestoru, 
kontinuálne prepojenie centra a nábrežia s úpravami priestorov pre 
peších návštevníkov a budovanie osobného a športového prístavu 
s vybavenosťou 
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UO2 – Pri Sobieskeho 
ulici 

Vymedzenie:  os tvorí Sobieskeho ul., južnú hranicu 
tvorí Hasičská ul 

poloha:  severne od 
centra mesta pri toku 
Dunaja 

Charakteristika:  územie  v intraviláne tvorené 
prevažne veľkoplošnými záhradami s významným 
potenciálom na zástavbu  
Sever – stará štruktúra RD – možná  prestavba 
Východ – veľké záhrady v dotyku so zeleňou pozdĺž 
toku Dunaja 
Juh – staršia zástavba, kultúrny dom,  
Západ – záhrady v dotyku s poľnohospodárskou 
pôdou smerom ku kúpalisku Vadaš 
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Navrhované plochy sú iba potvrdením doterajších koncepčných úvah o 
rozvoji mesta. 

Návrh urbanistickej koncepcie predpokladá dobudovanie polyfunkčnej 
obytnej zástavby pozdĺž Sobieskeho ulice a vytvorenie kontaktnej zóny 
mestského centra s monofunkčnou zástavbou rodinných domov 
v severnej časti. 

Navrhovaný rozvojový smer zároveň kompletizuje využitie územia 
s významným rekreačným potenciálom - spojenie areálu TK 
s rekreačným územím s možnosťou penziónového ubytovania 
a intenzívneho využívania rekreačnej zelene pozdĺž Dunaja, 

Vybudovanie SJ komunikácie paralelnej so Sobieskeho ulicou by malo 
zabezpečiť ukľudnenie tejto časti mesta. 

 
 

UO3 – Pri Štadióne  Vymedzenie : ohraničený ulicami Hlavná a nám. 
Slobody, Promenáda pri zálive /tok Dunaja/, 
Petöfiho, Sv. Štefana,  

poloha : južne od centra 
pri toku Dunaja 

Charakteristika : polyfunkčné územie v intraviláne 
Sever- územie tvorené prevažne historickou 
zástavbou centrálneho charakteru, 
Východ - rodinné domy s veľkými záhradami 
Stred - športový areál so športovou vybavenosťou 
Juh a Západ – bytovky s areálmi základnej občianskej 
vybavenosti 
Vymedzenie UO nekorešponduje v severnej časti s funkčno-priestorovou 
charakteristikou priestoru, vhodnejšie by bolo začlenenie do centra (UO1) 
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Návrh urbanistickej koncepcie je v tejto stabilizovanej časti iba 
potvrdením doterajších koncepčných úvah o rozvoji mesta. 

Návrh urbanistickej koncepcie predpokladá intenzifikáciu územia 
budovaním polyfunkčnej zástavby pozdĺž Jesenského ulice a vytvorenie 
kontaktnej zóny medzi mestským centrom a južnou obytnou zónou pri 
štadióne 

Navrhovaný rozvojový smer definuje využitie územia aj so zreteľom na 
rozvoj rekreačných funkcií s možnosťou penziónového ubytovania 
a intenzívneho využívania rekreačnej zelene pozdĺž toku Dunaja  

Dopravná obsluha územia je stabilizovaná a vyhovujúca 
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UO4 – Sídlisko Dunaj Vymedzenie:  ohraničený ulicami Petöfiho, Sv. 
Štefana, na Boží Kopec na juhu hraničí so Smurfit 
Kappa Štúrovo, a.s , na východe tok Dunaja, 

poloha:  na južnom 
okraji mesta pri toku 
Dunaja 

Charakteristika:  severná časť územia v intraviláne 
tvorená prevažne novšou zástavbou 
Sever – podstatná časť sídlisková zástavba BD s 
veľkými plochami verejnej zelene a základnej 
občianskej vybavenosti ako aj výrazné plochy 
individuálnych „hromadných“ garáží  
Juh – výrazné zastúpenie vybavenosti – škola so 
športovým zázemím (SOUP), poliklinika, admin. 
objekty 
Juhozápad – extravilán s rozsiahlymi „záhradami“ t.j. 
intenzívne obhospodarovaná súkromná zeleň 
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Návrh urbanistickej koncepcie predpokladá intenzifikáciu územia na 
disponibilných plochách sídliskovej zástavby – revitalizácia 
a humanizácia verejných priestorov, 

Intenzívnejšie využívanie disponibilných plôch pozdĺž Jesenského ulice 
pre obytné funkcie 

Navrhovaný rozvojový smer definuje využitie územia rekreačnej zelene 
pozdĺž toku Dunaja 

Vo výhľade rezervovať rozsiahlejšie rozvojové plochy polyfunkčného 
obytného územia južne od Jesenského ulice – za poliklinikou. 

Dopravná obsluha zastavaného územia je stabilizovaná a vyhovujúca. 
Návrh dopravnej obsluhy územia umožňuje prístup k pozemkom za 

poliklinikou, ktoré sú navrhnuté na zástavbu, 
Rozvoj územia je ovplyvnený návrhom dopravného koridoru (preložka 

štátnej cesty I/76) s vyústením v Ostrihome vyplývajúci z potrieb mesta 
a potvrdený nadradenou dokumentáciou ÚPN VÚC NR, ktorý je súčasne 
výhľadovou rezervou koridoru pre realizáciu rýchlostnej komunikácie R3. 
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UO5 – Za škrobár ňou Vymedzenie : ohraničený ulicami – Hlavná, Sv. 
Štefana, Petöfiho, Komenského 

poloha : západne od 
centra mesta 

Charakteristika : polyfunkčná zóna v intraviláne, 
možnosť prestavby a intenzifikácie (obytná funkcia, 
obchod, služby) 
Sever - nízkopodlažná zástavba, bývanie 
s vybavenosťou, areál obchodného centra. 
Západ – rodinné domy s menšími záhradami, t.j. bez 
potenciálu na novú zástavbu 
JZ – Juh – línia rodinných domov pozdĺž Petöfiho ul. 
Východ – rozsiahle areály vybavenosti – školy ZŠ 
Adyho so športovou vybavenosťou 
S-Východ - plochy cintorínov a menšie bytovky 
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Návrh urbanistickej koncepcie predpokladá intenzifikáciu územia 
budovaním polyfunkčnej zástavby pozdĺž Komenského a Hlavnej ulice 
ako predpolia a významného nástupu do centra mesta s možnosťou 
zvyšovania obchodno-obslužných, ubytovacích kapacít a rekreačných 
služieb... 

Návrh urbanistickej koncepcie predpokladá transformáciu areálu býv. 
firmy Dunajškrob na obchodno-obslužné centrum /t.č. vo výstavbe/ 

Návrh dopravnej obsluhy územia člení priestor a umožňuje prístup 
k pozemkom navrhnutým na zástavbu, 

Ukľudnenie komunikácií pri areáloch základnej vybavenosti korešponduje 
s doterajšími koncepčnými úvahami o využívaní územia. 

 
 
 
UO6 – Pri Kossuthovej 

ulici 
Vymedzenie : ohraničený ulicami – Petöfiho, Sv. 

Štefana, Balassiho, Želiarsky svah 

poloha : juhozápadne od 
centra 

Charakteristika : monofunkčná kompaktná 
stabilizovaná zóna v intraviláne, zástavba rodinnými 
domami, pravidelná štruktúra 
Juh - malopodlažné bytové domy  
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Návrh urbanistickej koncepcie je v tejto stabilizovanej časti iba 
potvrdením doterajších koncepčných úvah o rozvoji mesta bez 
výraznejších zásahov do funkčnej a priestorovej štruktúry. 
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UO7 – Pri Strážskom 
vŕšku 

Vymedzenie : osou prechádza Komenského ul., 
z juhu ho vymedzuje ul. Želiarsky svah, na severe 
predĺženie Orgovánovej ul 

poloha : západne od 
centra 

Charakteristika : polyfunkčné územie v intraviláne 
pozdĺž Komenského ul, zástavba RD 
transformovaná na OV (obchody, služby), západná 
časť - extravilán 
Sever - rodinné domy so záhradami, s možnosťou 
dostavby v predĺžení Orgovánovej ul. 
Juh – stabilizované monofunkčné územie s funkciou 
bývanie v rodinných domoch 
Východ - malopodlažné bytové domy 
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Návrh urbanistickej koncepcie predpokladá intenzifikáciu územia 

budovaním polyfunkčnej obchodno-obslužnej zástavby pozdĺž 
Komenského ulice, ako predpolia a významného nástupu do centra 
mesta, s možnosťou zvyšovania obchodno-obslužných, ubytovacích 
kapacít a rekreačných služieb... 

V severozápadnej časti zóny je uvažované s rozvojom výrobno-obslužnej 
funkcie 

Návrh dopravnej obsluhy, ktorá je súčasťou hlavnej dopravnej kostry, 
člení priestor a umožňuje prístup k pozemkom navrhnutým na zástavbu, 

 

UO8 – Pri mliekárni Vymedzenie : ohraničený ulicami - Nánanská cesta, 
účelová komunikácia v predĺžení Orgovánovej ul, 
účelová komunikácia v predĺžení Spojovacej ul. 

poloha : severozápadne 
od centra mesta, 
západne od Nánanskej 
cesty 

Charakteristika : polyfunkčná rozvojová zóna, časť 
intravilán, časť extravilán  
Východ – pôvodné výrobné prevádzky (Mlyny, a.s. 
Stred - Agátová ul. – nová zástavba RD, Orechová 
ul. - malopodlažné bytové domy 
Juh – občianska vybavenosť a rodinné domy 
orientované na Komenského ul.  
Sever - líniová zástavba RD s veľkými pôvodnými 
záhradami,  
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Návrh urbanistickej koncepcie predpokladá intenzifikáciu územia 
budovaním polyfunkčnej obchodno-obslužnej zástavby pozdĺž 
Nánanskej a Komenského ulice, ako predpolia a nástupu do centra 
mesta, s možnosťou zvyšovania obchodno-obslužných, ubytovacích 
kapacít a rekreačných služieb aj vzhľadom na blízkosť termálneho 
kúpaliska VADAŠ 

V severozápadnej časti územia návrh disponibilných plôch s obytnou 
funkciou 

Návrh dopravnej obsluhy počíta so znížením dopravnej zaťaženosti 
existujúcich komunikácií (súčasná trasa cesty I/76) 

Návrh dopravnej obsluhy, ktorá je súčasťou hlavnej dopravnej kostry, 
člení priestor a umožňuje prístup k pozemkom navrhnutým na zástavbu - 
západne od Nánanskej cesty, 

Návrh urbanistickej koncepcie predpokladá transformáciu areálov 
prevádzok výrobného podniku Mlyny, a.s. na Nanánskej ul. 
a Technických služieb na Orgovánovej ul. Na obchodno-obslužné 
polyfunkčné územie 
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UO10 – Pri Nánskej 
ceste I 9 

Vymedzenie : ohraničený ulicami - Nánanská cesta 
t.č. štátna cesta I/76, Hlavná ul., areál TK Vadaš 

poloha : severozápadne 
od centra mesta, 
východne od Nánanskej 
cesty 

Charakteristika : polyfunkčná zóna v intraviláne,  
Sever – bytovky na Kasárenskej ul., rodinné domy 
pozdĺž Nánanskej ul. s väčšími záhradami 
Juh – pozdĺž Hlavnej ul. zariadenia vybavenosti, 
hlavný vstup k TK Vadaš, verejná zeleň, 
Východ – autobusová stanica, tržnica 
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Návrh urbanistickej koncepcie predpokladá intenzifikáciu územia 

budovaním polyfunkčnej obchodno-obslužnej zástavby pozdĺž 
Nánanskej a Hlavnej ulice ako jedného z nástupných bodov na TK 
Vadaš 

Návrh dopravnej obsluhy počíta so znížením dopravnej zaťaženosti 
existujúcich komunikácií v centre a umožňuje prístup k pozemkom 
navrhnutým na zástavbu v zadnej časti, 

 
 

 

 

UO13 – Železni čný rad Vymedzenie : ohraničený ulicami – Obidská, 
Železničný rad (štátna cesta I/63) a hranicou 
katastrálneho územia 

poloha : v západnej časti 
katastrálneho územia 
južne od železničnej 
stanice 3 km vzdialený 
od centra Štúrova 

Charakteristika : polyfunkčná zóna v intraviláne - 
mimo ťažiskového územia mesta,  
Západ - priemyselný areál – rôzne firmy 
Sever - rodinné domy, malopodlažné bytové domy  
Stred - rodinné domy na ul. Janka Kráľa, novšia 
zástavba, južné menšie pozemky bez výraznejšieho 
potenciálu, severné väčšie záhrady pri rodinných 
domoch s rozvojovým potenciálom 
Východ – bytové domy so zázemím, základná 
vybavenosť (MŠ, ihrisko) 
územím prechádza Sládkovičova ul. - účelová 
komunikácia sprístupňujúca areál Smurfit Kappa 
Štúrovo a.s. – zadný vstup do areálu 
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Návrh urbanistickej koncepcie je v tejto stabilizovanej časti iba 
potvrdením doterajších koncepčných úvah o rozvoji mesta bez 
výraznejších zásahov do funkčnej a priestorovej štruktúry. 

Vzhľadom na okrajovú polohu návrh predpokladá intenzifikáciu územia na 
disponibilných plochách v obytnej zástavbe 

 
 
 
 
 

                                                           
9 Oficiálne používaný názov urbanistického obvodu (aj napriek tomu, že vyplýva z názvu Nána, a aj odvodeného pomenovania 
ulice -  Nánanská cesta) 
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UO14 – Železni čná 
stanica 

Vymedzenie : ohraničený ulicami - Železničný rad, 
Tehliarska ul. (cesta III/5109 do Nány) a železnicou 

poloha : v západnej časti 
katastrálneho územia 
východne od železničnej 
stanice 

Charakteristika : neobývaná, menej urbanizovaná  
zóna - západná časť v intraviláne, východná v 
extraviláne 
Sever – kontaktné plochy so železnicou, 
Autodružstvo 
Juh - výrobné prevádzky na ulici Železničný rad 
Východ - územie kontaminované skládkou TKO – 
rekultivácia bez možnosti intenzívnej zástavby 
v najbližších rokoch  
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Návrh urbanistickej koncepcie predpokladá prestavbu územia 
predstaničného priestoru a intenzifikáciu územia budovaním 
polyfunkčnej výrobno-obslužnej zástavby pozdĺž ulíc Železničný rad 
a Tehliarska 

Rozvoj územia je výrazne ovplyvnený návrhom dopravného koridoru 
(preložka štátnej cesty I/76) s vyústením v Ostrihome vyplývajúci 
z potrieb mesta a potvrdený nadradenou dokumentáciou ÚPN VÚC NR, 

ktorý je súčasne výhľadovou rezervou koridoru pre realizáciu rýchlostnej 
komunikácie R3. 

 

 

 

UO16 – Priemyselný 
obvod pri Dunaji 

Vymedzenie : areál priemyselného kombinátu /t.č. 
Smurfit Kappa Štúrovo, a.s./, susediaci s tokom 
Dunaja, prístup po Továrenskej ul. 

poloha : v juhozápadnej 
časti katastrálneho 
územia 

Charakteristika : významná monofunkčná 
priemyselná zóna v extraviláne, (rozloha cca 100ha) 
celý areál so samostatným dopravným 
zabezpečením – vlečkový systém, nákladný prístav 
na Dunaji s prekládkou, v areáli prenajímané 
priestory rôznym firmám, 
podniková skládka, odkalisko v k.ú. Obid 
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Návrh urbanistickej koncepcie je v tejto stabilizovanej časti iba 
potvrdením doterajších koncepčných úvah o rozvoji mesta bez 
výraznejších zásahov do funkčnej a priestorovej štruktúry, ide skôr o 
intenzifikáciu využitia vlastného areálu kombinátu s podporou významu 
prekládky tovaru – voda – železnica a budovaním nákladného prístavu, 

Rozvoj územia je ovplyvnený návrhom dopravného koridoru (preložka 
štátnej cesty I/76) s vyústením v Ostrihome vyplývajúci z potrieb mesta 
a potvrdený nadradenou dokumentáciou ÚPN VÚC NR, ktorý je súčasne 
výhľadovou rezervou koridoru pre realizáciu rýchlostnej komunikácie R3  
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UO17 – Pri obidskom Vymedzenie : územie definované hranicou 
katastrálneho územia, zastavaného územia a 
priemyselným areálom  

poloha : v strednej a 
západnej časti 
katastrálneho územia 

Charakteristika : rozlohou najväčší obvod 
v extraviláne s dominantným zastúpením 
poľnohospodárskej pôdy, 
Východ – na Továrenskej ul. areál bývalého 
hospodárskeho dvora 
S-Východ –  na Novocintorínskej ul. nový cintorín 
s rozvojovými plochami severným smerom 
Západ – plochy železničnej dopravy – vlečka 
papierenského kombinátu 
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Návrh urbanistickej koncepcie predpokladá rozvoj výrobných aktivít 
v západnej časti v nadväznosti na areály na Sládkovičovej ulici, a rozvoj 
výrobno-obslužných území pozdĺž ulíc Železničný rad a Továrenská, 

Návrh urbanistickej koncepcie predpokladá vo výhľade územne 
rozsiahlejší rozvoj výrobných území severne od súčasného 
priemyselného areálu a výrobno-obslužných území pozdĺž Továrenskej 
ulice 

Navrhovaná dopravná obsluha je situovaná v technickom koridore s 
existujúcou líniou VTL plynovodu pri rešpektovaní zásad vyplývajúcich 
z ochranných a bezpečnostných pásiem 

Rozvoj územia je ovplyvnený návrhom dopravného koridoru (preložka 
štátnej cesty I/76) s vyústením v Ostrihome vyplývajúci z potrieb mesta 
a potvrdený nadradenou dokumentáciou ÚPN VÚC NR, ktorý je súčasne 
výhľadovou rezervou koridoru pre realizáciu rýchlostnej komunikácie R3 

 

 

 

UO31 - Želiarske Vymedzenie : ohraničený Nánanskou cestou, 
účelovou komunikáciou v predĺžení Spojovacej ul., 
železnicou 

poloha : v severnej časti 
k.ú. pri železnici 

Charakteristika : monofunkčná zóna v extraviláne – 
dominantná funkcia poľnohospodárska pôda,  
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Návrh urbanistickej koncepcie predpokladá územne rozsiahlejší rozvoj 

rekreačných aktivít západne od Nánanskej cesty v etape výhľad. 
Navrhovaná dopravná obsluha (predĺženie štátnej cestyII/564) umožňuje 

obsluhu územia v budúcnosti  
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UO3410 - Pri Nánskej 
ceste II 11v 

Vymedzenie : ohraničený Nánanskou cestou, 
železnicou, hranicou obce Kamenica nad Hronom, 
tokom Dunaja 

poloha : v severnej časti 
k.ú. pri železničnej trati, 
východne od Nánanskej 
cesty 

Charakteristika : dominantná časť je monofunkčná 
zóna v extraviláne, poľnohospodárska pôda, 
krajinná zeleň, záhradkárske osady 
Západ – územie pri Nánanskej ceste čiastočne 
súčasťou intravilánu (býv. Kasárne) v súčasnosti 
rozvojová plocha na rekreačné využitie 
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Návrh urbanistickej koncepcie vychádza z požiadavky rozvoja cestovného 
ruchu v meste - v severnej časti definuje rozvojové plochy pre rekreáciu 
vo výhľade, 

Návrh urbanistickej koncepcie vychádza zo schválenej zmeny na využitie 
územia východne od Nánanskej cesty na občiansku vybavenosť 

Návrh technickej vybavenosti je priemetom projektovej dokumentácie 
ČOV, ktorá je plánovaná vo východnej časti v blízkosti Dunaja,  

 

 

UO36 - Terasy Vymedzenie : ohraničený ulicami - Želiarsky svah, 
Úzka, Sv. Štefana  

poloha : Juhozápadne 
od centra na západnom 
okraij zastavaného 
územia 

Charakteristika : monofunkčná obytná zóna v 
intraviláne, tvorená rodinnými ( ul Kozmonautov, Na 
vyhliadke) a sídliskovou zástavbou (Terasy I, 
Terasy II) so základnou občianskou vybavenosťou 
(obchody, školy) 
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Návrh urbanistickej koncepcie je v tejto stabilizovanej časti iba potvrdením 
doterajších koncepčných úvah o rozvoji mesta bez výraznejších zásahov 
do funkčnej a priestorovej štruktúry, v západnej časti je navrhovaný 
rozvoj územia s obytnou funkciou, /návrh je územne determinovaný 
existujúcou regulačnou stanicou plynu/ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
10 K UO 34 sme pre zjednodušenie priradili bývalé obvody 32 a 33, keďže k novému členeniu nie je jasný grafický priemet 
11 Oficiálne používaný názov urbanistického obvodu (aj napriek tomu, že vyplýva z názvu Nána, a aj odvodeného 
pomenovania ulice -  Nánanská cesta) 



Územný plán mesta Štúrovo          
 

64 

 

UO37 - Vadaš Vymedzenie : areál termálneho kúpaliska Vadaš, 
Spojovacia ul., Kamenická ul -  

poloha : severne od 
centra mesta v jeho 
tesnej blízkosti 

Charakteristika : monofunkčná extravilánová 
rekreačná zóna s vybavenosťou (rozloha cca 35 ha) 
(termálna voda, ubytovanie, služby, vodné plochy, 
pláže, športovorekreačné atrakcie...  
Sever - poľnohospodársky využívaná pôda 
Juh – hlavný vstup do areálu TK, veľkoplošné 
parkovisko pri ulici „Pri záhradách“ 
Východ – poľnohospodárska pôda a záhradkárske 
osady 
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Návrh urbanistickej koncepcie je v tejto časti iba potvrdením doterajších 
koncepčných úvah o rozvoji mesta bez výraznejších zásahov do 
funkčnej a priestorovej štruktúry, v severnej a východnej časti je 
navrhovaný rozvoj územia s rekreačnou funkciou s podmienkou 
realizácie nového vstupu do areálu zo severu 

Návrh počíta s intenzifikáciou súčasných plôch areálu TK 
Návrh dopravnej obsluhy, ktorá je súčasťou hlavnej dopravnej kostry, 
člení priestor a umožňuje prístup k pozemkom navrhnutým na zástavbu 
s dôrazom na polyfunkčné obytno-rekreačné využitie 

Výraznejší rozvoj rekreačného areálu vo výhľade je navrhovaný v rámci 
urbanistického obvodu UO34 
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F. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA S URČENÍM 
PREVLÁDAJÚCICH FUNK ČNÝCH ÚZEMÍ 

V časti urbanistická koncepcia je popísané funkčné využitie územia a konkrétne 
využitie je stanovené v grafickej časti návrhu riešenia územného plánu 
prostredníctvom stanovenia regulatívov prípustného, obmedzeného a zakázaného 
spôsobu využitia (pozri výkres číslo 5 „Návrh záväzných častí - regulácia 
funkčného využitia a priestorového usporiadania, vymedzenie verejnoprospešných 
stavieb“). 

V záujme identifikovateľnosti regulatívov budúceho využitia jednotlivých častí 
územia obce je súčasné a perspektívne zastavané územie rozdelené do tzv. 
regulačných blokov, z ktorých každý je jednoznačne určený : 

• hranicami, 
• základnou charakteristikou a 
• funkčným využitím, so stanovením prípustných funkcií, v členení na: 

- prípustné funkcie, 
- obmedzené funkcie, 
- zakázané funkcie. 

Regulačné bloky tvoria väčšinou bloky vymedzené uličnou sieťou, alebo sú to 
vymedzené územia väčších plôch areálovej vybavenosti (občianska vybavenosť, 
technická vybavenosť, výroba a pod.). Základnou charakteristikou urbanistického 
bloku je jeho základná funkcia podľa grafického značenia v komplexnom 
urbanistickom návrhu. Pri riadení rozvoja obce treba uvedené regulatívy uplatňovať 
tak, aby pri ich zohľadnení vznikli kompaktné a architektonicky zosúladené uličné 
priestory. 

Z hľadiska podrobnejšieho funkčného využitia boli pre ÚPN mesta Štúrovo 
stanovené tieto druhy urbanistických blokov: 

Zmiešané územie s „mestskou“ štruktúrou: 

 PM  - polyfunkčné územie centra s prevahou vybavenosti 
 PB  - polyfunkčné územie s prevahou bývania 

Obytné územie: 

 BR  - rodinné domy 
 BB   - bytové domy 
 OV  - plochy občianskej vybavenosti 

Rekreačné územie: 

 Š   - plochy športu, telovýchovy a oddychu 
 R  - plochy rekreácie a rekreačných areálov 
 VZ  - plochy verejnej zelene 

ZC  - plochy zelene cintorínov 
ZR  - plochy rekreačnej zelene 
ZO  - plochy záhradkárskych osád 

Výrobné územie: 

 VPR   - územie priemyselnej výroby 
 PVS   - polyfunkčné územie výroby a služieb 
 DP  - plochy dopravných zariadení 
 TI  - plochy technického vybavenia 
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F.1 REGULATÍVY HMOTOVO-
PRIESTOROVEJ ŠTRUKTÚRY 

Regulačné zásady sú súhrnom záväzných, neprekročiteľných a odporúčaných 
podmienok pre využitie riešeného územia, vyjadrených písomnou a grafickou 
formou, a sú spracovávané tak, aby boli zohľadnené záujmy obce a zároveň bol 
ponechaný dostatočne široký priestor pre detailné riešenie urbanisticko - 
architektonického návrhu. 

F.1.1 PRVKY FUNKČNEJ A PRIESTOROVEJ REGULÁCIE 

Kód funk čného využitia 

Kód funkčného využitia vyjadruje základnú charakteristiku regulovaných blokov v 
štruktúre definovanej územným plánom, ktoré sú súčasťou textovej časti v 
regulačnom liste. 

Intenzita využitia bloku 

Intenzita využitia bloku je charakteristika, ktorá je výsledkom komplexného 
uplatnenia minimálnej výmery stavebných pozemkov, indexu zastavanosti, ktorý 
vyjadruje percentuálnu časť parcely, ktorú je možné zastavať, a podiel zelene, 
ktorý udáva minimálne percento zelených a nespevnených plôch regulovanej 
parcely. 

Výška zástavby 

Výška zástavby je určujúci prvok priestorového usporiadania, vyjadruje smernú 
podlažnosť, ktorá udáva maximálny počet podlaží / priemerná výška podlažia cca 
3,5m/ 

Pre všetky typy funkčného využitia platia všeobecné podmienky stanovené 
Stavebným zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami ako aj ostatnými všeobecne 
záväznými predpismi. 

Regulačné listy sú súčasťou záväznej časti územného plánu a tabuľky s kódmi 
funkčného využitia, s intenzitou využitia bloku a s maximálnou povolenou výškou 
navrhovanej zástavby sú uvedené vo výkresovej časti na výkrese číslo 5 „Návrh 
záväzných častí - regulácia funkčného využitia a priestorového usporiadania, 
vymedzenie verejnoprospešných stavieb“. 
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G. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, 
OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO 
SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, 
VÝROBY A REKREÁCIE 

G.1 DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND 

G.1.1 Retrospektívny vývoj po čtu obyvate ľov 
a bytov v Štúrove 

V Štúrove sa počet obyvateľov a trvale obývaných bytov od roku 1970 po rok 2005 
vyvíjal nasledovne: 

Tabuľka  Retrospektívny vývoj po čtu obyvate ľov, bytov a obložnosti v meste 
Štúrovo v r. 1970-2005 

 

rok 
počet 

obyvateľov 
počet trvale 

obývaných bytov 
počet obyv. / byt 

(obložnosť) 

SĽDB 1970        
(1. 12.) 7 051 2 167 3,25 

SĽDB 1980             
(1. 11.) 10 690 3 406 3,14 

SĽDB 1991            
(3. 3.) 12 146 4 173 2,91 

SODB 2001    
(26. 5.) 11 708 4 232 2,77 

2005 11 122 /1 4232 /2 2,63 

Zdroj:  Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970 - 2001, ŠÚ SR 
 Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2005, ŠÚ SR 
Pozn.: : /1  počet obyvateľov k 31.12. 2005 

    /2  výsledok Sčítania obyvateľov, domov a bytov k 26.5. 2001 

V meste Štúrovo bolo v roku 1991 (v územnej štruktúre roku 2001) 1 192 trvale 
obývaných domov, v ktorých bolo 4 173 trvale obývaných bytov. 933 trvale 
obývaných bytov (22,4 %) sa nachádzalo v rodinných domoch. 

V roku 2001 bolo v Štúrove 1 161 trvale obývaných domov, z toho 881 domov 
(t.j. 75,9 %) tvorili rodinné domy, 262 bytové domy (22,6 %) a 18 ostatné budovy 
(1,5 %). Trvale obývaných bytov bolo 4 232, z toho v rodinných domoch 
sa nachádzalo 912 trvale obývaných bytov (21,5 %), v bytových domoch 3 279 
trvale obývaných bytov (77,5 %) a v ostatných budovách to bolo 41 trvale 
obývaných bytov (1,0 %). V roku 2001 bolo v Štúrove 184 neobývaných domov 
a 360 trvale neobývaných bytov. 

V roku 2001 tu bolo 4 794 cenzových domácností, z toho 1 095 v rodinných 
domoch, 3 656 v bytových domoch a 43 v ostatných budovách. Na 100 trvale 
obývaných bytov pripadalo 113,3 cenzových domácností, čo predstavuje 13,3 %-
né spolunažívanie cenzových domácností. 

V 4 232 trvale obývaných bytoch bývalo 11 572 osôb, tzn. že na 1 byt pripadalo 
2,73 osôb, na 1 obytnú miestnosť 0,96 osoby a na 1 CD 2,41 osôb. 
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G.1.2 Veková štruktúra bytového fondu 

V nasledujúcom tabuľkovom prehľade uvádzame vekovú štruktúru bytového fondu 
v meste Štúrovo, ako ju zachytilo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001. 

Tabuľka  Veková štruktúra trvale obývaných bytov pod ľa obdobia výstavby v 
meste Štúrovo v roku 2001 

 

trvale obýv. byty 
obdobie výstavby 

abs.  % 

- 1899 a nezistené 69 1,6 

1900 - 1919 46 1,1 

1920 - 1945 231 5,5 

1946 - 1970 1 342 31,7 

1971 - 1980 1 289 30,5 

1981 - 1990 1 173 27,7 

1991 - 2001 82 1,9 

spolu 4 232  100,0 

z toho 1996 - 2001 44 1,0 
Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

 

Graf  Veková štruktúra trvale obývaných bytov pod ľa obdobia výstavby v 
meste Štúrovo v roku 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Veková štruktúra bytového fondu v Štúrove je dobrá. 2 462 bytov, t. j. 58,2 % 
pochádza z obdobia výstavby v rokoch 1971-1990. V ďalšom desaťročí 1991-2001 
bolo postavených iba 82 bytov, čo predstavuje 1,9 % z celkového počtu bytov v 
roku 2001. Z toho v rokoch 1996-2001 bolo postavených 44 bytov, čo tvorí 1,0 % z 
celkového počtu bytov v Štúrove. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

po
č
e

t t
rv

a
le

 o
bý

va
ný

ch
 b

yt
ov

- 1899 a
nezistené

1900 - 1919 1920 - 1945 1946 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2001 z toho 1996
- 2001

Veková štruktúra TOB pod ľa obdobia výstavby
v meste Štúrovo v roku 2001



          
 

AUREX, spol. s r.o., Bratislava, december 2008  69 

G.1.3 Kvalitatívne ukazovatele bytového fondu 

G.1.3.1 Kategorizácia bytov 

Kvalitu bytového fondu charakterizuje jeho zatriedenie do 4 kategórií, ako ich 
charakterizuje a zisťuje aj Štatistický úrad Slovenskej republiky pri sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov. 

Do jednotlivých kategórií sú zaradené byty takto: 

Kategórie bytov: 

I. kategória – patria sem byty s ústredným, diaľkovým alebo etážovým kúrením 
a úplným základným príslušenstvom, 

II. kategória – patria sem byty s vyššie uvedeným vykurovaním, bez vlastného 
základného príslušenstva alebo byty s vlastným základným príslušenstvom, 
bez vyššie uvedeného vykurovania, 

III. kategória – patria sem byty bez vyššie uvedeného vykurovania, iba s kúpeľňou 
alebo so splachovacím záchodom, 

IV. kategória – patria sem byty bez vyššie uvedeného vykurovania, bez 
základného alebo iba s neúplným základným príslušenstvom. 

V roku 2001 bol bytový fond v Štúrove zatriedený do jednotlivých kategórií takto: 

Tabuľka  Trvale obývané byty v meste Štúrovo pod ľa kategórie bytu v r. 2001 
 

druh budovy 

kategória rodinné 
domy 

bytové 
domy 

ostatné 
budovy 

trvale obývané 
byty spolu 

% danej kategórie               
z celku 

I. kategória 687 3 100 19 3 806 89,9 

II. kategória 141 152 4 297 7,0 

III. kategória 9 3 1 13 0,3 

IV. kategória 75 24 17 116 2,8 

spolu  (abs.) 912 3 279 41 4 232   
% daného druhu  
budovy z celku 21,5 77,5 1,0   100,0 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

Celkove 3 806 bytov, t.j. 89,9 % bytov v Štúrove je v I. kategórii. Naproti tomu, 
v IV. kategórii sa nachádza 116 bytov, ktoré tvoria 2,8 % z celkového počtu bytov. 

Byty podľa druhu budovy sú umiestnené takto: 

- v rodinných domoch       912 bytov    21,5 % 
- v bytových domoch    3 279 bytov    77,5 % 
- v ostatných budovách        41 bytov      1,0 %    
spolu      4 232 bytov  100,0 %  

G.1.3.2 Veľkostná skladba bytov 

Tabuľka  Veľkostná skladba trvale obývaných bytov v meste Štúrov o v roku 2001 
 

trvale obývané byty podľa veľkosti 
  1 obytná 

miestnosť 2 izby 3 izby 4 izby 5+ izieb 

trvale obývané 
byty spolu 

v abs. hodnotách 430 1 130 1 918 448 306 4 232 

v % 10,2 26,7 45,3 10,6 7,2 100,0 
Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 
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G.1.4 Vybavenos ť bytov 

Vybavenosť bytov v Štúrove je na dobrej úrovni, nakoľko vyše 97 % bytov  je 
vybavených kúpeľňou alebo sprchovacím kútom, viac než 96 % splachovacím 
záchodom a prípojkou na kanalizačnú sieť a vyše 95 % bytov má vodovod v byte. 
Na druhej strane, len 23,7 % trvale obývaných bytov je zásobovaných plynom zo 
siete. Podrobný prehľad o vybavení bytov uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka  Vybavenie trvale obývaných bytov v meste Štúrovo v roku 2001 
 

počet podiel 
vybavenie 

trvale obývaných 
bytov 

trvale 
obývaných 

bytov 

bývajúcich 
osôb                

v bytoch 

trvale 
obývaných 

bytov 

bývajúcich 
osôb           

v bytoch 

spolu 4 232  11 572 100,0 100,0 

z toho:   
•   s plynom zo siete 1 003 2 859 23,7 24,7 
•   s vodovodom   

-   v byte 4 125 11 350 95,4 98,1 
-   mimo bytu 26 48 0,6 0,4 
-   bez vodovodu 18 29 0,4 0,3 
-   nezistené 63 145 1,5 1,3 

•   s kanalizáciou   
-   prípojka na kanalizačnú sieť 4 093 11 261 96,7 97,3 
-   septik (žumpa) 95 234 2,2 2,0 

•   so splachovacím záchodom 4 101 11 319 96,9 97,8 
•   s kúpeľňou alebo sprchovacím kútom 4 124 11 388 97,4 98,4 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

G.1.5 Bilancia bytového fondu v r. 1991-2001 

V roku 1991 (Sčítanie ľudu, domov a bytov) bolo v Štúrove 4 173 bytov, v roku 
2001 (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov) 4 232 trvale obývaných bytov. Čistý 
prírastok bytov v rokoch 1991-2001 tvoril 59 bytov, hrubý prírastok (nová bytová 
výstavba) 82 bytov. Rozdiel medzi hrubým a čistým prírastkom bytov je 23 bytov, 
čo predstavuje objem odpadu bytového fondu v intercenzálnom období 1991-2001. 

Tabuľka  Bilancia bytového fondu v meste Štúrovo v r. 199 1-2001 
 

r. 1991 4 173 
počet trvale obývaných bytov  

r. 2001 4 232 

čistý prírastok bytov v období 1991 - 2001 59 

nová bytová výstavba v období 
(hrubý prírastok bytov) 1991 - 2001 82 

odpad bytového fondu v období 1991 - 2001 23 

Zdroj: SĽDB 1991, SODB 2001, odpad bytového fondu - vlastný výpočet 
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G.1.6 Základná charakteristika obyvate ľstva 
a bytového fondu pod ľa urbanistických 
obvodov mesta Štúrovo 

Územie mesta Štúrovo bolo k dátumu Sčítania ľudu, domov a bytov v roku 1991 
i Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 rozdelené do 17 urbanistických 
obvodov, identických v obidvoch rokoch (zmenil sa iba názov urbanistických 
obvodov: Pri Partizánskej ulici v roku 1991 na Pri Sobieskeho ulici v roku 2001, 
Pri Zápotockého ulici na Pri Kossuthovej ulici a Štúrovo-Leninova štvrť 
na Železničný rad), v ktorých bol nasledujúci počet obyvateľov a bytov: 

 

Tabuľka  Charakteristika obyvate ľov a bytového fondu pod ľa urbanistických 
obvodov mesta Štúrovo v roku 1991 

 

trvale obývané 

byty 
obec , 
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Štúrovo  12 146 4 322 4 173 933 1 192 2,91 

Prístav 185 82 79 44 49 2,34 

Pri Partizánskej ulici /1 85 44 40 40 37 2,13 

Pri štadióne 1 246 498 481 88 133 2,59 

Sídlisko Dunaj 3 667 1 261 1 233 1 76 2,97 

Za škrobárňou 371 152 142 94 106 2,61 

Pri Zápotockého ulici /2 657 238 231 198 207 2,84 

Pri Strážskom vŕšku 750 280 266 180 198 2,82 

Pri mliekárni 223 87 81 65 71 2,75 

Pri Nánskej ceste I 164 73 66 57 59 2,48 

Štúrovo - Leninova štvrť /3 531 200 187 72 89 2,84 

Železničná stanica 52 19 19 0 3 2,74 

Priemyselný obvod pri Dunaji 0 0 0 0 0 0,00 

Pri obidskom 3 1 1 1 1 3,00 

Želiarske 0 0 0 0 0 0,00 

Pri Nánskej ceste II 0 0 0 0 0 0,00 

Terasy 4 212 1 387 1 347 93 163 3,13 

Vadaš 0 0 0 0 0 0,00 

Zdroj: Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992, ŠÚ SR 
Pozn.: 
/1 od roku 2001 bol urbanistický obvod premenovaný na "Pri Sobieskeho ulici" 
/2 od roku 2001 bol urbanistický obvod premenovaný na "Pri Kossuthovej ulici" 
/3 od roku 2001 bol urbanistický obvod premenovaný na "Železničný rad" 
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Tabuľka  Charakteristika obyvate ľov a bytového fondu pod ľa urbanistických 
obvodov mesta Štúrovo v roku 2001 
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byty 

obec ,                                                                        
časť obce ,                              
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Štúrovo  11 708 4 686 4 232 912 1 551 1 161 2,77 

Prístav 174 100 69 34 10 39 2,52 

Pri Sobieskeho ulici 97 45 36 32 0 33 2,69 

Pri štadióne 1 172 525 497 93 265 136 2,36 

Sídlisko Dunaj 3 418 1 433 1 281 0 777 79 2,67 

Za škrobárňou 367 155 134 86 34 94 2,74 

Pri Kossuthovej ulici 646 248 232 200 4 202 2,78 

Pri Strážskom vŕšku 725 296 260 173 23 191 2,79 

Pri mliekárni 322 117 102 51 40 66 3,16 

Pri Nánskej ceste I 132 49 51 43 7 46 2,59 

Železničný rad 563 230 194 92 27 94 2,90 

Železničná stanica 11 6 5 0 0 1 2,20 

Priemyselný obvod pri Dunaji 0 0 0 0 0 0 0,00 

Pri obidskom 3 1 1 1 0 1 3,00 

Želiarske 0 0 0 0 0 0 0,00 

Pri Nánskej ceste II 213 63 63 0 0 2 3,38 

Terasy 3 865 1 418 1 307 107 364 177 2,96 

Vadaš 0 0 0 0 0 0 0,00 

Zdroj: Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002, ŠÚ SR 

Najväčšie urbanistické obvody v roku 1991 aj 2001 (i v rovnakej zostupnej 
hierarchii v obidvoch rokoch) boli: Terasy, Sídlisko Dunaj a Pri štadióne, v ktorých 
spolu žilo v roku 1991 9 125 obyvateľov, t.j. 75,1 % obyvateľov mesta a v roku 
2001 8 455 obyvateľov, t.j. 72,2 % obyvateľov Štúrova. V roku 1991 sa v nich 
koncentrovalo 3 061 bytov, t.j. 73,4 % z celkového počtu bytov a v roku 2001 
3 085, t.j. 72,9 % z celkového počtu bytov mesta Štúrovo. 

Najväčšie prírastky bytov do roku 2001 zaznamenali urbanistické obvody: 
Pri Nánskej ceste II (63 bytov), Sídlisko Dunaj (48 bytov), Pri mliekárni (21 bytov) 
a Pri štadióne (16 bytov). Žiadny prírastok bytov v danom období nebol 
zaznamenaný v urbanistických obvodoch: Priemyselný obvod pri Dunaji, 
Pri obidskom, Železiarske a Vadaš. Počet bytov sa v roku 2001 oproti roku 1991 
znížil v urbanistických obvodoch: Terasy (-40 bytov), Pri Nánskej ceste I (-15 
bytov), Železničná stanica (-14 bytov), Prístav (-10 bytov), Za škrobárňou (-8 
bytov), Pri Strážskom vŕšku (-6 bytov) a Pri Sobieskeho ulici (-4 byty). 
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G.1.7 Prognóza vývoja bytov a obyvate ľstva 
v meste Štúrovo vzh ľadom na disponibilné 
plochy v obci na novú výstavbu 

V meste Štúrovo uvádzame aj plochy a kapacity pre novú výstavbu v prípade 
záujmu novej výstavby, upozorňujeme však, že prirodzeným prírastkom bude 
počet obyvateľov mesta klesať a dané voľné kapacity bude možné zaplniť iba 
obyvateľstvom prisťahovaným. 

Celkovo navrhujeme plochy na výstavbu pre 830 bytov (35 v bytových domoch, 
405 v rodinných domoch a 390 v polyfunkčných domoch s prevahou bývania), čo 
predstavuje disponibilné plochy pre cca 2 405 obyvateľov. 

 

Tabuľka  Charakteristika bytového fondu 

byty  ukazovate ľ 
RD BD PD spol u 

stav bytov v roku 2001 912 3 279 41 4 232 

voľné kapacity na novú výstavbu 405 35 390 830 

Predpokladaný odpad bytov 101 40 19 160 

stav bytov celkovo 1 216 3 274 412 4 902 

počet obyvateľov na jeden byt  3,00 2,80 2,80 2,85 

počet obyvate ľov celkovo 3 648 9 167 1 154 13 969 

 

Tabuľka  Počet bytov a obyvate ľov v novonavrhovaných bytoch 

byty  obyvatelia  číslo 
urb. obvodu  

názov 
urb. obvodu  spolu  BD RD PD spolu  BD RD PD 

UO 1 Prístav 0 0 0 0 0 0 0 0 
UO 2 Pri Sobieskeho ulici 170 35 60 75 488 98 180 210 
UO 3 Pri štadióne 25 0 0 25 70 0 0 70 
UO 4 Sídlisko Dunaj 115 0 0 115 322 0 0 322 
UO 5 Za škrobárňou 0 0 0 0 0 0 0 0 
UO 6 Pri Kossuthovej ulici 0 0 0 0 0 0 0 0 
UO 7 Pri Strážskom vŕšku 80 0 15 65 227 0 45 182 
UO 8 Pri mliekárni 260 0 240 20 776 0 720 56 

UO 10 Pri Nánskej ceste I 0 0 0 0 0 0 0 0 
UO 13 Železničný rad 15 0 0 15 42 0 0 42 
UO 14 Železničná stanica 15 0 0 15 42 0 0 42 
UO 16 Priemyselný obvod 0 0 0 0 0 0 0 0 
UO 17 Pri obidskom 0 0 0 0 0 0 0 0 
UO 31 Želiarske 0 0 0 0 0 0 0 0 
UO 34 Pri Nánskej ceste II 25 0 10 15 72 0 30 42 
UO 36 Terasy 80 0 80 0 240 0 240 0 
UO 37 Vadaš 45 0 0 45 126 0 0 126 

Štúrovo spolu  830 35 405 390 2405 98 1 215 1092 
Pozn.: 

BD – bytové domy, RD - rodinné domy, PD - polyfunkčné domy 
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Tabuľka lokalít vhodných na bytovú výstavbu 

Urb. obvod 
Číslo 
bloku funkcia bytové jednotky 

     návrh výh ľad 

 2.02 PB 5 0 

 2.03 BR 5 0 

 2.04 BR 10 0 

 2.05 BB 35 0 

 2.06 PB 20 0 

 2.07 PB 50 0 

 2.08 BR 40 0 

 2.09 BR 5 0 

UO 2 spolu   170 0 

 3.13 PB 25 0 

UO 3 spolu   25 0 

 4.15 PB 30 0 

 4.21 PB 15 0 

 4.22 PB  70 

UO 4 spolu   45 70 

 7.09 BR 0 15 

 7.11 PB 30 0 

 7.12 PB 15 0 

 7.13 PB 10 0 

 7.14 PB 10 0 

UO 7 spolu   65 15 

 8.02 BR 100 0 

 8.05 BR 90 0 

 8.06 BR 0 50 

 8.07 PB 15 0 

 8.08 PB 5 0 

UO 8 spolu   210 0 

 13.08 PB 15 0 

UO 13 spolu  15 0 

 14.04 PB 15 0 

UO 14 spolu  15 0 

 34.02 PB 15 0 

 34.08 BR 10 0 

UO 34 spolu  25 0 

 36.14 BR 55 0 

 36.15 BR 0 25 

UO 36 spolu  55 25 

 37.05 PB 45 0 

UO 37 spolu  45 0 

Byty spolu    670 160 
Pozn.: 
BD – bytové domy, RD - rodinné domy, PD - polyfunkčné domy 
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G.2 NÁVRH RIEŠENIA OBČIANSKEHO 
VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU 
INFRAŠTRUKTÚROU12 

G.2.1 Sociálna vybavenos ť (verejný, nekomer čný 
sektor) 

Sociálna vybavenosť predstavuje tie aktivity, ktoré zabezpečujú sociálne potreby 
jednak obyvateľom mesta Štúrovo, a jednak obyvateľom jeho širšieho zázemia. 
Mesto plní významnú funkciu pri zabezpečovaní potrieb v oblasti výchovy a 
vzdelávania, zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, ako i podmienok kultúrno-
spoločenskej činnosti a telesnej kultúry. 

Charakteristika jednotlivých funkčných systémov sociálnej vybavenosti v meste 
Štúrovo je nasledovná: 

G.2.1.1 Školstvo a výchova 

V meste Štúrovo sú vytvorené podmienky pre vzdelávanie detí a mládeže od 
systému predškolskej výchovy po stredoškolské vzdelanie, s doplnkovými 
zariadeniami mimoškolskej výchovnej činnosti 

Materské školy 

Predškolské zariadenia zabezpečujú systematickú výchovu detí od 2 do 6 rokov. 
Tú v Štúrove zabezpečovalo v šk. r. 2005/2006 päť zariadení materských škôl 
(4 obecné a jedna cirkevná materská škola), ktorých disponibilná kapacita bola 
339 detí v 15 triedach. Jedna materská škola je s výchovným jazykom slovenským, 
dve s maďarským a dve MŠ sú slovensko-maďarské. 

Tabuľka 1  Materské školy v meste Štúrovo v šk. r. 2005/2 006 

názov ulica jazyk typ triedy  deti  
počet 

zamestn. 
z toho 

pedagogickí 

Materská škola Adyho 978/2 slovenský obecná 2 52 9 4 

Materská škola Bartókova 38 slovenský - 
maďarský  obecná 6 129 23 13 

Materská škola Družstevný 
rad 22 

slovenský - 
maďarský  obecná 3 65 11 6 

Cirkevná materská škola 
Sv. Imricha s výchovným  
jazykom maďarským 

Družstevný 
rad 22 maďarský cirkevná 1 20 * * 

Materská škola - Óvoda  
s výchovným  
jazykom maďarským  

Lipová 2 maďarský obecná 3 73 11 6 

Zdroj:  ÚIPŠ, Správy o výsledkoch a podmienkach vých.-vzdel. činnosti za šk. r. 2005/2006 (internet) 

Pozn. : * nezistený údaj 

Materské školy sú pre súčasné potreby obyvateľov mesta postačujúce (na 1 000 
obyvateľov pripadá cca 30 detí v MŠ). S poklesom pôrodnosti a s trendom 
starnutia obyvateľstva je možné predpokladať redukciu siete materských škôl či 

                                                           
12 Niektoré informácie súvisiace s problematikou občianskej vybavenosti sú spracované aj v kapitole D.6 - Rekreácia, šport 
a cestovný ruch  
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zmenu funkcie niektorých zariadení materských škôl na zariadenia sociálnej 
starostlivosti pre starších obyvateľov. 

Základné školy 

Základná školská dochádzka (poskytovanie povinného všeobecného základného 
vzdelania) je v Štúrove zabezpečená v dvoch základných plnoorganizovaných 
školách, ktoré navštevovalo v šk. r. 2005/2006 spolu 1 523 žiakov v 61 triedach. 
Priemerná obložnosť triedy je 25 žiakov a z hľadiska počtu obyvateľov vo vekovej 
skupine 6-14 ročných je súčasná kapacita ZŠ postačujúca. 

Tabuľka 2  Základné školy v meste Štúrovo v šk. r. 2005/2 006 (stav k 15.9. 2005)  

názov ulica typ triedy  žiaci  z toho 
dievčatá 

počet 
zamestn. 

z toho 
pedagogickí 

Základná škola Adyho 6 obecná 27 630 302 53 43 

ZŠ Endre Adyho s vyuč. 
jazykom maďarským Adyho 9 obecná 34 893 425 81 55 

Zdroj: ÚIPŠ, správy o výsledkoch a podmienkach vých.-vzdel. činnosti za šk. r. 2005/2006 (internet) 

Základné školy sú vybavené príslušnou športovo – telovýchovnou vybavenosťou 
(telocvične, ihriská). 

Stredné školy 

Sieť zariadení stredného školstva mesta Štúrovo je z hľadiska druhovej štruktúry 
v súčasnosti vyhovujúca pre hospodársky profil mesta i širšieho zázemia. 
V šk. r. 2005/2006 pôsobili v meste nasledujúce zariadenia stredného školstva: 

Gymnázium -  úplné stredné všeobecné vzdelanie v celom južnom regióne 
Nitrianskeho kraja poskytuje gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským 
a maďarským, ktoré v šk. r. 1993/1994 otvorilo aj prvé triedy osemročného 
gymnázia. V súčasnosti je gymnázium lokalizované na ulici Adyho 7 (UO 05). 
V šk. r. 2005/2006 malo gymnázium 56 zamestnancov, z toho 44 pedagogických 
a navštevovalo ho 509 žiakov v 24 triedach. 

Súkromná obchodná akadémia -  1. nezávislá stredná odborná škola 
ekonomického zamerania na Slovensku ako nový typ alternatívnej strednej školy 
bola zaradená do siete súkromných stredných škôl s vyučovacím jazykom 
slovenským a maďarským dňa 19. mája 1992 a školské vyučovanie sa začalo 
1. septembra 1992. Je lokalizovaná na ulici Sv. Štefana 36 (UO 36). Od roku 1998 
je škola zapojená do medzinárodnej siete International Education Society (IES) 
so sídlom vo Vsetíne. Škola poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie 
(4 roky pre absolventov ZŠ), aj vyššie odborné vzdelanie (2 roky v pomaturitnom 
kvalifikačnom štúdiu pre absolventov SŠ a 2 roky v pomaturitnom špecializačnom 
štúdiu pre absolventov SŠ). V šk. r. 2005/2006 mala 21 zamestnancov, z toho 17 
pedagogických a zaškoľovala 184 žiakov v 11 triedach. 

Združená stredná škola -  škola bola od založenia budovaná ako komplexné 
učilište s teoretickou i odbornou prípravou študentov, ako aj výchovou mimo 
vyučovania, ktorú zabezpečuje domov mládeže. Nachádza sa rovnako ako SOA 
na ulici Sv. Štefana, č. 81 (UO 04). Vyučovacím jazykom je slovenčina a 
maďarčina. V šk. r. 2005/2006 bol počet zamestnancov 56, z toho 38 bolo 
pedagogických a navštevovalo ju 358 žiakov v 16 triedach. Združená stredná škola 
má vlastný domov mládeže, kde sú okrem vlastných žiakov školy ubytovávaní aj 
žiaci ostatných stredných škôl Štúrova. 
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Vysoké školy 

Čo sa týka vysokého školstva, v Štúrove od roku 2006 pôsobí Edukačné centrum 
Vysokej školy logistiky o.p.s. v Přerově, ktoré sídli v budove Súkromnej obchodnej 
akadémie na ul. Svätého Štefana č. 36. Cieľom Vysokej školy logistiky, o.p.s. i jej 
Edukačného centra v Štúrove je pripraviť odborníka pre konkrétnu profesiu 
v rezorte dopravy a služieb. V šk. r. 2007/2008 študovalo v Edukačnom centre 
VŠLG o.p.s. v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme 46 študentov a v diaľkovej 
69 študentov. Po absolvovaní prvého stupňa - bakalárskeho štúdia - majú študenti 
možnosť pokračovať v inžinierskom štúdiu. 

Špeciálne školy a doplnkové výchovné zariadenia  

Špeciálnymi školami sú špeciálne základné školy, špeciálne stredné školy, 
praktické školy a odborné učilištia. V meste Štúrovo zabezpečuje výchovu a 
vzdelávanie mládeže vyžadujúcej si osobitú starostlivosť Špeciálna základná 
škola - Specialis Alapiskola  pre mentálne postihnuté deti, ktorá je situovaná na 
Lipovej 6 (UO 04) s jazykom slovenským aj maďarským. V šk. r. 2005/2006 ju 
navštevovalo 103 detí v 12 triedach. 

Základné umelecké školy ako školy polyestetického charakteru sú významným 
kultúrno - výchovným činiteľom spoločenského prostredia. V meste Štúrovo 
na Komenského ulici 2 pôsobí Základná umelecká škola Ferenca Liszta (UO 
08), na ktorej v šk. r. 2005/2006 pôsobilo 24 pedagógov, z toho 8 so zníženým 
úväzkom a 4 prevádzkoví pracovníci a navštevovalo ju 428 žiakov, z toho tanečný 
odbor 12 detí, výtvarný odbor 141, literárno-dramatický odbor 26 a hudobný odbor 
249 detí. 

Zariadeniami pre výchovu v čase mimo vyučovania sú školské kluby detí, centrá 
voľného času a školské strediská záujmovej činnosti, domovy mládeže, internáty 
špeciálnych škôl a internáty vysokých škôl a školy v prírode. V Štúrove boli 
v šk. r. 2005/2006 tieto zariadenia zastúpené nasledovne: 

Školský klub detí pri ZŠ  (Adyho 6, UO 05) - v šk. r. 2005/2006 mal ŠKD 6 zamestnancov, 
ktorí všetci boli kvalifikovaní pedagogickí pracovníci. Fungovalo 6 oddelení s 
vyučovacím jazykom slovenským, ktoré navštevovalo spolu 180 žiakov 

Školský klub detí pri ZŠ s VJM Endre Adyho  v Štúrove (Adyho 9, UO 05) – 
v šk. r. 2005/2006 mal ŠKD 7 zamestnancov a oddelenia s vyučovacím jazykom 
maďarským navštevovalo priemerne 255 žiakov 

Školský klub detí pri ŠZŠ  (Lipová 6, UO 04) - zriadené má oddelenia s vyučovacím 
jazykom slovenským a maďarským 

Centrum vo ľného času  (Hlavná 32, UO 10) - v šk. r. 2005/2006 navštevovalo 30 
záujmových krúžkov spolu 345 detí. Centrum voľného času sídli v centre mesta 
v budove, ktorá priestorovo zodpovedá záujmovej činnosti okrem telovýchovných 
krúžkov, pre ktoré sú priestorové podmienky zabezpečené v základnej škole 

Domov mládeže pri ZSŠ  (Svätého Štefana 81, UO 04) - v DM boli v šk. r. 2005/2006 
zamestnaní 3 pedagogickí a 2 nepedagogickí pracovníci a v priemere počas 
školského roka tu bolo ubytovaných 63 žiakov (32 dievčat a 31 chlapcov), a to zo 
ZSŠ, SOA, Gymnázia Štúrovo a SOU Svodín. Hlavným poslaním činnosti je aktívne 
využitie voľného času, ako aj štúdium. 

G.2.1.2 Cirkev 

V meste sa nachádza rímsko katolícky kostol Sv. Imricha a rímsko -  katolícky 
farský úrad na Sobieskeho ulici. Na ulici Svätého Štefana sa nachádza farský úrad 
Reformovanej kresťanskej cirkvi v Štúrove, ktorý má zámer výstavby kostola. 
Návrh nešpecifikuje konkrétnu plochu, vymedzuje len možnosti návrhom funkčnej 
a priestorovej regulácie navrhovaných lokalít. 
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G.2.1.3 Zdravotníctvo 

Už v 50. rokoch 20. storočia bola v meste založená poliklinika a podstatne sa 
rozšírila sieť lekárskej starostlivosti a zdravotných zariadení. V súčasnosti v meste 
Štúrovo pôsobí Poliklinika Štúrovo  na Jesenského 85, ktorá zabezpečuje 
zdravotnícku starostlivosť v ambulanciách na 6 oddeleniach (oddelenie TBC, 
interné, rehabilitačné, RTG, zubné, detské oddelenie). 

Nepretržitú prevádzku poskytuje aj stanica urgentnej medicíny (záchranná služba) 
a NZZ lekárska pohotovostná služba. Svoje priestory prenajíma poliklinika aj ako 
kancelárie rôznym subjektom. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na Poliklinike 
v Štúrove s organizačným, odborným a kapacitným prepojením s nemocnicou v 
Ostrihome (MR). Pre potreby zamestnancov Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., ako i 
časti obyvateľstva mesta slúžia zdravotnícke priestory priamo v Smurfit Kappa 
Štúrovo, a.s. („závodní lekári“). Okrem toho sú v meste špeciálne zdravotnícke 
zariadenia a lekárenské služby momentálne poskytuje 6 lekární. 

G.2.1.4 Sociálna starostlivos ť 

V štruktúre vybavenostných zariadení sociálnej starostlivosti sú na území mesta 
Štúrovo zastúpené tieto zariadenia: 

Sociálno-rehabilita čné centrum (stredisko) SZTP RELAX  sídli na ulici Vajanského 18. 
Poskytuje služby ako sú napr. masáže, výrivkové kúpele, hydromasážne kúpele a 
strojové masáže pre zdravotne a telesne postihnutých občanov a invalidných 
dôchodcov. Počet zamestnancov je 5, kapacita 25 ľudí. 

Humanitné združenie „ Ľudské srdce“  je neštátnym subjektom sídliacim na Lipovej 4. 
Domov dôchodcov, domov sociálnych služieb pre dospelých a spoločné stravovanie 
pre dôchodcov (cca 46 osôb) ponúkajú nepretržitú celoročnú starostlivosť o 
dôchodcov. Počet zamestnancov je 22 a kapacita 40 lôžok (12 lôžok DD a 28 lôžok 
DSS pre dospelých). 

Dom opatrovate ľskej služby  sídli Na Sobieskeho 20, zariadenie opatrovateľskej služby, 
ktorá sa poskytuje ubytovaným v rozsahu podľa dohody s opatrovaným. Počet 
zamestnancov je 4 a kapacita 23 izieb. 

Detský domov Štúrovo  na Nám. Slobody 13, má kapacitu 38 miest pričlenený delimitáciou 
z rezortu školstva dňa 1.1. 1997 k zariadeniam sociálnej starostlivosti. 

Mesto Štúrovo podporuje činnosť a prevádzku rôznych organizácií: 

- Klub dôchodcov ROZMARÍN , 
- Klub dôchodcov NOVÉ STOROČIE, 
- Únia nevidiacich, 
- ZO - Zväzu telesne postihnutých a zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, 
- Slovenský zväz telesne postihnutých základná organizácia č. 99, 
- Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (Na vyhliadke 33). 

G.2.1.5 Kultúra 

Vybavenostnú sieť zariadení kultúry na území mesta Štúrovo reprezentujú 
nasledovné zariadenia mestského významu: 

Tabuľka 3  Kultúrne zariadenia v meste Štúrovo 
názov zariadenia adresa po čet zamest . kapacita 

Mestské kultúrne stredisko Štúrovo Hasičská 25 9 350, využitá 300 

Mestské múzeum Štúrovo Pri colnici 2   

Kino DANUBIUS Hlavná 6 5 147+3 

Mestská galéria Hlavná 6 1  

Mestská knižnica Nám. Sv. Imricha 6 48 897 knižničných jedn., 
1 090 registr. užívateľov 

Zdroj: Mestský úrad Štúrovo, internet 
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Sakrálne stavby riešeného územia reprezentujú pamätihodnosti svätých. Jedinou 
chránenou pamiatkou mesta je Rímsko-katolícky kostol Sv. Imricha (Nám. Sv. 
Imricha 8) postavený v roku 1701 v barokovom štýle a koncom 18. storočia bol 
prestavaný v neskorobarokovom štýle, ďalej sa tu nachádzajú prícestné kríže 
smerom na Kamenicu nad Hronom, na Nánu, ulicu Komenského, pri kostole je 
prícestná socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1807 a tiež neskorobaroková 
kalvária z roku 1766.  

Na Hlavnej ulici je umiestnená pamätná tabuľa, pri kruhovom objazde je socha zo 
zváranej medi - „Mladá rodina“ a pred budovou polikliniky (na Jesenského 85) 
socha - „Matka s dieťaťom“. Na námestí Slobody sa rozprestiera pamätný park s 
pomníkmi. Národnou kultúrnou pamiatkou je Vojenský cintorín príslušníkov 
Červenej armády na počesť 5 247 vojakov ČA padlých v druhej svetovej vojne. 
Architektonickou pamiatkou je budova MsKS (Hasičská 25) - bývalý Katolikus 
legényegylet, budova školy (Komenského 99) a Centra voľného času - bývalá 
synagóga (Hlavná 32). Významnou kultúrno-historickou pamiatkou je most Márie 
Valérie, ktorý bol slávnostne odovzdaný verejnosti dňa 28. septembra 1895. Počas 
1. a 2. svetovej vojny bol most zničený. Znovu ho postavili na prelome 20. a 21. 
storočia a  k premávke bol odovzdaný 11. októbra 2001. Most spája nielen mestá 
Ostrihom a Štúrovo, ale stal sa aj symbolom európskej spolupatričnosti.  

Pravidelnými kultúrnymi podujatiami v meste sú jarné (majáles) a jesenné dni 
mesta, jarmok Šimona a Júdu (v októbri), otvorenie a zatvorenie letnej sezóny a 
pivný festival. Okrem toho sa v meste konajú divadelné predstavenia, výstavy, 
koncerty, operetné večierky, tanečné a športové akcie a festivaly. Dôležitou 
súčasťou kultúrneho života mesta v meste je činnosť Klubu výtvarníkov, Miestny 
odbor Matice slovenskej, Kultúrne združenie Štúrovo a okolie a Spoločnosť 
slovensko-maďarského priateľstva. 

G.2.1.6 Šport, telesná kultúra 

Športové a telovýchovné zariadenia sú spracované aj v rámci kapitoly G.4. 
Rekreácia, šport a turizmus - cestovný ruch. 

Štúrovo je predovšetkým kúpeľným mestom. V lete je najväčšou atrakciou 
termálne kúpalisko Vadaš. Svojou kapacitou nad 8 500 návštevníkov 
(v exponovanom čase v sezóne až okolo 12 000 návštevníkov) na ploche takmer 
35 ha, 4 obnovenými „klasickými” bazénmi rôznej veľkosti (plavecký, detský, 
rekreačný, masážny bazén), bazénom s umelým vlnobitím - Lagúnou, krytou 
plavárňou s dvoma bazénmi, ktorá je otvorená celoročne aj cez sviatky ponúka 
ideálne podmienky na oddych milovníkom vody a slnka. Areál kúpaliska ponúka i 
bohaté športové vyžitie a množstvo zaujímavých atrakcií. Návštevníkom sú k 
dispozícii nasledovné služby: 4 tenisové kurty, minigolf, stolný tenis, plážový 
volejbal, trampolína, možnosť prenajatia dráhy na individuálne plávanie, dvojitý 
tobogan s dĺžkou 58 m, rýchlošmýkačka s dĺžkou 26 m, go-kart a iné. Jazero s 
vodnou plochou 2 ha ponúka možnosť vodného bicyklovania, člnkovania, rybolovu 
a na ostrove jazdu na koni. Pre deti je pripravená nafukovacia šmýkačka, detský 
areál s ihriskom, kolotoč a autodrom. 

Počas letných mesiacov je možné zúčastniť sa aj výletnej skupinovej plavby po 
Dunaji s výhľadom na ostrihomskú baziliku, na pohorie Burda a Pilišské vrchy či na 
malebný ohyb Dunaja, je možné prenajať si vodné skútre a iné vodné dopravné 
prostriedky. 
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Obľúbeným využitím voľného času sa čoraz viac stáva aj turistika, napr. na vrch 
Burdov (388 m n. m.). Známymi cykloturistickými trasami sú podunajská trasa (jej 
dĺžka cez Štúrovo je 9 km), trasa okolo pohoria Burda (11 km) a malý okruh 
dunajským ohybom (12 km). 

Na území mesta Štúrovo sú okrem iného aj disponibilné plochy školskej 
telovýchovy, ktoré môže využívať i širšia verejnosť. Otvorené plochy tvoria 
futbalové, basketbalové ihriská a kryté zariadenia reprezentujú telocvične, 
posilňovne. 

Športovo-telovýchovné aktivity zabezpečuje v Štúrove Mestská športová 
organizácia (so sídlom na Športovej 5), ktorá má 4 pracovníkov. V rámci 
športových aktivít fungujú krúžky kanoistiky, cyklo-vodnej aj vysokohorskej 
kanoistiky, vodný motorizmus a plávanie 

G.2.1.7 Administratíva, verejná správa 
a samospráva 

Zariadenia verejnej administratívy a správy reprezentujú zariadenia štátnej správy 
a samosprávy, peňažné inštitúcie, pošta a polícia a sú situované viacmenej v 
centre mesta.  

V meste Štúrovo sú to nasledujúce zariadenia: 

- Mestský úrad Štúrovo, Nám. Slobody 1, 42 zamestnancov, 
- Mestská polícia Štúrovo, Nám. Slobody 1, 14 zamestnancov, 
- Obvodné oddelenie PZ SR, ul. Széchenyiho 3, 25 zamestnancov, 
- Oddelenie hraničnej polície PZ v Štúrove, Jesenského 1, 

60 zamestnancov, 
- Daňový úrad Štúrovo, Sv. Štefana 79, 28 zamestnancov, 
- Obvodný úrad Štúrovo, Sv. Štefana 79, 24 zamestnancov, 
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sv. Štefana 79, 

40 zamestnancov, 
- peňažné ústavy 
- požiarna ochrana (Hasiči, Nám. Slobody 1), 
- notárske úrady, 
- poštový úrad. 

G.2.2 Komer čná vybavenos ť 

Komerčnú vybavenosť (maloobchod, verejné stravovanie, verejné ubytovanie a 
služby) reprezentujú zariadenia, ktorých kapacitný rozsah a druhovú štruktúru by 
mal regulovať trh ponukou a dopytom. V tejto oblasti občianskej vybavenosti sa 
ako prvá začala transformácia ekonomiky na trhové hospodárstvo, keď sa malou 
privatizáciou začal štátny sektor profilovať na sektor súkromný. V súčasnosti 
pokračuje v komerčnej vybavenosti transformačný proces, ktorého ťažisko sa však 
už presunulo z transformácie vlastníctva do zmien druhovej štruktúry a alokácie 
zariadení. Vzhľadom na dynamiku tohto procesu nie je možné v priebehu prác na 
územnom pláne zachytiť všetky zmeny v tejto oblasti. Informácie o komerčnej 
vybavenosti majú preto len orientačný charakter a poukazujú na tendencie vývoja 
v oblasti rozvoja občianskej vybavenosti v meste ako súčasti rozvíjajúceho sa 
cestovného ruchu. Štruktúra komerčnej vybavenosti je dokumentovaná v etape 
Prieskumy a rozbory podľa v tom čase dostupných podkladov poskytnutých 
Mestským úradom Štúrovo. 
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G.2.3 Návrh riešenia 

S jestvujúcou občianskou vybavenosťou, či už charakteru sociálneho alebo 
komerčného, sa v maximálnej miere počíta aj do výhľadu. V jestvujúcich 
stabilizovaných obytných súboroch s bytovými domami predpokladáme 
intenzifikáciu využitím vnútorných funkcií (využitie nebytových priestorov pre 
drobnú vybavenosť), ako i zlepšenie ich stavu. 

Pre rozvoj funkcií občianskej vybavenosti boli uplatnené nasledovné zásady, podľa 
ktorých sa kvantifikoval výhľadový potenciál plôch pre občiansku vybavenosť: 

• rozvoj polyfunkčných plôch orientovať: 

- do polohy mestského centra, kde by sa mala koncentrovať predovšetkým vyššia a 
špecifická celomestská a nadmestská vybavenosť 

- na hlavné mestské kompozičné osi 

• monofunkčné areály: 

- školstvo (predškolské zariadenia, základné školy, stredné školy špeciálne školy) 
rozvíjať v súčasných založených centrách 

- zdravotníctvo a sociálna starostlivosť (poliklinika, domov dôchodcov,...) - ako 
stabilizované zariadenia uvažovať aj do výhľadu, s predpokladom rozvoja 
príbuzných funkcií 

- kultúra - rozvíjať v súčasných zariadeniach, 
- športovo-rekreačné aktivity rozvíjať v severných, východných a južných polohách 

sídla pozdĺž Dunaja 
 

Transformovaním ekonomického systému na trhové hospodárstvo sa zariadenia 
občianskej vybavenosti modifikovali na dve skupiny zariadení, a to na skupinu 
netrhových a trhových - komerčných zariadení. Zariadeniami netrhového 
charakteru sa stali skupiny školstva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, kultúra 
a telesná kultúra, ktoré sa priraďujú k zariadeniam sociálneho charakteru a 
pôsobia iba čiastočne na komerčnom základe. Zariadeniami trhového charakteru 
sa stali skupiny obchod, verejné stravovanie a ubytovanie a služby, ktorých rozsah 
je ovplyvňovaný predovšetkým ponukou a dopytom trhu. 

 Z uvedených aspektov sa občianska vybavenosť sleduje v dvoch rovinách, ktoré 
predstavujú: 

• verejnú nekomerčnú vybavenosť, ktorá predstavuje tie aktivity, ktoré zabezpečujú 
potreby obyvateľov mesta Štúrovo a v  zariadeniach nadmestského významu aj 
pre obyvateľov širšieho zázemia. Mesto plní významnú funkciu pri zabezpečovaní 
potrieb v oblasti výchovy a vzdelávania, zdravotníckej starostlivosti, sociálnej 
starostlivosti, ako i podmienky kultúrno-spoločenskej činnosti a podmienky 
telesnej kultúry 

• komerčnú vybavenosť 

G.2.3.1 Koncepcia rozvoja sociálnej vybavenosti 
pod ľa jej jednotlivých funk čných zložiek 

Školstvo 
Sieť MŠ, ZŠ a stredných škôl sa vzhľadom na súčasnú potrebu obyvateľov mesta 
Štúrovo a s predpokladom poklesu detskej zložky javia aj do budúcich rokov ako 
postačujúce. 

Zdravotníctvo 
So súčasným usporiadaním siete zdravotníckej starostlivosti sa v rámci mesta 
počíta aj do výhľadu. Pre vytvorenie ďalších súkromných zdravotníckych služieb 
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menšieho rozsahu budú v prípade záujmu k dispozícii prenajímateľné priestory v 
novonavrhovaných polyfunkčných objektoch v centrálnych polohách mesta. 

Sociálna starostlivos ť 
Výhľadové demografické trendy SR napovedajú o všeobecnom starnutí populácie, 
čo sa prejavuje zvýšeným dopytom po zariadeniach opatrovateľskej služby a 
geriatrických zariadeniach (denné stacionáre). Ani ekonomický vývoj zatiaľ 
nesmeruje k všeobecnému zlepšovaniu sociálneho statusu väčšiny obyvateľstva, 
čo podmieňuje potrebu vytvárania sociálnych zariadení pre odkázaných občanov, 
či už formou sociálneho bývania, azylového centra, staníc opatrovateľskej služby, 
ubytovania pre osamelé matky s deťmi a pod. 

Kultúra 
Kultúrne zariadenia sa javia ako postačujúce. 

Telesná kultúra 
Mesto Štúrovo má v súčasnosti vybudovanú diverzifikovanú štruktúru športových 
zariadení otvoreného i krytého charakteru, ktoré sú lokalizované v areáli 
termálneho kúpaliska Vadaš v UO 07. Ponuka športových zariadení v meste je 
relatívne komplexná a športové zariadenia využívajú športovci i široká verejnosť. 
V obmedzenom prístupe pre verejnosť je športovo-telovýchovná vybavenosť 
školských zariadení, ktorú tvoria ihriská, telocvične, posilňovne. Návrh 
nešpecifikuje konkrétnu plochu nových zariadení, vymedzuje len možnosti 
návrhom funkčnej a priestorovej regulácie navrhovaných lokalít. 

Verejná administratíva a správa 
Zariadenia verejnej administratívy a správy reprezentované zariadeniami štátnej 
správy a samosprávy, peňažnými inštitúciami, poštovým úradom a políciou sú 
situované viac-menej v centre mesta. Pre vytvorenie a lokalizáciu ďalších menších 
zariadení verejnej administratívy a správy budú v prípade budúcich potrieb k 
dispozícii priestory v novonavrhovaných polyfunkčných objektoch v centrálnych 
polohách mesta. 

G.2.3.2 Koncepcia rozvoja komer čnej vybavenosti 

Obchod, služby stravovacie, ubytovacie, finančné, informačné a iné, ako aj 
pracoviská fyzických a právnických subjektov predstavujú významnú časť 
občianskej vybavenosti nielen z pohľadu širokej škály v uspokojovaní potrieb 
obyvateľstva a tvorby pracovných miest, ale aj z hľadiska formovania významovej 
a funkčnej profilácie prostredia mesta. 

Táto významná oblasť občianskej vybavenosti sa vyznačuje dynamickým 
procesom zmien nielen z aspektu vlastníckych vzťahov, ale sú sledované najmä 
zmeny štrukturalizácie vybavenostných druhov, rozvoj nových druhov zariadení, 
resp. rozširovanie jestvujúcich druhov vplyvom pôsobenia trhových mechanizmov. 
Zároveň absentujú údaje, ktoré by v exaktnej forme vypovedali o zmenách a stave 
v sieti komerčnej vybavenosti. Komerčnú vybavenosť zabezpečujú prioritne malé a 
stredné podniky, ktoré by sa mali stať perspektívnou oblasťou tvorby nových 
pracovných príležitostí najmä z radov vlastných obyvateľov. 

Návrh nešpecifikuje konkrétnu plochu nových zariadení, vymedzuje len možnosti 
návrhom funkčnej a priestorovej regulácie navrhovaných lokalít. 
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G.3 VÝROBA13 

G.3.1 Priemyselná výroba 

G.3.1.1 Stručná história, územná lokalizácia 
priemyselnej výroby 

Priemysel sa začal rozvíjať v druhej polovici 19. storočia. Vznikli menšie závody. 
Roku 1842 tu bola založená Prvá škrobáreň spolu s mlynom. Mesto sa stáva 
významným pohraničným uzlom v železničnej, vodnej i cestnej doprave. V tom 
čase vznikajúci kombinát Juhoslovenských celulózok a papierní (teraz Smurfit 
Kappa Štúrovo, a.s.) patril medzi najväčšie podniky nielen mesta, ale aj regiónu. 
Hospodársky rast bol významne ovplyvnený existenciou medzinárodnej vodnej 
cesty na Dunaji, ktorá umožnila Štúrovu stať sa po Bratislave a Komárne tretím 
prístavným mestom na Slovensku. Významné zmeny nastali po novembri roku 
1989, kedy bol zaznamenaný rozvoj súkromného podnikania. Dôležitým 
momentom hospodárskeho rozvoja bolo aj znovuotvorenie mosta Márie Valérie. 

G.3.1.2 Výrobné aktivity 

Výrobné aktivity v meste Štúrovo sú sústredené do priemyselných zón. Za 
priemyselnú zónu považujeme zástavbou i funkčne vymedziteľné kompaktné 
územie výroby zoskupujúce prevádzky vo všetkých formách vlastníctva - štátne, 
komunálne, družstevné, súkromné, akciové spoločenstvo a pod, v ktorých 
prevažujú miestne odlúčené prevádzky priemyselnej výroby. 

Z hľadiska lokalizácie sa priemyselné zóny profilovali: 

• sústredené v juhozápadnej časti  katastra na Továrenskej ulici č,1 (areál 
papierenského kombinátu) - v tomto areáli sídlia rôzne firmy v prenajatých 
alebo odkúpených priestoroch. Svojou rozlohou je tento areál najväčším 
v meste, poloha voči mestu je okrajová s dopravnou obsluhou cestnej, 
vodnej a železničnej dopravy /na železnicu je napojený vlečkami/ 

• sústredené v západnej časti  na Sládkovičovej ulici, kde sa v areáli nachádza 
niekoľko firiem s rôznym podnikateľským zameraním  

• rozptýlené výrobné prevádzky (Mlyn Štúrovo a.s., Nánanská 17,) a menšie 
servisné a skladové prevádzky a zariadenia maloobchodu a služieb 
nachádzajúce sa v zastavanom území. 

G.3.2 Skladové hospodárstvo 

Do súboru skladového hospodárstva môžeme zaradiť plochy skladových areálov 
poľnohospodárskych odbytných organizácií, odbytových organizácií priemyslu, 
stavebné dvory a centrálne skladové hospodárstva v stavebníctve, skladové plochy 
výrobných družstiev a podnikov miestneho hospodárstva, veľkoobchodov a 
ostatných organizácií. Na území mesta v majú takýto charakter hlavne plochy na 
Sládkovičovej ulici, v blízkosti železničnej stanice, a prevádzky, ktoré sú súčasťou 
areálov býv. poľnohospodársko-distribučného podniku. a výrobného areálu Smurfit 
Kappa Štúrovo a.s. 

                                                           
13 Problematika výroby z pohľadu hospodárskej základne a ekonomickej aktivity je podrobnejšie spracovaná v kap.  C.1.3. 
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G.3.3 Priemyselný park Štúrovo 14 

V hospodárskom rozvoji Nitrianskeho kraja môže v budúcnosti zohrať kľúčovú 
úlohu rozvoj priemyselných parkov. Priemyselné parky podporujú ekonomický 
rozvoj, prispievajú k tomu, aby sa mikroekonomická adaptácia podnikateľskej sféry 
mohla uskutočniť na regionálnej i miestnej úrovni. Možno očakávať, že tie lokality, 
kde sa vytvorí a bude fungovať priemyselný park, zaznamenajú hospodársky a 
sociálny pokrok. Základom rozvoja budú firmy situované v priemyselných parkoch, 
ktoré vytvoria voľné pracovné miesta pre pracovníkov z regiónu. Očakáva sa, že 
pomôžu redukovať mieru nezamestnanosti v kraji a budú centrami inovačných 
stimulov a iniciátormi vedecko-technických zmien. Do druhej kategórie t.j. 
priemyselný park nadregionálneho až celoštátneho vý znamu  (park schopný 
realizovať rozvojové a inovačné programy podporované európskou úniou s 
veľkosťou okolo 50 ha s rezervnými plochami) patrí aj priemyselný park v Štúrove 
s navrhovaným funkčným využitím - priemyselná výroba na báze existujúceho 
priemyslu, výroba obalov a obalovej techniky, elektronický priemysel, komponenty 
pre automobilový priemysel, potenciál na rozvinutie logistického centra. 

G.3.4 Návrh územného rozvoja výroby 

Z hľadiska rozvoja výroby ide o vytvorenie ponuky nových plôch pre saturovanie 
potreby nárastu počtu pracovných príležitostí vo výrobe, ako aj o reštrukturalizáciu 
doterajších výrobných plôch v centrálnej časti mesta v záujme vytvorenia 
rozsiahlejších plôch pre nároky občianskeho vybavenia. 

Priestorový potenciál mesta je daný možnosťou rozvoja južnej a západnej 
priemyselnej zóny. Tieto zóny svojou výhodnou okrajovou polohou, malou 
zastavanosťou resp. využívaním existujúcich areálov predstavujú priestory pre 
lokalizáciu nových priemyselných, stavebných alebo skladových činností. Územný 
plán v spomínaných zónach navrhuje oživenie a rozvoj priemyselnej výroby na 
existujúcich ako aj na nových plochách. Pozdĺž Komenského a Továrenskej 
navrhované výrobno-obslužné areály dávajú možnosť vytvárať podmienky pre 
vznik podnikateľských aktivít výrobno-obslužného charakteru podporujúcich nárast 
pracovných príležitostí t.j. snahou návrhu je podpora malého a stredného 
podnikania. Variantnosť spočíva v rozsahu jednotlivých plôch pri rešpektovaní 
návrhov nadradenej dokumentácie a reálnych možností rozvoja mesta. V prípade 
budúceho rozvoja (lokalizácie výroby, skladov, podnikateľských aktivít -
podnikateľský inkubátor...) navrhujeme nové výrobné areály preriešiť na úrovni 
zóny podľa konkrétnych požiadaviek mesta a investorov. 

Dopravný potenciál, využiteľný pri rozvoji výrobných činností predstavuje 
železničná trať ako aj plánovaná preložka I/76 (v zmysle nadradenej dokumentácie 
s možnosťou rozšírenia na rýchlostnú komunikáciu). 

Plochy navrhované územným plánom na priemyselnú výrobu vytvárajú predpoklad 
na udržanie existujúcich prevádzok a na lokalizáciu nových a tým sú vytvorené 
územno-technické predpoklady na miestny hospodársky rozvoj. Pre spresnenie a 
návrh podrobnejšej štruktúry priemyslu ako aj pre návrh stratégie lokalizácie 
nových výrobných aktivít na území mesta je účelné spracovať nadväzné rozvojové 
dokumenty ako napr. hospodársku stratégiu rozvoja mesta. 

                                                           
14 Zdroj: Situačná analýza Nitrianskeho kraja - 2005 
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• Návrh transformácie niektorých súčasných areálov v centre mesta (Technické 
služby, Mlyn Štúrovo...) a ich nahradenie čistými vybavenostnými funkciami, 

• Nárast výrobných plôch o 115 ha (z toho v etape návrh 55 ha a výhľad 60 ha) 
• Nárast polyfunkčných výrobno-obslužných plôch o 77 ha (z toho v etape návrh 44 

ha a výhľad 33 ha) 
• Návrh rozvoja plôch výroby v západnej časti katastra a intenzifikáciou využitia 

existujúceho priemyselného areálu /Smurfit Kappa Štúrovo a.s./, návrh 
sekundárneho rozvoja výroby (formou polyfunkčných výrobno-obslužných plôch) 
pozdĺž Továrenskej ulice s výhľadovým rozvojom „zaveseným„ na navrhovaný 
západný obchvat a v zmiešanej zóne výroby a v zmiešanej zóne výroby a 
vybavenia pozdĺž cesty I/63 smerom k železnici. 

G.3.5 Poľnohospodárska výroba 

Riešené územie Štúrova je tvorené katastrálnym územím Štúrovo. Celé leží v 
geomorfologickom celku Podunajská pahorkatina. Z geomorfologického hľadiska 
je územie okresu Nové Zámky tvorené najmä rovinatým, prípadne mierne 
zvlneným reliéfom. V rámci poľnohospodárskeho pôdneho fondu je prevládajúcim 
druhom pozemku orná pôda, ktorá zaberá 581,6790 ha, čo predstavuje 85,96 % z 
výmery PP. Z ostatných druhov pozemkov sú najvýznamnejšie zastúpené záhrady, 
menším podielom vinice a trvalé trávne porasty. Podiel poľnohospodárskej pôdy z 
celkovej výmery plôch k. ú. Štúrovo je 51,54 %. V oblasti ide o najúrodnejšie pôdy 
Slovenska s veľmi priaznivými klimatickými podmienkami pre rozvoj rastlinnej 
výroby, zeleninárstva a ovocinárstva 

 
Tabuľka č.1 : Druhy pozemkov a ich percentuálne zastúpenie k 1.6.2006 

Druh pozemku Výmera v ha % -ny podiel 
  z poľnoh. pôdy z celkovej výmery 

orná pôda 581,6790 85,96  
vinica 17,4543 2,58  
záhrada 68,5194 10,13  
ovocný sad 2,1181 0,31  
trvalý trávny porast 6,8876 1,02  
poľnoh. pôda 676,6584 100,00 51,54 
lesný pozemok 2,0984  0,16 
vodná plocha 184,0314  14,02 
zastavaná plocha 337,5132  25,71 
ostatná plocha 112,6772  8,58 
celková výmera 1 312,9786  100,00 

 

G.3.5.1 Rastlinná produkcia 

Územie je zaradené do kukurično- jačmennej, časť kukurično- pšeničnej 
produkčnej oblasti. Rastlinná produkcia má dominantné postavenie v rámci celej 
poľnohospodárskej výroby. Keďže ide o nížinnú oblasť s teplou klímou a vyšším 
podielom závlah, prevláda orientácia na pestovanie plodín, ktoré najefektívnejšie 
reagujú na závlahy. Na nezavlažovaných plochách sa z ekologických a 
ekonomických dôvodov výroba orientuje na pestovanie potravinárskych pšeníc, 
sladovníckych jačmeňov a slnečnice. Najväčšie subjekty hospodáriace na pôdach 
riešeného územia sa orientujú výlučne na rastlinnú výrobu. Zameriavajú sa na 
pestovanie obilnín, kukurice a olejnín. 

G.3.5.2 Živočíšna produkcia 
V riešenom území sa živočíšna produkcia nevyskytuje. 
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G.4 REKREÁCIA, ŠPORT A TURIZMUS - 
CESTOVNÝ RUCH 

G.4.1 Prírodné a civiliza čné danosti 

Mesto Štúrovo leží v rovinatom teréne pri ľavom brehu rieky Dunaj a v blízkosti 
ústia rieky Hron. Na sever a západ od mesta sa začína mierne dvíhať Pohronská 
pahorkatina (do 254 m.n.m.) a na východ od mesta krátke pohorie 
Burda/Kováčovské kopce (395 m.n.m.), pokračujúce na sever ako Ipeľská 
pahorkatina. Na východ od mesta sa Dunaj začína predierať kľukatým tokom cez 
Karpaty a to medzi – z ľavej strany pohorím Burda a už na maďarskej strane 
pohorím Borszony (500 – 600 m.n.m.) a z pravej strany pohorím Pilis (757 m.n.m.). 
Z prírodných daností sa nachádza ešte výskyt termálnej vody priamo v meste v 
lokalite Vadaš (teplota 20 až 47 stupňov).  
Prírodné danosti dávajú veľmi priaznivé možnosti pre rozvoj v prvom rade vodných 
športov, vodáckej turistiky, kúpeľného turizmu, ďalej pre pešiu a cykloturistiku. 
Z civilizačných daností ide u mesta Štúrovo o pomerne zachovalú urbanistickú 
štruktúru v centre mesta a o viaceré podujatia. Najmä však ide o historické mesto 
Ostrihom, ležiace oproti na maďarskej strane, prepojené so Štúrovom obnoveným 
mostom Márie Valérie cez Dunaj. Táto skutočnosť dáva možnosť pre vytvorenie 
mimoriadne cenného turistického územia (turisticko-rekreačného územného celku) 
medzinárodného významu, spočívajúceho v jedinečnej symbióze dvoch druhov 
turizmu – na slovenskej strane rekreačného v Štúrove – Vadaši a na maďarskej 
strane kultúrneho v Ostrihome, územia navyše ležiaceho na významných 
medzinárodných turistických tranzitných trasách – cestnej, železničnej aj vodnej.  
V bezprostrednej blízkosti mesta je rozvinuté vinohradníctvo a možnosti pre rozvoj 
vidieckeho turizmu. 

G.4.2 Širšie územné vz ťahy 

Záujmové územie možno na slovenskej strane stotožniť s juhovýchodnou časťou 
okresu Nové Zámky v tvare jednej (východnej) polovici „osmičky“. Vzhľadom na 
prihraničnú polohu záujmové územie prechádza aj na maďarskú stranu s mestami 
Ostrihom a Dorog., úsekom údolia Dunaja cez Karpaty v tvare ohybu s 
Visegrádom a Nagymarosom a časťou pohoria Borszogy. Takto vymedzené 
územie predstavuje aj rozsah koncomtýždňovej rekreácie obyvateľov mesta a 
účastníkov procesu turizmu vrátane záujemcov z radov obyvateľov a návštevníkov 
Ostrihomu. 

Osou tohto územia je Dunaj, v úseku cca od Komárna až po Nagymaros. V tomto 
páse sú veľmi priaznivé podmienky pre vodácku turistiku, výletné plavby po Dunaji, 
kúpanie, celkove o pobyt pri toku a čiastočne aj v svažitom teréne – pri Burde, pre 
cykloturistiku na Podunajskej medzinárodnej trase (Rakúsko – Budapešť) s 
odbočkami na Pohronskú a Ipeľskú cyklotrasu, Pozdĺž Dunaj a sa nachádzajú ciele 
turizmu a rekreácie: mesto Komárno, obec Iža – rímsky tábor, Patince - termálne 
kúpalisko, rekreačné základne v Radvani, Moči, Kravanoch, v Štúrove termálne 
kúpalisko Vadaš, Kamenica nad Hronom – vodácka základňa, Chľaba - stredisko 
Kováčovske kopce, bagrovisko (perspektívne). Na maďarskej strane Dunaja je to 
najmä mesto Ostrihom s kultúrnymi pamiatkami, až Visegrád, na ľavej strane 
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Dunaja mestečko Szob. Pozdĺž brehov Dunaja sa nachádzajú vhodné miesta na 
kúpanie, zatiaľ živelne navštevované bez vybavenia. Pozdĺž Hrona sú lokality: v 
ústi vodácka základňa v Kamenici, základňa Biely agát v Kameníne, vodácka 
základňa v Čajakove. 
V území sú výborné podmienky pre cykloturistiku  pozdĺž Dunaja, aj v nížinnom a 
podhorskom teréne. Pripravené sú cykloturistické trasy: 

- Podunajská medzinárodná trasa vedená pozdĺž Dunaja až z Rakúska, v danom 
území po jeho ľavom brehu a ďalej po prechode cez Dunaj do Ostrihomu, 

- okolo pohoria Burda (Štúrovo – Kamenica nad. Hronom – Chľaba – Leľa – a späť , 
- malý okruh Dunajským ohybom (Štúrovo – Ostrihom – Visegrád – Nagymaros – Szob 

– Salka – a späť Štúrovo) 

Pre cykloturistiku je vhodné pripraviť aj trasy pozdĺž Hrona a Ipľu a po Pohronskej 
pahorkatine. 
Pre pešiu turistiku  sú vhodné Kováčovské kopce s výhľadmi na ohyb a prenik 
Dunaja cez karpatské pohoria (Pilis, Borszony). 

Vzhľadom na malý kataster mesta Štúrovo sú viaceré zariadenia a lokality (areály, 
strediská) lokalizované v bližšom aj ďalšom záujmovom území. 
Rozvoj vinárskeho turizmu  podporí už inštituciovaná Nitrianska kráľovská vínna 
cesta vychádzajúca z krajského mesta Nitra dvoma smermi, ktoré sa zbiehajú v 
Štúrove: 

- trasa Podzoborsko – tekovsko – pohronská (Nitra – Levice – Želiezovce – Štúrovo, 
- trasa Južnoslovenská (Nitra – Šurany – ďalej v rozvetvení smerom na Dvory nad 

Žitavou/Podhájska – Gbelce a smerom na Hurbanovo – Bátorové Kosihy, obe s 
cieľom v okolí Štúrova. 

Okrem vyššie uvedených sú to aj početné vinohrady často s viničnými 
domčekmi/hajlochmi na území obcí Nána, Mužla, Kamenný Mlyn, Kamenín, Ľuba, 
Belá a ďalšími na Pohronskej a Ipeľskej pahorkatine, navštevované najmä 
pobytovými návštevníkmi termálneho kúpaliska Vadaš. 
V okolí sú tiež veľmi dobré podmienky pre špecifické športy  – športový rybolov, 
poľovníctvo na drobnú a pernatú zver, jazdectvo a hipoturistiku, ako aj pre rozvoj 
vidieckeho turizmu a jeho formy – agroturistiku. 
Cieľom poznávacieho turizmu  sú prírodné zvláštnosti sústredené v prírodných 
rezerváciách – Čenková lesostep, Parížske rybníky, Kováčovské kopce (juh, 
sever). Z kultúrnych pamiatok sú to: kostol s rotundou v Bíni, kaštieľ v 
Želiezovciach s pamätnou izbou Franza Schuberta, nedávno obnovený kaštieľ v 
Belej s vínnou pivnicou, v ďalšom okolí Komárno (pevnostný systém), Iža (rímsky 
tábor), Virt (technická pamiatka), Hurbanovo (hvezdáreň), Svodín (expozícia 
roľnícky dom).  
Na maďarskej strane je to najmä oproti Štúrovu ležiaci Ostrihom (hrad, bazilika, 
Viziváros s barokovými pamiatkami, početné múzeá), vzdialenejší Visegrád. 
Veľký rozvoj turizmu nastal po obnovení mosta Márie Valérie cez Dunaj. 
Mimoriadne sa zvýšila vzájomná návštevnosť medzi oboma mestami, celkove 
návštevnosť z Maďarska, ako aj nárast tranzitných turistov prechádzajúcimi 
hlavnými druhmi dopravy – v prvom rade cestnou, ale aj lodnou a železničnou. 
Najmä u cestnej a lodnej dopravy sa naskytuje príležitosť prerušiť cestu a navštíviť 
mesto, čo prináša aj ekonomický a podnikateľský efekt. Očakáva sa prudký rozvoj 
medzinárodnej vodnej turistiky v trase do Rýn – Mohan – Dunaj t.j. od Rotterdamu 
až po deltu Dunaja, uskutočňovaný výletnými plavbami, aj individuálnymi 
člnmi/jachtami. Vzmáhajúci sa turistický cestovný ruch sa takto bude významne 
podieľať na funkčnom charaktere a rozvoji mesta a jeho okolia. 
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G.4.3 Charakteristika sú časného stavu 

G.4.3.1 Športovo - rekrea čná vybavenos ť. 

V súčasnosti sú to pre vodné športy: 

- športovo-rekreačné územie - areál termálneho kúpaliska Vadaš 
- areál starého termálneho kúpaliska v blízkosti nábrežia s bazénom a ubytovacími 

bunkami, 
- lodenica, 
- improvizované prístavisko pre motorové člny (zátoka pri Jesenského ul.), 
- pláže pozdĺž Dunaja (Pri zálive - ponad most a popod most – zatiaľ neupravené a 

živelne navštevované), 

Pre pozemné športy sú to: 

- areál futbalového štadiónu MŠO Štúrovo (býv.TJ Juhocelpap) s tribúnou, 
športhotelom, miestom pre kempovanie, 

- futbalová lúka (za Združenou strednou školou na ul. Sv. Štefana  
- školské športové zariadenia pri gymnáziu a základných školách, sústredených medzi 

ulicami Adyho a Sv. Štefana, 
- bowling centrum s halovými športami (Hlavná ul.) bowling club (Komenského ul.), 
- fitness centrum na Lipovej ul., 
 

Areál termálneho kúpaliska Vadaš  

Rozprestiera sa na ploche cca 35 ha. Člení sa na niekoľko častí: 

- predvstupná časť (parkovisko, kemping č.1, ubytovňa, hotel Guest centrum, 
- vstupná časť (hotel Thermal, chatová osada), 
- časť s bazénmi rozdelená hlavnou vnútornou komunikáciou na časť: 
  - východnú (plató s bazénmi – plavecký, Delfín, Hviezda, vonkajší sedací, krytá 

plaváreň, tobogan), 
 - západnú (plató s bazénmi – Lagúna s umelým vlnobitím, detský, 
- šport (tenisové dvorce, minigolf), 
- vodná plocha – jazero, 
- kemping č.2,  
- apartmány Lux, západne od jazera, so samostatným prístupom aj z Kasárenskej 

ulice, 
- ďalšie rôzne ubytovacie objekty, východne od jazera, s nezosúladenou výstavbou 

(zväčša samostatne prevádzkované). 

Vzhľadom na známe zámery je predpoklad výrazného expandovania severne od 
areálu termálneho kúpaliska až k železničnej trati. 

G.4.3.2 Ubytovacia vybavenos ť 

V meste sa nachádzajú hlavne zariadenia hotelového typu, apartmány, penzióny, 
ubytovanie na súkromí: 

- hotely v meste: H. Zahovay (44 lôžok), H. Park Atrium (46 lôžok), H. Green centrum 
(40 lôžok), H. Guest centrum (32 lôžok), H. Eliot (24 lôžok), + hotel Thermal – Vadaš 
(154 lôžok), spolu 340 hotelových lôžok, 

- apartmány - Vadaš (44 objektov s 144 lôžkami), 
- bungalovy, chatky, ubytovňa – Vadaš (484 lôžok), 
- ubytovne: na Ostrihomskej ulici pri moste, Dunaj na Sobieskeho ul., 
- penzióny (uvádzaných 18 objektov, z nich niektoré aj v rámci areálu Vadaš), 
- ubytovanie na súkromí (uvádzaných 42 subjektov), 
- autokempingy - pred Vadašom (100 parciel), v areáli Vadaš (200 parciel) + miesto 

pre kempovanie v športovom areáli MŠO Štúrovo (býv.TJ Juhocelpap), 
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G.4.3.3 Individuálna rekreácia 

Na území mesta je rozšírená forma záhradkárenia v rámci záhradkárskych osád: 

- Vadaš, Dunaj I.,II., Tyúkfarom 
- mimo mesta sa nachádzajú vo vinohradoch viničné domky - hajlochy (na južných a 

východných svahoch Veľkého, Modrého a Starého vrchu). 

G.4.3.4 Kultúrno - spolo čenská vybavenos ť pre 
cestovný ruch 

- sakrálne objekty: kostol sv Imricha s kalváriou, 
- mestské múzeum – pri colnici, 
- mestská galéria, Hlavná ul., 
- Matica slovenská, ul. Komenského, 
- kultúrny dom, Hasičská ul., 
- kino Danubius,  
- centrum voľného času, 
- cintoríny (mestský, vojenský, židovský), 
- početné reštaurácie a ďalšie stravovacie zariadenia, ktorých počet prudko rastie 

následkom rozvoja cestovného ruchu po obnovení mosta, lokalizované najmä v 
centre mesta, pozdĺž pešej zóny a v areáli termálneho kúpaliska Vadaš 

- priestory vhodné na realizovanie pravidelných kultúrnych podujatí, festivalov a 
tradičných jarmokov 

 

G.4.3.5 Rekreačne využívaná zele ň 

Ide najmä o verejnú zeleň – mestský park na nám. Slobody, na pešej zóne ako 
promenádna zeleň, a v súčasnosti parkovo neupravená zeleň pozdĺž brehu 
Dunaja. 

G.4.4 Návrh územného rozvoja 

Hlavným zámerom v rámci ÚPN obce je získať pre Štúrovo, vzhľadom na prírodné 
a civilizačné danosti ako aj na prihraničnú polohu, funkciu významného turistického 
a rekreačného pobytového a tranzitného mesta. Z toho dôvodu treba navrhnúť 
primeranú vybavenosť na zodpovedajúcej úrovni a v požadovanom rozsahu. 

Areál termálneho kúpaliska Vadaš. 
V návrhu sa požaduje rozšíriť areál smerom severným po Spojovaciu cestu a 
východným až po pozemky navrhovanej polyfunkčnej plochy rekreačného bývania. 
Vo výhľade aj na územie medzi Spojovacou cestu a železničnou traťou, a to už 
nielen pre potreby vlastného kúpaliska, ale aj ďalších  rekreačných, športových a 
turistických aktivít, čo by predstavovalo z územného aj funkčného hľadiska už 
úroveň rekreačnej zóny,  požadovanej pre mesto s turistickou funkciou 
medzinárodného významu. 

V samotnom areáli termálneho kúpaliska je potrebné zvýšiť jeho architektonickú a 
urbanistickú úroveň a to najmä prestavbou časti s prenajímateľnými zariadeniami 
rôznych podnikateľských subjektov (v súčasnosti severovýchodná časť) a 
dotvorením existujúcej nástupovej časti od Kasárenskej ulice a taktiež 
vybudovaním nového vstupu zo severnej strany od Spojnej ulice. Tiež je potrebné 
doplniť štruktúru zariadení pre vodné ale aj doplnkové pozemné športy. 
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Ďalšie zariadenia pre vodné športy: 

- areál starého kúpaliska – upraviť ako zariadenie vyššej kategórie s požiadavkou na 
celoročné využitie s relaxačnými službami welnessu,  

- zariadenie lodenice – lokalizovať v zátoke pri Jesenského ulici, 
- osobný prístav pre výletné plavby, v tom aj medzinárodných trás, lokalizovať v páse 

nad mostom Márie Valérie (od miesta bývalej kompy), 
- športový prístav pre euroturistické plavby s individuálnymi plavidlami (člny, jachty) 

lokalizovať severne od osobného prístavu,  
- plávajúce kúpalisko s príľahlými plážovými plochami lokalizovať v pobrežnom páse pri 

Jesenského ulici, 
- športový rybolov pozdĺž brehu Dunaja vo vyhradených úsekoch. 

Zariadenia pre pozemné športy: 

- Športový areál MŠO Štúrovo – zvýšiť kvalitu súčasných zariadení, 
- futbalová lúka na ul. Sv. Štefana – upraviť a doplniť o ďalšie zariadenia – ihriská 
- zariadenia /areály školskej telovýchovy intenzívnejšie využívať pre verejnosť v 

nevyučovacom čase, 
- doplniť sieť posilňovní, fitness a welness centier v meste, ako aj sieť detských ihrísk 

univerzálnych aj špecifických (napr. robinsonové, dobrodružné, dopravné a pod.), 
- lokalizovať jednotlivé menšie zariadenia ako veľkošachy a pod. v rámci objektov 

mestskej zeleni (parky, parčíky, pešia zóna), 
- ostatné – možnosť výstavby mestskej haly, kolkárne  (napr. na území rozšíreného 

Vadašu alebo pri futbalovej lúke), 

Zariadenia pre zimné športy 

- klzisko s umelou ľadovou plochou alebo kryté v rámci mestskej športovej haly, 

Cyklistické trasy 

- dobudovanie medzinárodnej cyklistickej Podunajskej trasy, prichádzajúcu do mesta 
od Obidu (musí nevhodne obchádzať areál bývalého JCP) po ceste Železničný rad, 
ďalej v rozvetvení cez Komenského - Hlavnú ulicu a cez Továrenskú - Jesenského 
ulicu, stretnutí sa na námestí Slobody a opäť v rozvetvení pozdĺž Dunaja k ústiu 
Hrona (na Pohronskú trasu) alebo cez most Márie Valérie do Ostrihomu a Maďarska. 
Z Komenského ulice vedie odbočka na Nánu a ďalej do vinohradov. 

Turistické pešie trasy  sa vzhľadom na malý extravilán v meste nenachádzajú. 

Individuálna rekreácia  – návrh neuvažuje s novými lokalitami záhradkárskych 
osád. V návrhu je uplatnená hmotovopriestorová a funkčná regulácia tak, aby 
nedošlo k znehodnoteniu rekreačno-oddychového prostredia .  

Ubytovacia vybavenos ť 
Rozvoj cestovného ruchu vyžaduje vybudovať ďalšie ubytovacie zariadenia a to 
nielen z dôvodu kapacitných, ale aj požadovanej štruktúry vzhľadom na rastúci 
turistický význam mesta: 

- reprezentačný hotel v centre mesta, 
- prípadne botel na Dunaji, 
- motorest na výpadovke – pri železničnej stanici (v súčasnosti sa v jej blízkosti 

nenachádza žiadne zaradenie) alebo na Spojovacej ceste v rámci budúcej rekreačnej 
zóny, prípadne na tomto mieste aj autokemping, 

- sieť malokapacitných penziónov, ako perspektívnej formy, výhodnej najmä z dôvodu 
pružného prispôsobenia sa pohyblivému dopytu cestovného ruchu, v lokalizácii po 
celom meste, najmä v centre a popri Dunaji, 

- prípadne turistická ubytovňa vyhľadávaná mladými turistami. 

Kultúrno – spolo čenská vybavenos ť 
Ide o možnosť vybudovania v súčasnosti rozširujúcej sa formy polyfunkčného 
objektu s náplňou kultúrno-spoločenskou a stravovacou (konferenčné zariadenia, 
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kaviarne, reštaurácie, kabinety, klubovne a pod.) športovo-relaxačnou (často 
welness centrá), ale aj nákupnou (veľkopredajne, ale aj špeciálne predajne 
požadované záujemcami nákupného turizmu), rôzne služby sústredenými v 
jednom väčšom objekte.  

Rekreačná zeleň  

- návrh počíta so skvalitňovaním a využívaním zelene v meste na rekreačno – 
relaxačný pobyt v zeleni (mestský park pri námestí Slobody, zeleň pešej zóny, zelené 
plochy – pás pozdĺž Dunaja. 

- navrhujeme tvorbu kvalitnej zelene formou parkových úprav v rámci budúcej 
rekreačnej zóny v severovýchodnej časti mesta, 

- navrhujeme vybudovať pozdĺž Dunaja zelený pás – promenádu ako zeleň verejnú aj 
sprievodnú športovo-rekreačných zariadení.   

 

G.4.4.1 Význam funk čnej zložky rekreácia, šport, 
turizmus vo funk čno – priestorovom systéme mesta  

V návrhu  funkčno – priestorového riešenia mesta sa uplatňujú najmä dve funkčné 
územia: 

súčasný areál termálneho kúpaliska Vadaš 

- v budúcnosti ako rozsiahla rekreačná zóna postupujúca od centra mesta až k jeho 
severovýchodnému okraju s polyfunkčnou rekreačno-športovou a turistickou náplňou 
– termálne kúpalisko Vadaš v rozšírenom rozsahu, verejný celomestský park, 
športové zariadenia slúžiace aj kultúrnym podujatiam -  športová hala, zábavný park, 
areál voľného času,  

pobrežný pás  pozostávajúci z dvoch častí: 

- časť od bývalého JCP po most Márie Valérie a od mosta až k ohybu Dunaja. Osou 
prvého – južného pásu bude pešia promenáda pozdĺž ktorej sa budú nachádzať – 
postupne areál futbalovej lúky (náplň – šport), priebežné oddychové plochy s drobnou 
vybavenosťou a architektúrou (terasy s rýchlym občerstvením, libresso, veľkošachy, 
detské ihriská, menšie ihriská pre bocciu, petang a pod., verejné hygienické 
zariadenia), z väčších zariadení to bude vyhliadková reštaurácia, hudobný pavilón, 
areál letného kúpaliska s plávajúcim bazénom vo forme plte a plážou na brehu, 
lodenica v zátoke,     

- časť od mosta na sever, v ktorej sa bude nachádzať osobný prístav s kotviacimi 
výletnými loďami, areál starého kúpaliska a severnejšie športový prístav s 
individuálnymi s menšími turistickými plavidlami. 

Menšími územiami sú: jestvujúci športový areál MŠO Štúrovo v centre mesta a 
jestvujúce záhradkárske osady v severozápadnej časti mesta.   

Pobrežný pás so silným zastúpením zelene a svojou prevažne oddychovou 
náplňou bude tvoriť zo širšieho hľadiska vnímaného najmä z Dunaja vhodnú 
protiváhu na náprotivnej strane Dunaja ležiacemu historickému Ostrihomu s jeho 
mestskou zástavbou. 
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G.5 SÍDELNÁ ZELEŇ 

Zeleň patrí k základným zložkám, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre život 
mestského obyvateľstva. Napomáha členiť mestskú štruktúru a vytvára rámec 
plochám rekreácie. Dôležité je riešiť zelené plochy na rovnakej úrovni s ostatnými 
funkčnými zónami mesta a nie iba na zvyškových plochách v rámci riešenia 
ostatných zón. Dôležitá je tiež prepojenosť plôch sídelnej zelene na okolitú voľnú 
krajinu. 

G.5.1 Charakteristika riešeného územia, z h ľadiska 
zelene 

Zeleň predstavuje významný prírodný prvok ľudských sídiel. Jej význam spočíva v 
uplatňovaní jednotlivých funkcií, najmä kultúrno-spoločenskej a rekreačnej, 
priestorovej, estetickej, liečebnej a zdravotne ochrannej, pôdo a vodoochrannej, 
klimatickej, hospodárskej a v produkcii kyslíka a biologicky účinných látok, 
absorpcii cudzorodých látok z ovzdušia a znižovaní hladiny hluku. 

Extravilán katastrálneho územia mesta Štúrovo, vzhľadom na malú výmeru, je 
možné charakterizovať ako územie s rozsiahlym zastúpením poľnohospodárskych 
plôch a s minimálnym zastúpením plôch lesov. Najvýznamnejšou plochou v 
systéme zelene sa javí komplex línie lužných lesov pozdĺž vodných tokov Dunaja a 
Hrona. Význam tejto zelene spočíva predovšetkým v plnení jej priestorovej funkcie.  

V rámci samotného sídla môžeme v obytnom priestore vyčleniť dve základné časti:  

• vlastný priestor na bývanie (reprezentovaný rodinnou zástavbou a 
prislúchajúcimi záhradami), 

• vonkajší priestor (tvorený vonkajšími plochami a zariadeniami ako sú 
komunikačná zeleň, predzáhrady, verejné priestory zelene, zeleň pri 
kostole a pod.) 

Samotné sídlo sa nachádza v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine a 
prakticky nemá priame napojenie na zeleň lesov. Okrem hospodárskeho významu 
zeleň napomáha pri tvorbe kyslíka, biologicky účinných látok a absorpcii 
cudzorodých látok. Podobný význam pre sídlo má aj zeleň záhradkárskych osád. 
Pozdĺž poľných ciest a medzí sú vysadené pásy líniovej zelene, kde sú zastúpené: 
jaseň štíhly, nálety javora poľného. Okrem priestorovej a estetickej funkcie plní 
tento typ zelene aj funkciu ochrannú a to najmä ako vetrolamy zabraňujúce 
zvyšovaniu veternej erózie. V riešenom území sa nachádzajú viaceré záhrady, 
záhradkárske a chatové osady, ktoré sú prirodzeným prepojením medzi zeleňou 
mimo intravilánu obce so zeleňou v meste. Zeleň v sídle je špecifikovaná tým, že 
supluje prírodné prostredie v bezprostrednom okolí obydlia. 

G.5.1.1 Verejná zele ň 

Plochy verejnej zelene sú vo všeobecnosti voľne prístupné. Z funkčného hľadiska 
sme do tejto kategórie zaradili plochy parkov a menších plôch verejnej zelene s 
parkovou úpravou, aleje a líniovú zeleň pozdĺž ulíc ako aj plochy zelene medzi 
blokmi zástavby na sídliskách. Plochy verejnej zelene sú pravidelne udržiavané, 
vhodne esteticky dotvorené so značným zastúpením okrasných drevín. Zeleň na 
verejných priestoroch v meste psychicky (striedanie svetla a tieňa, regeneračný 
účinok zelene na zrakovú a nervovú sústavu človeka) a esteticky priaznivo pôsobí 
tak svojim vlastným tvarom a rozmiestnením ako aj začlenením do okolitého 
priestoru.  
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Parky a menšie parkové plochy  
• parkovo upravená plocha na pešej zóne (Námestie slobody), Hlavná ul. 
• parková zeleň na námestí Svätého Imricha,  
• parkovo upravené plochy pred areálom polikliniky a SOU pri ceste Na Boží kopec, 
• parkovo upravené plochy pred areálom Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. 

Ostatná verejná zele ň 

Plochy verejnej zelene na sídliskách – na Jesenského, Smetanovej, Rákocziho, 
Štefánikovej a Bartókovej ul. Plochy verejnej zelene medzi bytovými domami plnia 
významnú funkciu pri estetickom dotvorení sídliskového prostredia. Pri 
podrobnejšom členení môžeme samostatne vyčleniť plochy úžitkovo prevádzkové, 
vek drevín je zvyčajne rovnaký ako vek sídlisk. Z tohto pohľadu druhovo a 
sadovnícky najhodnotnejšiu verejnú zeleň má najstaršia časť. Drevinná skladba 
zelene sídlisk je druhovo veľmi pestrá. Dominantné zastúpenie majú: borovica, 
tuja, smrek, jedľa, breza, javor a mnohé ďalšie dreviny. V intraviláne mesta sa 
nachádza viacero rozlohou malých plôch verejnej zelene. Medzi takéto plochy by 
sme mohli zaradiť aj zeleň na Hlavnej, Komenského a Rákocziho ul. V drevinnej 
skladbe sú zastúpené: javor, jaseň, lipa, breza, tuja, borovica, orgován. 

Aleje a líniová zele ň 

Aleje a sprievodná líniová zeleň plnia významnú estetickú funkciu najmä v častiach 
s hustejšou domovou zástavbou, v sídle často vypĺňajú priestory pozdĺž peších a 
dopravných verejných komunikácií. Na miestach s intenzívnou dopravou 
napomáhajú pri absorpcii cudzorodých látok v ovzduší a znižovaní hladiny hluku. V 
riešenom území môžeme do tejto kategórie zaradiť zeleň na týchto uliciach: 

• Jesenského ulica – stromoradie celtisu 
• Promenáda pri zálive 
• Na Boží kopec – rozpadnuté stromoradie (orech vlašský) 
• Sobieskeho ulica 
• Bocskaiho ulica 
• Hlavná ulica 
• Komenského ulica 

Líniová zeleň, aleje a zeleň pozdĺž vodných tokov predstavuje prirodzené spojenie 
zelene intravilánu a extravilánu. Sadovnícka hodnota tejto zelene je však zväčša 
nízka, nakoľko je tvorená prevažne náletmi krovín a rozpadnutými stromoradiami 
(orech, orgován).  

G.5.1.2 Zeleň záhrad rodinných a bytových domov 

Do tejto kategórie zelene sme zaradili ako zeleň individuálnej rodinnej zástavby 
(evidovaná aj ako záhrady), tak aj zeleň záhrad pri menších komplexoch bytových 
domoch . Biologicky a sadovnícky najhodnotnejšia zeleň tejto kategórie je v 
zástavbe rodinných domov, kde zeleň výrazne pôsobí a dotvára celkový priestor. 
Zeleň rodinných domov je najvýznamnejšou jednotkou v intraviláne mesta. Mnohé 
z rodinných domov majú preddomové záhradky, v ktorých sú vysadené zväčša 
okrasné dreviny a kroviny (tuja, cyprus, vyššie ihličiny a pod.).  

G.5.1.3 Zeleň pri ob čianskej vybavenosti 

Zeleň pri občianskej vybavenosti je vo všeobecnosti obmedzene prístupná. Jej 
biologická, estetická ako aj funkčno-prevádzková kvalita je priamo závislá od 
organizácií a od ich starostlivosti o tieto plochy. Do tejto kategórie sme zaradili 
plochy zelene pri nasledovných objektoch občianskej vybavenosti: 
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- Školské a zdravotnícke zariadenia reprezentované všetkými stupňami (MŠ, ZŠ, SŠ) 
po celom meste, poliklinikou na Jesenského ulici. V drevinnej skladbe zelene sú 
zastúpené: pagaštan, topoľ, javor, tuja, breza, borovica, jedľa. 

- Kultúrne a administratívne zariadenia (zastúpené sú kultúrnym strediskom, požiarnou 
zbrojnicou). V drevinnej skladbe sú zastúpené: topoľ, borovica. 

- Maloobchodné zariadenia reprezentované najmä malými „obchodíkmi“ v rodinnej 
zástavbe. V drevinnej skladbe je zastúpené tuja, smrek, javor, trávnaté porasty. 

- Zeleň rekreačných zariadení - zeleň týchto zariadení je pravidelne udržiavaná. V 
sadovníckych úpravách sú využívané okrasné cudzokrajné dreviny a kroviny 
(termálne kúpalisko Vadaš). 

- Zeleň športových zariadení - zastúpené futbalovými ihriskami, ihriskami v rámci 
sídliskových obytných plôch a pod.. Prevahu majú trávnaté plochy, po okrajoch 
areálov sú vysadené: topoľ, breza, javor a lipa. 

G.5.1.4 Zeleň cintorínov  

Zeleň cintorínov predstavuje špeciálny prvok krajinnej štruktúry, s výrazným 
kultúrnohistorickým významom. V meste Štúrovo sú dve lokality, kde je možné 
identifikovať zeleň typickú pre tieto pietne miesta. Súčasťou cintorínov sú pietne 
miestnosti. Na ulici Pri cintoríne a Sv. Štefana sa nachádza starý pôvodný cintorín 
s rozvinutou hodnotnou vysokou zeleňou najmä v centrálnej časti s rozlohou 
13 964 m2 a v jeho blízkosti sú dva menšie - židovský cintorín a Vojenský cintorín 
príslušníkov Červenej armády padlých v druhej svetovej vojne, ktorý je zapísaný do 
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu ako kultúrna pamiatka. 

Nový cintorín na Novocintorínskej ulici, s rozlohou 34 994 m2 (mimo zastavaného 
územia), kde zeleň vo forme línií rozčleňuje cintorín na bloky s výhľadovými 
plochami na rozširovanie v budúcnosti.  

G.5.1.5 Hospodárska zele ň 

Do tejto kategórie zelene sme zaradili zeleň záhradkárskych osád a sadov a zeleň 
intenzívne obrábaných „záhumienok“ - hospodárska zeleň - "rozpadnutá" - sad, 
vinica, orná pôda. Majiteľmi sú zväčša súkromné osoby alebo organizácie, čím sú 
tieto plochy širšej verejnosti neprístupné. Aj napriek tomu majú tieto plochy zelene 
pre obyvateľov mesta veľký význam, taktiež sú dôležitým ekostabilizačným prvkom 
v území. Ovocné sady v riešenom území podľa katastra nehnuteľností zaberajú iba 
cca 2 ha, v súčasnosti je však značná časť z nich „rozpadnutá“ bez zjavnej 
starostlivosti. Značná časť plôch sadov je porastená len ruderálnymi 
spoločenstvami tráv a burín, starými porastmi ovocných stromov a pre pôvodný 
účel sa nevyužíva. V riešenom území Štúrova sa nachádzajú i viaceré 
záhradkárske osady. Sú sústredené v SV časti riešeného územia medzi hrádzou, 
kanálmi a po oboch stranách Kamenickej ulice. 

Zvláštnou kategóriou plôch zelene sú intenzívne obhospodarované „záhumienky“ 
tzv. hospodárska zeleň - "rozpadnutá" - sad, vinica, orná pôda. Ide o kombináciu 
plôch obrábanej ornej pôdy, lepšie, či horšie udržiavaných sadov a viníc. Ide o 
rozsiahlejšie plochy, ktoré sa nachádzajú v S časti riešeného územia, (v dotyku so 
železnicou“, v J časti medzi cestou na Boží kopec, Jesenského ulicou a tokom 
Dunaja. 

G.5.1.6 Lesy 

Lesy sa v riešenom území vyskytujú minimálne. Výmera lesných pozemkov je 
dokumentovaná v kapitole Poľnohospodárka výroba v tabuľke č.1 „Druhy 
pozemkov a ich percentuálne zastúpenie k 1.6.2006“. V drevinnom zložení týchto 
lesov prevláda topoľ, jaseň, jelša. 
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V zmysle zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch je potrebné dodržiavať pri 
návrhu územného plánu nasledovné podmienky: 

• Ak stavebnými resp. terénnymi úpravami budú zasiahnuté lesné pozemky, je 
potrebné požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o dočasné resp. trvalé 
vyňatie z lesného pôdneho fondu podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona o lesoch. 

• V prípade umiestnenia stavby do vzdialenosti 50m od hranice lesného pozemku je 
potrebné požiadať o záväzné stanovisko orgán štátnej správy lesného hospodárstva v 
zmysle § 10 ods. 2 zákona o lesoch. (t.j. stavby nesmú byť situované vo vzdialenosti 
menšej ako 50 m od hranice LPF bez udelenia príslušnej výnimky). 

G.5.1.7 Ostatná zele ň 

Zeleň výrobných areálov  

Zeleň výrobných areálov možno rozdeliť na zeleň v rámci vlastného závodu, ktorá 
má celý rad funkcií a jej zodpovedajúcu sadovnícku úpravu (napr. ochrana pred 
hlukom, zníženie prašnosti, optická izolácia, zlepšenie pracovného prostredia a 
pod.) a na zeleň pásiem hygienickej ochrany, nadväzujúcich na systém zelene 
sídla. Najväčším podnikom s nie typickým rozvojom zelene je v juhozápadnej  
periférnej časti k. ú. Štúrovo sa nachádzajúci podnik Smurfit Kappa Štúrovo a.s.. 
Areálová zeleň je pomerne rozdrobená a nekompaktná, ale verejná zeleň pred 
areálom závodu je vysokej hodnoty, sadovnícky udržiavaná.  

Ochranná a izola čná zeleň 

Ochranná zeleň plní v území predovšetkým protieróznu funkciu (zvyčajne na 
miestach s väčším sklonom alebo ako vetrolamy zabraňujúce veternej erózii v 
otvorenej krajine). Izolačná zeleň spĺňa predovšetkým protihlukovú funkciu, 
zachytáva exhaláty najmä z cestnej ale aj železničnej dopravy. Vo výrobných 
zónach by mala oddeľovať najmä miesta  výroby od miest bývania. Do tejto 
kategórie sme zaradili aj sprievodnú zeleň komunikácií.  

Nevyužité plochy – ruderálna zele ň 

Medzi nevyužité plochy sme zaradili také plochy zelene u ktorých nie je badateľná 
pravidelná údržba, resp. ktorých funkčná náplň nie je jednoznačná. Pri zlepšení 
kvality údržby, ale najmä zlepšením celkového stavu zelene na týchto plochách 
vrátane nutných dosadieb je možné dosiahnuť ich zvýšenie účinku v území. Do 
tejto kategórie môžeme taktiež zaradiť bližšie neurčité plochy, ktoré majú charakter 
zelených plôch, ale ich bližšie využitie nie je známe. Z funkčno-prevádzkového 
hľadiska sú tieto plochy nedostatočne udržiavané a zväčša nemajú ani významnú 
biologicko- sadovnícku hodnotu. Tvorené sú ruderálnymi spoločenstvami, len 
miestami sa nachádzajú nálety drevín (najčastejšie agát). Tieto plochy tvoria 
potenciálne plochy pre výsadbu hodnotnej zelene 

G.5.2 Návrh zelene 

Z hľadiska rozvoja zelene návrh rešpektuje jestvujúce a navrhuje nové plochy 
verejnej aj ostatnej zelene v zastavanom území mesta i mimo neho v záujme 
zabezpečenia dostatočného množstva zelených plôch pre obyvateľov mesta. 

Základnou požiadavkou návrhu zelene je zvýšenie jej podielu v meste, ako aj 
skvalitňovanie existujúcich plôch verejnej zelene. Je možné hovoriť o náraste tzv. 
parkovo upravených plôch vysokokvalitnej zelene na území mesta, prípadne v 
okrajových častiach vo väzbe na plochy rekreácie. Tieto plochy hodnotnej zelene 
je potrebné prepojiť prostredníctvom sprievodnej zelene komunikácií. Na túto 
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kategóriu zelene je viazaný aj návrh cyklotrás prechádzajúcich cez sídlo, 
pokračujúcich i mimo zastavaného územia obce s napojením na regionálne 
cyklotrasy. Okrem toho navrhujeme aj rozšírenie plôch cintorína, plôch športu a 
rekreácie a verejnej zelene. Pri súčasnej reštrukturalizácii školstva predpokladáme 
zapojenie týchto areálov zväčša s veľmi dobrým rozvojom kvalitnej zelene do 
systému mestskej. 

Návrh predpokladá tvorbu zelene pri rodinných a bytových domoch, ktorá je 
súčasťou navrhovaných obytných funkčných plôch, intenzifikáciou a kvalitatívnou 
intervenciou v existujúcich obytných územiach /revitalizácia vnútroblokovej zelene/, 
tvorbu „zelených“ plôch v rámci navrhovaných plôch s rekreačnou funkciou a 
tvorbou izolačnej a ochrannej zelene výrobných území (miera zelene je 
zadefinovaná v záväznej časti v regulatívoch). Významným a špecifickým 
fenoménom mesta Štúrovo je kvalitatívne zlepšenie plôch líniovej zelene 
(charakteru promenády) pozdĺž brehu rieky Dunaj. 

Na poľnohospodárskej pôde mimo zastavaného územia sídla je potrebné budovať 
systém alejí a vetrolamov, zväčša tiahnucich sa pozdĺž melioračných kanálov a 
poľných ciest, ktoré by mali plniť funkciu ochrany poľnohospodárskej pôdy pred 
veternou eróziou. Okrem toho plnia významnú funkciu v ÚSES –e. 

Pre dosiahnutie návrhov územného plánu, s cieľom vytvorenia kvalitného 
prostredia pre obyvateľov mesta, bude potrebné: 

- rozvíjať zeleň pre zachovanie, udržiavanie a zvýšenie drevinovej vegetácie v meste, 
ako je to navrhnuté v spracovanom systéme sídelnej zelene, 

- podporovať vypracovanie Generelu zelene, ktorý podrobne spracuje problematiku 
zelene, stanoví rozsah a spôsob potrebnej údržby vo všetkých častiach mesta, 

- zabezpečiť bežné využívanie, obhospodarovanie a udržiavanie sídelnej zelene a tým 
zabrániť rozšíreniu nepôvodných inváznych druhov v prirodzených spoločenstvách v 
okolitej krajine, 

- spolupracovať s orgánmi ochrany prírody a krajiny pri výskyte cenných prírodných 
území pri vytváraní a využívaní územia pre turizmus, rekreáciu a šport. 

- v celom riešenom území rozčleňovať krajinu obnovou a výsadbou zelene okolo 
potokov, poľných ciest, na hraniciach jednotlivých blokov (líniovú zeleň). 
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G.6 KULTÚRNE A HISTORICKÉ HODNOTY 

G.6.1 Všeobecná charakteristika a stru čná história 

G.6.1.1 Charakteristika územia 

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, zv. III str. 140, VEDA, vyd. SAV, Bratislava 
1977 uvádza o meste Štúrovo nasledovné informácie: 
Osídlenie v neolite, sídlisko volútovej a želiezovskej kultúry, eneolit. kostolackej 
kultúry s kanelovanou keramikou, sídlisko a žiarové hroby zo st. doby bronzovej, 
hallštattské kultúrne jamy, laténska osada z 2. st. a germánska z 2. – 3. st., 
slovansko-avarské pohrebisko zo 7. – 8. st., sídlisko z 10. st. a zaniknutá rybárska 
osada z 12. – 13. st. Štúrovo vzniklo pri predsunutom opevnení dunajského mosta 
do Ostrihomu, kt. na novom mieste vybudovali 1546 Turci a nazvali ho Džigerdelen 
Parkany (pevnosť zarývajúca sa do pečene nepriateľa), podľa čoho dostalo aj svoj 
neskorší názov, v roku 1589 zaviedli Turci týždenné trhy, v roku 1595 hrad a 
dedinu dobylo uhor. vojsko, 1663 ich vyplienili Turci, 1664 cisárske vojsko gen. 
Souchesa a 1683 vojsko Jána Sobieskeho. 
Kakat: Obec s prievozom cez Dunaj sa spomína 1075, keď 10 lodiarskych domov 
a 3 poplužia zeme dostalo opátstvo v Hronskom Beňadiku. Časť obce patrila 
ostrihomskému arcibiskupstvu, mýto do 1175 kráľovi, potom ostrihomskej kapituli. 
Hrad je doložený 1304. V roku 1268 daroval opát právo rybolovu a 1 poplužie 
zeme Šimonovi. V roku 1469 mala 46, zač. 16. st. 86 usadlostí, 1531 iba 11, 
ostatné vypálili Turci, ktorí obec s hradom 1543 – 44 obsadili. Obec sa celkom 
vyľudnila. Nána: obec sa spomína 1157, keď tunajšie soľné mýto daroval Gejza II. 
ostrihomskému arcibiskupstvu. Do 14. st. patrila rodine Nána-Beszterovcov, od 
1347 ostrihomskej kapitule, časť vlastnili v 16. st. Nyáryovci. 
K mestu Štúrovo sa v Súpise pamiatok na Slovensku , zv. III. str. 262, SÚPSOP, 
Obzor, Bratislava 1968 uvádza: 
Sídlisko neolit. s volútovou kultúrou, eneolit. s kanelovanou keramikou, laténske, 
rímsko-barbarské, z doby sťahovania národov, Slovansko-avarské pohrebisko, 
Slovanské sídlisko z 10.-12. st. Lokalita na starom brode cez Dunaj sa spomína už 
v roku 1075, keď tu dostalo opátstvo vo Svätom Beňadiku 10 domov lodiarov a 3 
poplužia zeme. V roku 1215 daroval kráľ Ondrej II. ostrihomskej kapitule ako 
korunovačný dar mýto z prístavu. Tunajší hrad, doložený roku 1304, zanikol pri 
vpáde Turkov roku 1543 spolu s obcou a kostolom, známym už od roku 1397. 
Znovu ožila až zač. 18. st., v roku 1724 získala právo konať krajinské jarmoky. 
Ulicovka s rozšírením ulice vytvárajúcej námestie. Na osi námestia, na druhej 
strane Dunaja je ostrihomská bazilika. Zástavba je jednopodlažná a dvojpodlažná 
so secesnými fasádami bez špecifického charakteru. 

G.6.1.2 Stručná história 

Osada doložená archeologickým výskumom AÚ SAV v Nitre z r. 1965-1967. Pozostávala z 
31veľkých kolových stavieb-domov, obývaných matrilineárnymi veľkorodinami Patrila 
nositeľom kultúry s mladšou lineárnou keramikou želiezovskej skupiny z počiatku až stredu 
mladšej doby kamennej – medzi 4-5 tisícročím pred n.l. Rozprestierala sa bezprostredne na 
vysokej terase brehu Dunaja, v areáli dnešnej celulózky. Lokalita je dodnes najrozsiahlejším 
preskúmaným neolitickým sídliskom v Karpatskej kotline. Archeologické vykopávky v 
katastri mesta potvrdili výskyt i mladších osád; keltsko-laténskej, germánskej, a napokon 
slovansko-avarskej z 9-10 storočia. Štúrovo sa zaraďuje k pomerne starým sídelným 
lokalitám v oblasti Podunajskej nížiny. Územie mesta bolo vďaka výhodnej polohe osídlené 
už v praveku. Dokazujú to rozsiahle archeologické výskumy hlavne v areáli priemyselného 
podniku Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., (bývalé JCP.JUHCELPAPU) a aj na Božom kopci 
(Istenhegy). 
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Pôvodné osídlenie zaznamenáva už paleolit a to tzv. lovecké kmene „ancignacké“ 
s volutovou keramikou - asi 4000 rokov p.n.l. Okolo 2500 rokov p.n.l. zaznamenávame 
prítomnosť tzv. kultúry umeleckej. Najstarším a aj najdôležitejším je neolitické sídlisko s 
mladšou lineárnou keramikou a želiezovskej skupiny z mladšej doby kamennej. Je doteraz 
najväčším preskúmaným neolitickým sídliskom na Slovensku i v celej Karpatskej kotline. 
Mladšie bolo osídlenie v neolite, je to sídlisko  kostolackej kultúry s kanelovanou keramikou, 
sídlisko a žiarové hroby zo staršej doby bronzovej, halštattské kultúrne jamy, laténska 
osada z 2. storočia a germánska osada z 2.-3. storočia. V 5.storočí pred n.l., ako na celom 
strednom podunajsku, aj tu sa premiestňovali rodové kmene, kmeňové zväzy, národy, z 
ktorých tu boli dlhodobo prítomní Kelti, čo pre ostatné, najmä germánske kmene Kvádov, 
Markomanov, Gótov, Bojov nie je typické. Kelti boli vlastne prví usadlíci dnešného územia 
mesta, neskôr v 1. storočí p.n.l. zaznamenalo prítomnosť Kvádov. 
Územie mesta bolo dôležitým dunajským brodom už v dobe rímskej. V polovici 1.stor.n.l. sú 
na ostrihomskej skale rímske légie, ktoré zakladajú vojenský tábor Solva a neskôr budujú 
oproti - na území Štúrova strážnu stanicu - castellum Anavum,  / v obmenách: Anábum, 
Anábium, Anabon, Anavon, Oniábum, Amarum/,  ktoré bolo súčasťou siete dunajských 
ľavobrežných stanovišť, ochraňujúcich pevnostný systém panónskej časti chýrneho „Limes 
Romanus“, vybudovaného v období cisárstva (2.stor.). Slúžila ako strategická pevnosť 
vhodná na podnikanie výpadov Rimanov proti germánskym kmeňom. Po jeho zániku sa na 
dlhú dobu neobjavuje akákoľvek zmienka o území dnešného mesta. 
V 6. storočí tento priestor spoločne osídlili Slovania a Avari. Dokazuje to slovansko-
avarské  pohrebisko zo 7.-8. storočia. Ďalšia etapa slovanského osídlenia tohoto územia sa 
datuje z obdobia Veľkomoravskej ríše (830 - 906). Veľké zmeny nastávajú koncom 9. stor., 
príchodom prvých maďarských kmeňov. Ostrihom sa stal prvým sídlom uhorských kráľov z 
rodu Árpádovcov a tento fakt mal veľký význam na rozvoj osady Kakath , založenej na 
mieste dnešného Štúrova. Mesto vzniklo pravdepodobne z osád Nána a Kakath, letohrádok 
Kakathvár dal v 10. storočí vybudovať syn maďarského kmeňového náčelníka Árpáda. 
Osada Kakath postupne získala na význame a bola akýmsi trhoviskom stredovekých 
kupcov z južnej a západnej Európy. Prvú písomnú zmienku o obci nájdeme v zakladacej 
listine opátstva v Hronskom sv. Beňadiku z roku 1075, vydanej Gejzom I., v ktorom 
panovník daroval kláštoru desať domov prievozníkov a časť pôdy nachádzajúcej sa v 
chotári Kakathu. Ďalšie listiny z obdobia Gejzu II. a Ondreja II. svedčia o soľnom a 
prístavnom mýte, čím sa Kakath stal významnejšou osadou. V roku 1189 zavítal do Kakathu 
a Ostrihomu nemecký cisár Fridrich I. Barbarossa, ktorý sa so svojím križiackym vojskom 
poberal na výpravu do Svätej zeme. 
V období tureckej expanzie, ktorá vrcholí bitkou pri Moháči roku 1526 majú Turci otvorenú 
cestu na sever a zriaďujú svoje pevnosti na strategicky významných bodoch na Dunaji. 
Roku 1543 sa Turkom podarilo dobyť Ostrihom a následne obsadiť aj Kakath. Keďže 
Kakath ležal na hranici územia okupovaného turkami dostal sa do víru protitureckých bojov 
a stavovských povstaní Bocskayho a Bethlena. V liste arcibiskupa Pavla Várdayho sa píše o 
"novej pevnosti (castellum), ktorá má byť postavená oproti Ostrihomu". Turci pevnosť 
obrazne nazvali "Džigerdelen Parkani ", t.j. "pevnosť zarývajúca sa do pečene (nepriateľa)". 
V období vpádov bola osada opevnená, preto sa začal používať nový názov „Párkány“. V 
60. rokoch 17. storočia sa Parkan ocitá znovu v ohni ťažkých bojov. Turkov pri Parkane 
porazili a týmto víťazstvom sa začalo ich vytláčanie z Uhorska. Takto sa mesto oslobodilo 
spod tureckého jarma a zároveň zapísalo do dejín Európy. 
Osada Parkan sa vďaka svojej výhodnej polohe stáva centrom celého regiónu na oboch 
stranách Dunaja (v rámci Ostrihomskej župy) aj v súvislosti s väzbou na Ostrihomské 
arcibiskupstvo. 
V roku 1724 bola obec (Villa Párkány) povýšená na mestečko s jarmočným právom.  Kráľ 
Karol IV. udelil mestu trhové právo (priorum)  vydržiavať zemské trhy - jarmoky. Koncom 18. 
storočia boli Parkanské trhy významné v celej juhovýchodnej Európe a blízkom Oriente. 
Najvýznamnejší bol trh Šimona a Júdu. Jeho história trvá dodnes.V roku 1740 udeľuje 
Parkanu mestské výsady cisárovná Mária Terézia. V tomto období začal Parkan plniť 
významnú funkciu na novej hradskej z Viedne do Budína, čo malo vplyv na jeho rozvoj. 
Pokojný rozvoj neskôr narúša obdobie napoleonských vojen a udalosti „meruôsmych“ rokov 
(1848-49). Vybudovaním železničnej trate Bratislava - Budapešť (1857) je mesto zapojené 
do širšieho územia a získava významné spojenie so svetom. Roku 1874 je dokončená 
ostrihomská Bazilika - výrazná dominanta na druhom brehu Dunaja. Po vzniku 
Československa v roku 1918 sa Parkan z vnútroštátneho mesta Uhorska mení na 
pohraničné mesto Československa s významnou funkciou dopravného uzla 
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medzinárodného významu. Konečná zmena názvu Parkan na Štúrovo sa udiala v roku 
1948. Najdynamickejší rozvoj mesta bol zaznamenaný v 60-tych rokoch, kedy sa 
uskutočňuje výstavba „celulózky“ - JCP (v súčasnosti Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.) 
Pôvodná zástavba  je prevažne rastlého charakteru pozdĺž oboch strán Hlavnej ulice, 
väčšinou z 19. storočia, akcentovaná vo východnej časti v dotyku s nábrežím Dunaja, 
polšošovkovým námestím v strede s alejou a parkovými úpravami. Objektová štruktúra je 
zastúpená prevažne prízemnými a jednopodlažnými radovými murovanými domami so 
sedlovými strechami, hrebene ktorých sú rovnobežne s ulicou. Typické podbránia 
zabezpečujú prístup do charakteristických átrií, ktoré dotvárajú atmosféru okolitých 
hĺbkových dvorných traktov. Napriek rozsiahlej prestavbe sídla po II. svetovej vojne, 
asanácia pôvodnej zástavby a narušenie pôvodného charakteru historického centra mesta a 
identity pôvodného prostredia, je v súčasnosti ešte zachovaná základná koncepcia 
pôvodnej  historickej osnovy sídla, ako tiež zachovaná podstata urbanistickej už menej 
architektonickej kompozície a historického obrazu Štúrova. K najväčším nedostatkom 
novodobého charakteru voči kontinuite historického odkazu patrí realizácia objektov 
vybavenosti v centrálnej časti, nerešpektujúcich svojim výrazom a merítkom pôvodnú 
zástavbu.. 

MOST MÁRIE VALÉRIE, ŠTÚROVO - OSTRIHOM 

Prvý most Márie Valérie (pomenovaný podľa dcéry cisára Františka Jozefa) bol odovzdaný 
verejnosti dňa 28. septembra 1895. V roku 1919 to boli československé, v roku 1944 
nemecké vojská, ktoré most vážne poškodili. Most Márie Valérie bol obnovený na prelome 
20. a 21. storočia, a slávnostne otvorený 11. októbra 2001, čím sa obnovili tradičné väzby 
a kontakty s mestom Ostrihom  s jeho pamätihodnosťami. 

- BAZILIKA v Ostrihome sa začala stavať v roku 1822 na mieste pôvodného kostola z 
11. storočia. Baziliku slávnostne vysvätili 31. augusta 1856. Na severnej strane sa 
nachádza Kaplnka sv. Štefana a na južnej Rakócziho kaplnka, postavená v rokoch 
1506-1511, ktorá bola pôvodne spojená so starým kostolom z 11. storočia. Cez 
osobitný vchod na prízemí sa možno dostať na poschodie do arcibiskupskej 
klenotnice (Fıszékesegyházi kincstár). V krypte postavenej v staroegyptskom štýle 
pod hlavnou loďou sú pochovaní ostrihomskí arcibiskupi.  

- HRADNÝ KOMPLEX - Hradný komplex sa nachádza vedľa baziliky. Archeológovia v 
ňom odkryli časť stredovekého kráľovského hradu, ktorý zničili Turci v roku 1543. 
Najcennejšou časťou hradného komplexu je románska Kráľovská kaplnka (Királyi 
kápolna) s ružičkovým oknom nad vchodom. V obnovenom paláci umiestnili Hradné 
múzeum (Vármúzeum) s exponátmi pripomínajúcimi históriu mesta a jeho okolia v 
čase tureckých bojov.  

- VIZIVÁROS – VODNÉ MESTO A OSTATNÉ PAMIATKY MESTA - Na území medzi 
hradom a Dunajom sa zachovalo viacero cenných barokových, rokokových a 
klasicistických domov. Stojí tu aj barokový rímskokatolícky kostol s dvoma vežami z 
roku 1738. Vedľa neho sa na námestí Mindszenty hercegprímás tere nachádza 
arcibiskupský palác, ktorý bol postavený v roku 1870. V súčasnosti je sídlom 
Kresťanského múzea. V pôvodnom župnom dome na ulici Pázmány Péter utca sídli 
Múzeum Bálinta Balassiho. Pri Malom Dunaji, na námestí József Attila tér sa 
zachovala časť stredovekého opevnenia – mestské hradby s baštou. Južne od hradu 
sa v centre mesta rozprestiera hlavné námestie Széchenyi tér. Baroková budova 
radnice s arkádami pochádza z 18. storočia. Na námestí stojí viacero barokových 
domov postavených v čase kuruckých povstaní. Neďaleko námestia sa v tzv. 
vnútornom meste (Belváros) týčia dva barokové kostoly – farský Kostol sv. Petra a 
Pavla z roku 1757 a františkánsky kostol z obdobia okolo roku 1700. Významnou 
sakrálnou pamiatkou je farský kostol v mestskej časti Szentgyörgymezı, postavený v 
roku 1775. 
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G.6.1.3 Pamätihodnosti a pamätné miesta Štúrova a 
okolia 15 
 
Názov: Adresa: Vlastník: Správca: 

BUDOVY:    
Kino DANÚBIUS Hlavná 6 Mesto Kino Danúbius 
Mestská galéria Hlavná 6 Mesto MsKS 
Predajňa PROTEX Hlavná 8 Mesto B.P. m.p. Štúrovo 
Kníhkupectvo Bestseller z r. 1925 Hlavná č. 13 Somloová Priska, 

Jilemnického 11, 
Šahy 

 

Centrum voľného času – (bývalá 
synagóga) 

Hlavná 32 Mesto Centrum voľného 
času 

VÚB Hlavná 2 VÚB a.s.,Mlynské nivy 
1, Bratislava 

VÚB a.s. Bratislava 

Budova MsKS – (bývalý Katolikus 
legényegylet) 

Hasičská 25 Mesto MsKS 

Budova konfekčnej výroby PLASTED – 
bývalý okresný súd 

nám. Sv. Imricha 8 Plasted spol. s.r.o., 
Dvorská cesta 8 Nové 
Zámky 

Plasted s.r.o., 
Dvorská cesta 8 
Nové Zámky 

Budova školy – architektonická pamiatka Komenského 99 Špeciálna základná 
škola Štúrovo 

Špeciálna ZŠ 
Štúrovo 

    
CINTORÍNY:    

Vojenský cintorín príslušníkov ČA, 
Padlých v II. sv. vojne 

Sv. Štefana Mesto TSM m.p. Štúrovo 

Starý občiansky cintorín Sv. Štefana Mesto TSM m.p. Štúrovo 
Židovský cintorín Sv. Štefana Ústr. zväz židov. nábož. 

obcí v SR 
Kozia 21, Bratislava 

    
PARKY:    

Pamätný park s pomníkom nám. Slobody Mesto TSM m.p. Štúrovo 
Park mieru areál vedľa Polikliniky Smurfit Kappa, a.s. Smurfit Kappa, a.s. 
    

HISTORICKÉ A UŠĽACHTILE  STROMY:   
Pagaštan konský,stromoradie 11 ks Predmostie Mesto TSM m.p. Štúrovo 
Platany javorolisté, 9 ks v aleji Hlavná ulica Mesto TSM m.p. Štúrovo 
Tis obyčajný Komenského 18, 

nádvorie TSM 
Mesto TSM m.p. Štúrovo 

    
PAMATNÉ TABULE A SOCHY:    
Pamätné tabule Štúrovo, Hlavná ul. zriaďovateľ zriaďovateľ 
Socha – „Mladá rodina“ , Zváraná meď Štúrovo, pri kruhovom 

objazde 
Mesto Štúrovo Mesto Štúrovo 

Socha – „Matka s dieťaťom“ pred budovou 
Polikliniky 

Jesenského 85 Poliklinika Poliklinika 

    
PAMATIHODNOSTI SVATÝCH:    
R.– kat. kostol Sv. Imricha nám. Sv. Imricha 8 Rímsko – katolícky farský úrad R. kat farský úrad 
Prícestný kríž smer Kamenica nad 

Hronom 
Zriadil: Uhlár György 1850 Mesto Štúrovo 

Prícestný kríž smer Nána Mészáros András a manž. Rozália Mesto Štúrovo 
Prícestný kríž smer ul. Komenského Podľa poslednej vôle neb. 

Manžela Jánosa Szekéra 
Dala postaviť vdova 
v r. 1883 

Prícestná socha sv. Jána 
Nepomuckého 

Pri kostole Rímsko – katolícky farský úrad R. kat. farský úrad 

Kalvária neskorobaroková Pri kostole Rímsko – katolícky farský úrad R. kat. farský úrad 

                                                           
15  Aktuálny stav k etape Prieskumy a rozbory  
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G.6.2 Pamiatková starostlivos ť 

Ochrana pamiatkového fondu sa na území Slovenskej republiky riadi a vykonáva v 
zmysle Zákona č. 49/2002 Z.z, o ochrane pamiatkového fondu, prijatého 19. 
decembra 2001 Národnou radou SR, ktorý prináša rad organizačných, 
metodických a terminologických zmien. V novom zákone sa potvrdzuje ako 
ústredný orgán pamiatkovej ochrany Ministerstvo kultúry SR a zriaďuje sa 
špecializovaný orgán štátnej správy v tejto oblasti - Pamiatkový úrad SR s 
celoslovenskou pôsobnosťou a krajské pamiatkové úrady s pôsobnosťou v 
územnom obvode samosprávneho kraja. /Krajský pamiatkový úrad Nitra/ 

Pamiatkový fond  je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených 
podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky (ďalej len "kultúrna pamiatka"), 
pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj 
veci, o ktorých sa začalo správne konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky, 
pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. 

Národná kultúrna pamiatka  podľa tohto zákona je hnuteľná vec alebo nehnuteľná 
vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu 
pamiatku. Ak ide o archeologický nález, kultúrnou pamiatkou môže byť aj 
neodkrytá hnuteľná vec alebo neodkrytá nehnuteľná vec, zistená metódami a 
technikami archeologického výskumu. Pamiatkové územie je sídelný územný celok 
alebo krajinný územný celok sústredených pamiatkových hodnôt alebo 
archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktorý je z dôvodu ich ochrany 
podľa tohto zákona vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu. 

Archeologický nález  je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, ktorá je dokladom o 
živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb až do novoveku a spravidla sa 
našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou.  

Archeologické nálezisko  je topograficky vymedzené územie s odkrytými alebo 
neodkrytými archeologickými nálezmi v pôvodných nálezových súvislostiach.  

Pamiatkový úrad SR a krajské pamiatkové úrady  vykonávajú štátny dohľad nad 
dodržiavaním ustanovení zákona č. 49/2002 Z.z. a všeobecne záväzných právnych 
predpisov vydaných na jeho vykonanie, dohľad nad dodržiavaním vydaných 
právoplatných rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú rozhodnutia na 
odstránenie nedostatkov 

G.6.2.1 Ochrana prvkov  

Kultúrne pamiatky (KP) 

V zmysle uvedeného zákona je na základe vyhlásenia MK SR v ÚZKP zapísaná na 
území mesta 1 nehnuteľná kultúrne pamiatky. 

Názov KP Parcelné číslo Poradové číslo v ÚZPF 

Cintorín pamätný: sov. armáda, 
vojenský cintorín 

p.č. 2721 370/0 

Súpis pamiatok na Slovensku, zv. III. str. 262, (SUPSOP, Obzor, Bratislava 1968) 
eviduje v Štúrove aj nezapísané objekty s pamiatkovými hodnotami: 
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• Kostol Sv. Imricha (kat.), neskorobarokový z konca 18. st., s predstavanou 
vežou z roku 1878, opravený roku 1946. Jednoloďový priestor s 
polygonálnym uzáverom presbytéria. K lodi sú pribudované nové bočné 
kaplnky. Hlavný oltár s neskorobarokovým obrazom sv. Imricha z 2. pol. 18. 
st.. Dva bočné oltáre, snímanie z kríža a Božského srdca, pendanty, 
neskorobarok. so stĺpovou architektúrou z roku 1780. Kazateľnica 
neskorobarok. s maľbami štyroch evanjelistov na parapete z roku 1760, 
premaľba r. 1948. Organová skriňa rokok. z roku 1790. Kalich s akantovou a 
figurálnou ornamentikou, datovaný roku 1861. 

• Prícestný kríž  zo zač. 19. st., Prícestná socha sv. Jána Nepomuckého, 
ľudová kamenárska práca z roku 1807 

• Kalvária  neskorobarok. z roku 1760 

Objekty s pamiatkovými hodnotami, nezapísané v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu ale obcou považované za hodnotné z pamiatkového hľadiska, 
môže obec chrániť ako miestne pamätihodnosti vytvorením a odborným vedením 
evidencie pamätihodnosti obce v zmysle §14 ods.4 pamiatkového zákona. 

G.6.2.2 Ochrana v praxi, povinnosti stavebníka 16 

Stavebník / investor každej stavby, vyžadujúcej si zemné práce, je povinný 
v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu: 

- vyžiadať od Pamiatkového úradu SR v každom  stupni územného a stavebného 
konania rozhodnutie ku každej  pripravovanej stavebnej činnosti  

- pri každej stavebnej činnosti s dostatočným predstihom písomne oznámiť 
Archeologickému ústavu SAV v Nitre začiatok zemných prác 

- koordinovať postup stavebných prác s Archeologickým ústavom SAV v Nitre 

- v odôvodnenom prípade finančne zabezpečiť realizáciu záchranného 
archeologického výskumu, zabezpečiť oprávnenú osobu na vykonanie výskumu 
/podľa § 36 ods. 2 zákona 49/2002 Z.z 

Pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou môže dôjsť k narušeniu 
archeologických situácií a bude v zmysle § 37 ods.3 zákona č.49/2002 nevyhnutné 
vykonať záchranný archeologický výskum. O nevyhnutnosti vykonať záchranný 
výskum rozhoduje Pamiatkový úrad.  

V súlade s paragrafom 41 ods. 4 pamiatkového zákona prihliadať v jednotlivých 
stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi, kedy 
podmienkou pre vydanie stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch 
požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu. 

Z katastrálnych území mesta Štúrovo a susedných obcí Nána a Obid sú evidované 
viaceré lokality a nálezy. V minulosti tu prebehlo niekoľko archeologických 
výskumov, je preto oprávnený predpoklad, že pri zemných prácach budú získané 
ďalšie archeologické nálezy. 

Podľa §41 ods.3 zákona 49/2002 je evidencia nálezísk predmetom ochrany podľa 
osobitných predpisov ( §76 ods.3 zákona 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných 
skutočností), preto názvy a lokalizácia archeologických nálezísk nie sú zverejnené. 

                                                           
16  V zmysle pripomienky AU SAV Nitra 



Územný plán mesta Štúrovo          
 

104 

 



          
 

AUREX, spol. s r.o., Bratislava, december 2008  105 

H. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA 

Platnú hranicu zastavaného územia navrhujeme rozšíriť v zmysle navrhovaných 
rozvojových plôch. Rozšírenie zastavaného územia je graficky znázornené na 
výkrese číslo 5 „Návrh záväzných častí - regulácia funkčného využitia 
a priestorového usporiadania, vymedzenie verejnoprospešných stavieb“. 
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I. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM 
A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 

Limity využitia územia predstavujú rôzne predpisy, normy a iné všeobecne platné 
predpisy (zákon, vyhláška a pod.), ktorých jedným zo základných účelov je 
zabezpečiť ochranu zložiek životného prostredia. Pri územnom plánovaní limity 
regulujú funkčné a priestorové usporiadanie územia, vyčleňujú chránené územia, 
chránené objekty a ochranné pásma pričom zabezpečujú ich ochranu. 

Vzdialenos ť obytnej zóny od výrobnej zóny  

Pre účely ochrany obyvateľstva pred nepriaznivými vplyvmi z výroby (emisie 
ovzdušia, hluk, vibrácie a pod.) je nevyhnutné pred realizáciou zámeru vypracovať 
štúdie a posúdenia, ktoré by kvantifikovali množstvá jednotlivých znečisťujúcich 
látok, intenzity hluku a ďalšie možné negatívne vplyvy na obyvateľstvo. 

Ochranné pásma živo číšnej výroby  

V riešenom území sa nenachádza areál živočíšnej výroby, pre ktorý by bolo 
potrebné stanoviť ochranné pásmo. 

Ochranné pásma dopravných stavieb  

V prípade objektov situovaných do ochranného pásma dráhy je potrebné 
dodržiavať ustanovenia zákona č.164/96 Z.z. o dráhach. 

§ 7 Ochranné pásmo dráhy 

(1) Ochranné pásmo dráhy je priestor po obidvoch stranách dráhy, ktorého hranice 
sú vymedzené zvislou plochou a ktorý slúži na ochranu dráhy a na ochranu 
prevádzky na dráhe. 
(2) Ochranné pásmo dráhy je 
 a) pri celoštátnej dráhe a pri regionálnej dráhe 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 
30 m od hranice obvodu dráhy, 
 c) pri vlečke 30 m od osi krajnej koľaje, 
(3) Ochranné pásmo dráhy sa nezriaďuje pre dráhu vedenú po pozemnej 
komunikácii a pre vlečku v uzavretom priestore prevádzkarne alebo v obvode 
prístavu. 

Pre cesty a miestne komunikácie je potrebné rešpektovať ochranné pásma ciest 
a rýchlostných komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb. a vykonávacej vyhlášky 
č.35/1984 Zb. (§15 – k §11 zákona) v znení neskorších predpisov. 

(3) Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch 
stranách komunikácie vo vzdialenosti 

a) 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako 
rýchlostná komunikácia, 
b) 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy, 
c) 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a  miestnej komunikácie, ak sa buduje ako 
rýchlostná komunikácia, 
d) 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy, 
e) 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy. 

Ochranné pásmo vodnej cesty v zmysle §4 zákona NR SR č.338/2000 Z.z. 
o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

§ 4 Súčasti vodnej cesty a činnosti vykonávané na vodnej ceste 
2) Ochranné pásmo je územný pás priľahlý k vodnej ceste v šírke najviac päť 
metrov od brehovej čiary. Ak taká vodná cesta tvorí štátnu hranicu Slovenskej 
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republiky, ochranné pásmo tvorí pás priľahlý k vodnej ceste v šírke najviac päť 
metrov od brehovej čiary na území Slovenskej republiky. 

(4) Činnosť na vodnej ceste alebo v jej ochrannom pásme, ktorá by mohla 
ovplyvniť plynulosť plavby, spôsobiť dočasné alebo trvalé obmedzenie plavebnej 
prevádzky alebo prerušenie plavebnej dráhy, možno vykonávať len po 
predchádzajúcom súhlase štátnej plavebnej správy ŠPS (§ 39). 

(7) Akékoľvek stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo ktoré ju križujú, možno 
uskutočniť len so súhlasom štátnej plavebnej správy. 

§ 5 Prevádzka a používanie prístavov 
Nákladný prístav realizovať tak, aby prekladné činnosti nezasahovali do 
ochranného pásma navrhovaného mosta cez Dunaj do Ostrihomu. 

V zmysle §30 zákona č.143/1998 o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebný súhlas 
Leteckého úradu Slovenskej republiky na stavby: 

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

vyvýšeninách, ktoré 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, písmeno 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). 

Ochranné pásma zariadení technickej infraštruktúry  

Elektroenergetické zariadenia 

Rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení podľa Zákona o 
energetike č. 656/2004 Z.z. 

§ 36 Ochranné pásmo 
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia  je 
vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej 
vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri 
napätí 

a) od 1 kV do 35 kV vrátane 
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7m, 
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2m, 
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, 
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m, 
d) od220 kV do 400 kV vrátane 25 m, 
 

(3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 
110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu. 

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené 
zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej 
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je  

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej 
techniky.  

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

§ 56 Ochranné pásmo 
(1) Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení  a priamych 
plynovodov.  

(2) Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti 
priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou 
vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti 
plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi 
plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je 

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,  
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s 
prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa, 
f) 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice, armatúrne uzly, zariadenia 
protikoróznej ochrany, telekomunikačné zariadenia).  

§ 57 Bezpečnostné pásmo 

(1) Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na 
plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, 
zdravia a majetku osôb. 

(2) Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený 
vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského 
zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od 
osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je:  

b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 
350 mm, 

(3) Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v 
súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami 
prevádzkovateľ distribučnej siete.  

d) 50 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s 
menovitou svetlosťou do 150 mm, 
h) 50 m pri plniarňach a stáčiarňach propánu a propán-butánu.  

(3) Pri nízkotlakových a strednotlakových plynovodoch a prípojkách, ak sa nimi 
rozvádzajú plyny v mestách a v súvislej zástavbe obcí, bezpečnostné pásma sa 
určia v súlade s technickými požiadavkami dodávateľa plynu.  

(4) Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia môže stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa 
licencie prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie. Pri vysokotlakových 
plynovodoch a prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas úradu.  

Ochrana verejných vodovodov a kanalizácii 

Rešpektovať ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa 
Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetviach.  

§ 19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácii 
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(2) Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od 
vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného 
potrubia na obidve strany 

a) 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm, 
b) 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 

Vodné toky  

V prípade ochranného pásma vodných tokov je potrebné dodržiavať ustanovenia 
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.  

§ 27 Súhlas 

(1) Súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo 
odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné 
povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd 
a podzemných vôd. Súhlas je potrebný ak ide: 

a) stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území 
a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 
23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze. 

§ 49 Oprávnenia pri správe vodných tokov 

(2) Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení 
môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami 
v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky 
významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných 
vodných tokov do 5 m od brehovej čiary, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 
m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. 

Všetky prípadné križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi musia byť riešené 
podľa STN 73 68 22.Všetky prípadné križovania a súbehy inžinierskych sietí 
s hydromelioračnými kanálmi musia byť riešené podľa STN 73 69 67 z r. 1983. 
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J. NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV CIVILNEJ 
OCHRANY, POŽIARNEJ OCHRANY, 
OCHRANY PRED POVODŇAMI 

Civilná ochrana 

Rešpektovať záujmy civilnej ochrany  obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 
o civilnej ochrane obyvateľstva a neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 
10 až 12 a § 139a ods. 10 písm. m) zákona NR SR č. 237/2000 Z.z., ktorými sa 
mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva vnútra SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 
ochrany ako aj vyhl. č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany. 

Mesto má vypracovaný „Plán evakuácie obyvateľstva v rámci mesta“, „Plán 
zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany mesta Štúrovo“, „Plán ukrytia 
obyvateľstva mesta“, ktorý obsahuje zhodnotenie stavu zabezpečenia ukrytia v 
meste a prehľad o ukrytí obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do 
starostlivosti k 31. 12. 2007 v meste Štúrovo. 

Pre územie mesta je vypracovaný aj „Plán varovania a vyrozumenia obyvateľstva 
mesta Štúrovo“, ktorý obsahuje prehľad organizácií určených na vyrozumenie na 
území mesta (vypracované 22. 4. 2005) 

Na území mesta sa nachádzajú tri varovné sirény v nasledovnom rozložení: 

- Dunajškrob FATRA Štúrovo s. r. o. - v správe mesta Štúrovo  
- Budova ŽSR – v správe ŽSR Štúrovo a. s. 
- Administratívna budova KAPPA Štúrovo – v správe KAPPA Štúrovo a. s. 

Požiarna ochrana 

Rešpektovať protipožiarne normy a stanovené odstupové vzdialenosti zástavby 
v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov. Z hľadiska požiarnej ochrany vylepšuje návrh územného plánu ochranu 
obyvateľstva v tom zmysle, že návrhom komunikačného systému ciest vytvára 
možnosť dopravnej obsluhy a teda aj prístupu požiarnej techniky do všetkých častí 
sídla. V bilanciách potreby vody je zároveň započítaná aj požiarna potreba vody. 

Protipovod ňová ochrana  

Katastrom mesta Štúrovo pretekajú vodné toky Dunaj a Hron, na ktorých sú 
vybudované ochranné hrádze. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. sú 
tieto vodné toky vyhlásené za vodohospodársky významné vodné toky. Z tohoto 
dôvodu je potrebné podľa ust. § 49 zákona 364/2004 Z.z. o vodách rešpektovať 10 
m pobrežný pozemok (ochranné pásmo) od brehovej čiary tokov resp. od vzdušnej 
a návodnej päty ich ochrannej hrádze.  

V severovýchodnej časti katastra sa nachádza sústava odvodňovacích kanálov, do 
ktorej patria Kamenický kanál, Želiarsky kanál, Štúrovský kanál, Odľahčovací kanál 
a Hronský kanál so stanoveným obojstranným pobrežným pozemkom 5,0 m od 
brehovej čiary. Do tohto územia nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru, 
pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň, ani inak ho poľnohospodársky 
obhospodarovať. Parcely zahrnuté v pobrežnom pozemku ochranného pásma 
musia byť prístupné, bez trvalého oplotenia, z dôvodu vykonávania oprávnení, v 
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zmysle vodného zákona, správcom toku a povodia, ktorým je SVP, š.p. OZ 
Bratislava, Závod vnútorných vôd so sídlom v Komárne. 

Križovania inžinierskych sietí a komunikácií s vodnými tokmi – ochrannou hrádzou 
sú riešené podľa STN 73 68 22 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s 
vodnými tokmi.“ 

Zastavané územie mesta Štúrovo sa nachádza v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. o 
ochrane pred povodňami v potenciálnej zóne inundačného územia 
vodohospodársky významného toku Dunaj, pričom pri prekročení projektovaných 
parametrov ochranných hrádzí alebo ich porušení, môže dôjsť k zaplaveniu tohto 
územia. Výstavbu prístavov pre osobné a športové lode navrhovať v zmysle 
ustanovení zákona 364/2004 Z.z. o vodách, zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane 
pred povodňami pri rešpektovaní existujúcej protipovodňovej línie. 

Nábrežná hrana a objekty prístavu musia byť postavené na kótu vzdutia hladiny 
vodného diela Nagymaros. 
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K. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY 
KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES 17 

K.1 CHRÁNENÉ ÚZEMIA PRÍRODY A 
KRAJINY 

Veľkoplošné chránené územia  

Do riešeného územia nezasahujú žiadne veľkoplošné chránené územia (chránená 
krajinná oblasť, národný park).  

Maloplošné chránené územia  

Priamo do riešeného územia nezasahujú žiadne maloplošné chránené územia. V 
jeho blízkosti (cca 600 m) sa však nachádza chránené územie - národná prírodná 
rezervácia (NPR) Burdov. NPR je v pôsobnosti ŠOP – S - CHKO Dunajské luhy. 

Národná prírodná pamiatka - PP 

NPR Burdov s výmerou 364,14 ha. Andezitová pahorkatina s najbohatšou 
teplomilnou flórou na Slovensku. Teplomilné dúbravy sa striedajú s lesostepou a s 
enklávami skalnej stepi. Množstvo vzácnych botanických druhov tu má jediné 
zastúpenie v republike a najsevernejší výskyt v severnej Európe. Vyhlásená bola v 
roku 1966 Rozhodnutím Komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 30 z 25.5.1966, 
úprava č.6527/1966 - osv./2 z 10.6.1966. Chránené územie je v pôsobnosti ŠOP – 
S - CHKO Dunajské luhy. Na území platí štvrtý až piaty stupeň ochrany. Chránené 
územia sú zároveň súčasťou jednotlivých prvkov územného systému ekologickej 
stability. V riešení územného plánu je treba rešpektovať uvedené  prírodné danosti.  

Chránené stromy 

V riešenom území sa nachádzajú legislatívou vyhlásené chránené stromy. Názov 
chráneného útvaru je Štúrovské platany s evidenčným číslom v štátnom zozname 
S 287. Dôvodom ochrany je vedecko- výskumná, náučná a kultúrno- výchovná 
hodnota chránených stromov. Sú lokalizované na Hlavnej ulici v Štúrovo a sú vo 
vlastníctve mesta. Predmetom ochrany je 10 exemplárov platanu javorolistého - 
Platanus hispanica Münchh. s obvodom kmeňa od 145 – 245 cm s vekom okolo 
100 rokov. Na chránenom území platí 2. stupeň ochrany. 

Navrhované chránené územia európskeho významu  

V zmysle § 6, ods.3 a § 28 ods. 10 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny MŽP SR  vyhláškou č. 24/2003 Z.z. vydalo  zoznam biotopov európskeho 
významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov. V zmysle §27 
zákona o ochrane prírody a krajiny je v Slovenskej republike územím európskeho 
významu územie tvorené jednou alebo viacerými lokalitami: 

• na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy 
európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia, 

• ktoré sú zaradené v národnom zozname chránených lokalít obstaranom MŽP 
SR.  

                                                           
17 Nepredpokladá sa, že navrhovaný rozvoj bude mať nepriaznivý vplyv na dotknuté chránené územia NATURA 2000. V 
ďalšej etape prípravy projektov však bude nevyhnutné posúdiť činnosti, ktoré budú navrhované v rámci uvedených funkcií, 
podľa zák. č. 24/2006 Z. z., identifikovať vplyvy navrhovaných činností na územia európskeho významu, predmet ich ochrany 
a na ich priaznivý stav a na základe výsledkov posúdenia rozhodnúť o ich realizácii, vrátane návrhu kompenzačných opatrení 
nevyhnutných na zabezpečenie ochrany a celistvosti sústavy NATURA 2000. 
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Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu schválila vláda SR 
uznesením č. 239 zo 17. marca 2004. Priamo do riešeného územia zasahuje 
navrhované Územie európskeho významu Dunaj , identifikačný kód SKUEV 0393 
s rozlohou 1 511,17 ha.  

Predmetné biotopy ochrany prírody: 

• Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a 
/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo 
Hydrocharition  

• Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov 
Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 

• Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 

SKUEV 0393 - Dunaj 

 

Súčasťou NATURA 2000 sú aj tzv. biotopy európskeho významu.  

Biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov 
možno v zmysle §26 zákona č. 543/2002 Z.z. vyhlásiť za chránené vtáčie územia. 
Národný zoznam navrhovaných vtáčích území bol zverejnený v čiastke 4/2003 
Vestníka MŽP SR. Do riešeného územia zasahuje medzinárodne významná 
lokalita ochrany prírody tzv. chránené vtáčie územie Dunajské luhy – 
SKCHVU 0007 s rozlohou takmer 18 845 ha. 

Charakteristika: Územie reprezentuje hlavný tok rieky Dunaj a jej ľavý breh s 
lužnými lesmi. Dostatok prirodzených vodných biotopov (riek, močiarov), ale aj 
umelých vodných nádrží poskytuje dobré predpoklady pre hniezdenie volavky 
striebristej (Egretta garzetta), bučiačika močiarneho (Ixobrychus minutus), rybára 
riečneho (Sterna hirundo), kačice chrapľavej (Anas querquedula), kalužiaka 
červenonohého (Tringa totanus). Prítomnosť lesných biotopov, zvlášť 
vysokokmenných porastov, s výskytom hniezdísk orliaka morského (Haliaeetus 
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albicilla) a haje tmavej (Milvus migrans) ešte viac znásobuje hodnotu chráneného 
vtáčieho územia. 

SKCHVU 0007 - Dunajské luhy  

 

V návrhu územného plánu sú rešpektované uvedené prírodné pamiatky.  

K.2 PRIEMET ÚZEMNÉHO SYSTÉMU 
EKOLOGICKEJ STABILITY (ÚSES) 

Prvky ÚSES riešeného územia vychádzajú z Generelu nadregionálneho územného 
systému ekologickej stability (GNÚSES, 1992). Ten vyčlenil biocentrá a biokoridory 
vyššej úrovne – nadregionálneho, provincionálneho a biosférického významu. Pri 
spracovaní krajinnej štruktúry a prvkov územného systému ekologickej stability 
(ÚSES) bol hlavným podkladom Regionálny územný systém ekologickej stability 
okresu Nové Zámky (1994). 

Dokumenty zhodnotili ekologickú stabilitu územia a vymedzili biocentrá a 
biokoridory regionálneho a nadregionálneho významu . Tie predstavujú 
krajinné segmenty, tvorené prirodzenou biotou, zachovalé alebo veľmi málo 
pozmenené a ktoré sú schopné fungovať ako genetický zásobník pre obnovu 
hlavných prirodzených ekosystémov v riešenom území.  

biocentrum  

Za biocentrum sa považuje geoekosystém alebo skupina geoekosystémov, ktorá 
vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na 
zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Ide teda o taký segment krajiny, 
ktorý svojou veľkosťou a stavom ekologických podmienok umožňuje trvalú 
existenciu druhov a spoločenstiev jej prirodzeného genofondu. V širšom riešenom 
území možno vyčleniť biocentrá týchto úrovní: 

• provincionálne biocentrum Burda – východne od riešeného územia 
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biokoridor  

Za biokoridor sa považuje priestorovo prepojený súbor geoekosystémov, ktorý 
spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých 
organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky. 
V širšom riešenom území možno vyčleniť biocentrá týchto úrovní: 

• nadregionálny biokoridor Dunaja so skupinou regionálnych a nadregionálnych 
biocentier, 

• nadregionálny biokoridor Hrona so skupinou regionálnych a nadregionálnych 
biocentier, 

Ekologická stabilita je schopnosť ekologických systémov pretrvávať aj počas 
pôsobenia rušivého vplyvu, uchovávať a reprodukovať svoje podstatné 
charakteristiky i v podmienkach narúšania zvonku (Michal, 1994). Základ, teda 
kostru ekologickej stability, tvoria v súčasnosti existujúce ekologicky významné 
segmenty krajiny. Tieto relatívne ekologicky najstabilnejšie územia v krajine sa 
zachovali z rôznych dôvodov buď na miestach, ktoré nebolo možné hospodársky 
alebo inak využívať, alebo v priestoroch, ktoré neboli inak ovplyvňované. Z týchto 
dôvodov sú zachované prírodné prvky rozmiestnené náhodne a nie vždy 
optimálne.  

Genofondovo významné lokality 

Genofondovo významné lokality z krajinno- ekologického hľadiska pôsobia 
stabilizačne. Predstavujú refúgium pre živočíchy a rastliny z okolitého intenzívne 
obhospodarovaného a využívaného teritória. Reprezentujú tie plochy krajiny, kde 
sú v súčasnosti evidované genofondovo významné druhy (chránené druhy a druhy 
zaradené v červených knihách). Reálne lokality genofondovo významných druhov 
fauny a flóry sú kritériom stanovenia prvkov ÚSES, hlavne biocentier. Na týchto 
lokalitách je v sledovanom území najhodnotnejšia flóra a fauna, ktorá sa ešte 
zachovala v prostredí s veľmi silným antropickým tlakom. V riešenom území nie sú 
evidované genofondovo významné lokality.  

Ekologicky významné segmenty krajiny 

Ekologicky významné segmenty krajiny predstavujú vzácne, prirodzené a prírode 
blízke biotopy, ktoré plnia vyrovnávaciu funkciu (tlmia negatívne dôsledky ľudskej 
činnosti), ochranu vybraných zložiek krajiny a ochranu krajinného systému proti 
negatívnym degradačným a destabilizačným procesom. Sú vymedzené pre 
zabezpečenie druhovej a krajinno- ekologickej diverzity a ako základ pre 
vytvorenie pufrovacích zón a pre prenos pozitívnych vlastností biotických prvkov do 
krajiny s vyššou stabilitou ekosystému. Významné krajinné prvky sa viažu hlavne k 
dotykovým plochám tokov v riešenom území (brehové porasty kanálov, menšie 
plochy lesov, remízky, vetrolamy, ...) 

Návrh prvkov MÚSES  

Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES)  

Územný systém ekologickej stability predstavuje jeden zo záväzných ekologických 
podkladov územnoplánovacej dokumentácie (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho neskorších zmien a doplnkov) ako i 
pozemkových úprav (zákon č. 330/1991 Zb.). Mesto Štúrovo nemá spracovaný 
projekt Miestneho územného systému ekologickej stability (ďalej ako MÚSES) v 
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zmysle Metodických pokynov na vypracovanie územných systémov ekologickej 
stability (Ministerstvo ŽP SR, 1993).  

Vzhľadom na rozsah spracovania tohto dokumentu nie je možné v plnom rozsahu 
vypracovať návrh MÚSES v zmysle zmienených metodických pokynov, keďže 
hlavný dôraz je kladený na zohľadnenie výsledkov detailného terénneho prieskumu 
územia a celoplošného zhodnotenia biotickej kvality územia, ekologických a 
environmentálnych vzťahov. Čiastočne je táto problematika rozpracovaná aj v 
predkladanom Krajinno-ekologickom pláne, kde je navrhnutá základná kostra 
MÚSES. Samotné doriešenie problematiky by malo byť spracované v osobitnom 
dokumente MÚSES a nadväzne s tým realizované v projekte pozemkových úprav. 

Návrhy ekostabiliza čných opatrení 

Interakčné prvky líniové sú navrhované ako aleje pri komunikáciách a ako pásy 
izolačnej zelene. Plnia funkciu izolačnú, ale aj estetickú. Líniová zeleň 
pôdoochranná – navrhuje sa hlavne na plochách ornej pôdy nad 50 ha a na 
plochách  ornej pôdy  ohrozenej vodnou eróziou. Sú to pásy zelene tvorené 2 
etážami, ktoré zabránia pôsobeniu erózie. Táto zeleň je kombinovaná s líniovými 
interakčnými prvkami, ktoré plnia tú istú funkciu, ale nachádzajú sa ako sprievodná 
zeleň komunikácií a tokov. 

Na plochách priemyselných areálov, kde sú veľké plochy bez zelene, územný plán 
navrhuje ozelenenia areálov a výsadbu izolačných pásov zelene okolo nich. 

Návrh opatrení na po ľnohospodárskej pôde 

Na ornej pôde je potrebné predovšetkým striktne dodržiavať zámery proti erózneho 
obrábania, s odporúčanými agrotechnickými technológiami a poľnohospodárskymi 
osevnými postupmi pre nížinné oblasti s vyšším podielom viacročných krmovín (pri 
nízkej hladine erózie). Vzhľadom na podložie, veľmi citlivé na mechanickú 
deštrukciu, ale aj na znečistenie a ohrozenie výdatných zdrojov podzemnej vody 
poľnohospodárstvom, by mali mať opatrenia charakter modelu zamerania na 
stabilizáciu druhotnej krajinnej štruktúry v súčasnom stave biodiverzity s podružnou 
rekreačnou funkciou a agroturistikou. 

opatrenia: 

• zmenšovať hony 
• vytvárať pásy pôdoochrannej vegetácie dvoj etážové v šírke cca 5 – 10 m 
• vytvárať plochy NDV tzv. Remízky 
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L. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO 
A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

L.1 DOPRAVA 

L.1.1 Širšie dopravné vz ťahy 

Mesto Štúrovo je súčasťou okresu Nové Zámky, leží na ľavom brehu Dunaja a je 
najjužnejším mestom Slovenska. Historicky je späté s Ostrihomom v Maďarskej 
republike, ležiacim na jeho pravom brehu.  

Štúrovo je napojené na celoštátnu cestnú sieť cestami I. až III. triedy: 

� c. I/63  Bratislava - Dunajská Streda - Komárno - Štúrovo, 
� c. I/76 Štúrovo - Želiezovce - Hronský Beňadik, kde nadväzuje 

na rýchlostnú cestu R1 smerujúcu na Pohronie, 
� c. II/509 Štúrovo - Bajč spája mesto so sídlom okresu Novými 

Zámkami, 
� c. II/564 Štúrovo - Salka - Demandice - Levice, 
� c. III/51009 Štúrovo - Nána 

 

Zvláštny význam, ako súčasť základného komunikačného systému tvorí, v roku 
2001 obnovený, Most Márie Valérie. Prostredníctvom cesty I/63 spája Štúrovo s 
Ostrihomom a s maďarskými štátnymi cestami č. 11 a 111 prechádzajúcimi cez 
Ostrihom do Budapešti. Kým v predchádzajúcom období mala kompa cez Dunaj 
pre cezhraničnú dopravu iba miestny význam, mostom získala na medzištátnom 
význame. Tieto významné cestné ťahy v smere sever – juh vyvolávajú v oboch 
mestských centrách nepriaznivú dopravnú situáciu vo zvýšení intenzity dopravy o 
nežiaduci tranzit. Veď iba trištvrte roka po otvorení mosta vzrástol počet osobných 
automobilov na ňom dvanásťnásobne a autobusov až osemdesiatnásobne.   

Mesto Štúrovo má významné postavenie v železničnej doprave. Súčasná 
medzinárodná trať č. 130 bola uvedená do prevádzky už v roku 1850 ako súčasť 
trate Viedeň – Bratislava – Budapešť. Podľa dohôd AGC a AGTC patrí k hlavným 
európskym tratiam ako C – E 52: št. hr. Rakúsko/SR - Devínska Nová Ves - 
Bratislava - Nové Zámky – Štúrovo – št. hr. SR/MR a C - E 61:  št. hr. ČR/SR - 
Kúty - Bratislava – N. Zámky – Komárno –št. hr. SR/MR. V tesnej blízkosti 
katastrálneho územia mesta leží po Čiernej nad Tisou druhá najväčšia železničná 
stanica na Slovensku, ktorá slúži ako pohraničná prechodová stanica, osobné 
nádražie i zriaďovacia nákladná stanica. Pred r. 1989 bolo Štúrovo významným 
tranzitným železničným uzlom v rámci ČSFR i celej RVHP. V súčasnosti význam 
železničnej dopravy poklesol a  využívanie stanice je na cca 30-40 % jej celkovej 
kapacity. 

Samotný Dunaj je významnou dopravnou tepnou ako VII. koridor Paneurópskych 
koridorov definovaných na Krétskej konferencii ministrov dopravy v roku 1994. 
Napriek tomu vodná doprava má dnes v rámci okresu len okrajový význam a je 
využívaná predovšetkým neverejným spôsobom. Vodnú nákladnú dopravu využíva 
pre svoje potreby len Smurfit Kappa Štúrovo a.s. (býv. JCP - Juhoslovenské 
celulózky a papierne), hoci potenciál ich prístavu je ďaleko väčší. 
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L.1.2 Cestná sie ť a sieť miestnych komunikácií 

Na celoštátnu cestnú sieť nadväzujú na území mesta ich prieťahy mestom. Cesta 
I/63 je vedená ulicami Továrenská, Na Boží kopec, Jesenského, Ostrihomskou a 
Mostom Márie Valérie. I keď bol Most Márie Valérie po obnove v roku 2001 
rozšírený z 5,72 m na 6,0 m a chodníky z 1,515 m na 2,25 m, pre vedenie štátnej 
cesty je jeho šírkové usporiadanie nevyhovujúce.  

Cesta I/76 z extravilánu pokračuje Nánanskou a Komenského ulicou, kde sa 
napája na cestu I/63. Cesta II. triedy II/564 vedie po Kamenickej, Sobieskeho a 
Széchenyiho, kde sa napojí na cestu I/63. Prieťahy ciest tvoria zároveň hlavnú 
komunikačnú sieť mesta. Na severe mesta spája cestu I/63 a I/76 cesta III. triedy 
III/510009. Šírkové usporiadanie a kvalita povrchu miestnych komunikácií sú v 
súčasnosti v Štúrove vyhovujúce a nie je potrebné ich v blízkej budúcnosti 
výraznejšie meniť.  

Miestne komunikácie sú podľa svojho významu rozdelené v zmysle STN 73 6110 
nasledovne:  

• prieťahy ciest I. triedy - zberné komunikácie funkčnej triedy B 1 – v extraviláne 
kategórie C 11,5/80, v intraviláne MZ 11,5/60. 

• prieťahy ciest II. triedy - zberné komunikácie – v extraviláne funkčnej triedy B 2 
kategórie C 9,5/70, v intraviláne funkčnej triedy B 3 kategórie MZ 8,5/50. 

• prieťahy ciest III. triedy a komunikácie nadväzujúce na cesty. I. a II. triedy, alebo 
spájajúce významné ciele prevažne s dopravným významom - zberné funkčnej triedy 
B 3 kategórie MZ 8,0 – 8,5/50.  

• obslužné komunikácie sprístupňujúce objekty a územia – funkčnej triedy C 3 
kategórie MO 7,5/40 – MO 8,5/50. 

L.1.3 Zaťaženie cestnej siete 

Súčasné zaťaženie cestnej siete i siete miestnych komunikácií má značné 
kapacitné rezervy. Podľa prognózy Slovenskej správy ciest bude jestvujúca 
kapacita ciest vyčerpaná až po roku 2030.  

V priloženej tabuľke sú výsledky celoštátneho sčítania dopravy na cestách I. – 
III.triedy, ktoré sa dotýkajú mesta Štúrovo a jeho priľahlého územia. Celoštátne 
sčítania dopravy vykonáva Slovenská správa ciest v pravidelných 5-ročných 
intervaloch. V tabuľke sú prezentované výsledky zo sčítania v roku 2005. Z 
uvedeného sčítania dopravy nie je možné odvodiť smerovanie dopravy, potrebné 
pre určenie dopravných vzťahov v meste. 

 

Zaťaženie pri ľahlej komunika čnej siete ciest I.až III.triedy: 

Cesty v extraviláne 

ÚSEK CESTA SPRÁVCA OKRES Spolu  2000 T O M Spolu 2005         I 2005/2000 

83137 63 IVSC BA Nové Zámky 2332 417 2389 32 2838                    1,22 

81320 76 IVSC BA Nové Zámky 1892 298 1309 15 1622                    0,86 

81440 509 SK NR NZ Nové Zámky 2448 242 2414 21 2677                    1,09 

83140 564 SK NR NZ Nové Zámky 2110 268 3184 69 3521                    1,67 
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Cesty v intraviláne 

ÚSEK CESTA SPRÁVCA OKRES Spolu 2005 

81442 63 IVSC BA Nové Zámky 9166 
81443 63 IVSC BA Nové Zámky 5687 
81323 63 IVSC BA Nové Zámky 4885 
81321 76 IVSC BA Nové Zámky 4426 
83141 564 SK NR NZ Nové Zámky 1752 
83969 51009 SK NR NZ Nové Zámky 2023 

 

Najviac zaťažená je cesta II/564, na ktorej bolo sčítaním dopravy zaznamenaných 
3521 vozidiel za 24 hodín. Zároveň najmenej zaťažená je cesta I/76 s 1622 
vozidlami za 24 hodín. Zaťaženie cesty II/564 zaznamenalo v ostatných piatich 
rokoch nárast indexom 1,67, kým zaťaženie na ceste II/76 pokleslo indexom 0,86. 
Tento zdanlivý  paradox, pretože sú to vlastne paralelné cesty, je spôsobený 
nárastom intenzity dopravy po otvorení Mosta Márie Valérie, ktorý využíva doprava  
z oblastí, ktoré do otvorenia tohto mosta nemali vhodný prístup k nijakému 
hraničnému priechodu do Maďarska. 

Podklady o množstvách dopravy na území mesta sú veľmi slabé. Slovenská 
správa ciest zisťuje v rámci celoštátnych prieskumov dopravy iba intenzity na 
vybraných profiloch prieťahov ciest. Na miestnych komunikáciách nie sú k 
dispozícii žiadne údaje. Preto je potrebné vychádzať v úvahách o hlavných 
dopravných prúdoch z rozmiestnenia rozhodujúcich aktivít na území mesta.  

Najväčší podiel v cestnej doprave majú cesty cez hranice mesta vrátane ciest cez 
štátnu hranicu najmä za prácou a v letnom období za rekreáciou. Možno 
vydedukovať dva veľké zdroje a ciele osobnej dopravy, a to: 

• areál Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.,  
• centrum mesta, s ktorým susedí termálne kúpalisko VADAŠ.  

Prakticky celá nákladná doprava smeruje cez hranice mesta,  pričom najväčší 
podiel má nákladná doprava viazaná na priemysel. Ostatnú časť tvorí zásobovacia 
doprava obyvateľstva a ostatných podnikateľských subjektov na území mesta. 

Komunikácie smerujúce k mestu sú historicky založené tak, že prechádzajú 
intravilánom mesta. Nákladné autá sú tým nútené prechádzať zastavaným 
územím. Mesto v snahe obmedziť vplyv nákladnej dopravy na intravilán obmedzilo 
jej vjazd  na hraniciach mesta v čase 22 - 6 hod a v uliciach Hlavná ul. a Nám. 
Slobody je povolený iba vjazd zásobovacej doprave. 

L.1.4 Návrh dopravného systému 

L.1.4.1 Návrh cestnej siete a siete miestnych 
komunikácií 

Základným princípom návrhu komunikačnej siete je diferencia základných 
komunikácií a odľahčenie centra mesta a zastavanej časti mesta od tranzitnej a 
nákladnej dopravy. Tento princíp je dosiahnutý presmerovaním ciest I. až III. triedy 
mimo zastavané územie mesta novými zbernými komunikáciami napájajúcimi sa 
na cestnú sieť.  

Cesta I/76 obchádza na západe obec Nána, pokračuje východne od areálu 
železničnej stanice, mostom prekrižuje železničnú trať. Ďalej križuje jestvujúcu 
cestu I/63 a východne od areálu podniku Smurfit Kappa Štúrovo sa napája na nové 
cestné premostenie Dunaja. Nový most cez Dunaj v tejto polohe západne od 
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mesta je aj v súlade so zámermi maďarskej strany, ktorá v tomto mieste plánuje 
napojiť svoju cestu 111 a 11 v smere na Budapešť. Cesta I/76 je komunikácia 
funkčnej triedy B 1. V úseku po križovanie s cestou I/63 má kategóriu C11,5/80, 
odtiaľ po most cez Dunaj má kategóriu MZ 11,5/60. Cesta I/63 je vedená v 
pôvodnej trase, ukončená je však na ceste I/76. Je funkčnej triedy B 1 a kategórie 
C 11,5/60.  

Cesta II/564 vstupuje do mesta od severu v smere od Kamenice nad Hronom, 
podjazdom prejde popod železničnú trať, pokračuje v pôvodnej trase po Nánanskú 
ulicu a ďalej je vedená novou komunikáciou funkčnej triedy B 3 po cestu I/76 v 
križovatke s cestou I/63. Z extravilánu po jej odbočenie z Kamenickej ulice má 
cesta II/564  kategóriu C 9,5/70, ďalej až po jej napojenie na cestu I/76 má 
kategóriu MZ 8,5/50. Celá trasa cesty II/564 je zaradená do funkčnej triedy B 3. 

Cesta III/51009 zostáva v pôvodnej polohe a podobe, ale jej význam dopravne 
poklesne a predpokladáme jej funkčné využitie iba ako lokálna miestna obslužná 
komunikácia. Nová trasa sa vo výhľade napojí na cestu II/564 v mieste predĺženia 
Svätoplukovej ulice, pokračuje na východ paralelne s železničnou traťou a južne od 
železničnej trate sa napojí na pôvodnú trasu cesty III/51009.  

Na zabezpečenie dopravnej obsluhy novonavrhnutého priemyselného areálu v 
západnej časti mesta sú navrhnuté nové komunikácie funkčnej triedy B 3. Jednak 
je to komunikácia odpájajúca sa z Továrenskej ulice severne od areálu podniku 
Smurfit Kappa Štúrovo a vo výhľade je to komunikácia západne od Továrenskej v 
pokračovaní Novocintorínskej ulice. 

Jestvujúce komunikácie Hasičská, Hlavná, Jesenského, Komenského, Na Boží 
kopec, Nánanská, Novocintorínska, Petöfiho, Rákocziho, Smetanova, Svätého 
Štefana, Svätoplukova, Želiarsky svah, sú zaradené do funkčnej triedy C 3. 

Ostrihomská a Most Márie Valérie sú zaradené do funkčnej triedy C 3. a je 
navrhnuté na nich vylúčiť nákladnú automobilovú dopravu. Most Márie Valérie 
bude slúžiť iba pre osobnú dopravu a dopravu cyklistov a peších, prípadne pre 
miestnu hromadnú dopravu. 

Jestvujúcu kostru obslužných komunikácií funkčnej triedy C 3 dopĺňajú návrhy 
premietnuté v graficke časti a sprístupňujú tak nové rozvojové plochy. 

• priemyselný areál južne od Sládkovičovej 
• výrobno-obslužné plochy východne od Továrenskej ulice (prepojenie II/564 s cestou 

Na Boží kopec – severná časť trasy v etape návrh, južná trasa vo výhľade 
• rozvojové plochy „Východného nábrežia“ (trasa paralelne so Sobieskeho ulicou) 

Novými obslužnými komunikáciami funkčnej triedy C 3 je napojený nákladný 
prístav a územie za poliklinikou. 

L.1.4.2 Návrh riešenia cesty I/76 18 

Výhľadové zaťaženie cesty I/76 nevykazuje hodnoty, ktoré by oprávňovali k 
veľkorysému návrhu rýchlostnej cesty s obmedzeným prístupom dopravy. 
Prognóza dopravy, vypracovaná Slovenskou správou ciest uvádza možné 
naplnenie kapacity dvojpruhovej komunikácie až po roku 2030.  

                                                           
18 V zmysle záväznej časti nadradenej dokumentácie bod 7.22 V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktú ry: .- 
rezervovať koridor pre nové vedenie trasy cesty s možnosťou jej postupného vybudovania podľa dopravného zaťaženia na 4-
pruhovú cestu a s možnosťou dobudovania vo výhľade na rýchlostnú komunikáciu v závislosti na intenzite medzinárodnej 
dopravy s križovatkou na navrhovanej trase Južného cestného ťahu 
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Vo schválených dokumentoch Slovenskej republiky a EÚ je trasa transeurópskej 
cesty Maďarská republika – Slovenská republika – Poľská republika definovaná na 
osi Budapešť – Vác – Šahy – Zvolen – Martin. Najkratšia trasa zo Šiah do Zvolena 
územím Slovenska vedie cez Krupinu. Zmena polohy rýchlostnej cesty R 3 do 
trasy Štúrovo – Levice – Hronský Beňadik – R 1 je z hľadiska predpokladaných 
dopravno - inžinierskych prognóz nevhodná, pretože by bola trasovaná v území, 
kde nie je predpoklad nárastu intenzít a návrh na novú polohu cesty I/76 v 
dostatočnej miere pokrýva dopravné požiadavky v tejto lokalite.  

Trasovanie cesty I/76 v katastri mesta  

Cesta I/76 je navrhovaná ako cesta I. triedy s možnosťou jej postupného 
vybudovania podľa dopravného zaťaženia na 4-pruhovú cestu a s možnosťou 
dobudovania vo výhľade na rýchlostnú komunikáciu. 

Križovanie s cestou I/63 je riešené úrovňovým kruhovým objazdom, cesta I/76 
však preklenie kruhový objazd mimoúrovňovo mostom. Na kruhový objazd bude 
napojená rampami. Predĺženie Spojnej ulice (II/564) bude riešené v rámci tohoto 
križovania. V mieste kríženia cesty I/76 s novou výhľadovou miestnou 
komunikáciou B 3 v predĺžení Novocintorínskej ulice do nového priemyslového 
areálu bude iba mimoúrovňové križovanie bez vzájomného prepojenia komunikácií. 
Križovatka pri podniku Smurfit Kappa Štúrovo bude mimoúrovňová v tvare 
diamant.  

L.1.4.3 Výh ľadové za ťaženie cestnej siete 

Súčasné zaťaženie cestnej siete i siete miestnych komunikácií má značné 
kapacitné rezervy. Podľa prognózy Slovenskej správy ciest bude jestvujúca 
kapacita ciest vyčerpaná až po roku 2030.  

V priloženej tabuľke sú uvedené výhľadové intenzity komunikačnej siete, cesty I., 
II. a III.triedy na území mesta Štúrovo a v jeho blízkom okolí. Výhľadová intenzita 
je vyrátaná na roky 2025 a 2035 pomocou rastových koeficientov spracovaných 
Slovenskou správou ciest v roku 2006. Podrobnejšie spracovanie výhľadových 
intenzít a ich porovnanie s prípustnými intenzitami na navrhovanej komunikačnej 
sieti si vyžaduje spracovanie podrobnejšej prehlbujúcej dopravno-inžinierskej 
dokumentácie, ktorou je Generel dopravy mesta. 
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Mesto Štúrovo, výh ľadové za ťaženie komunika čnej siete - R. 2025 a 2035    

           

Zaťaženie je uvedené v po čte skuto č.vozidiel/de ň/obojsmerne      
Cesty v 

extraviláne          

    rok 2005 rok 2025 rok 2035 

druh vozidla ľahké ťažké spolu skv/d/obojsmerne ľahké ťažké spolu skv/d/obojsmerne ľahké ťažké 
spolu 

skv/d/obojsmerne 

rastový koeficient  1 1   1,46 1,41   1,67 1,59   

ÚSEK CESTA                   

83137 63 2421 417 2838 3535 588 4123 4043 663 4706 

81320 76 1324 298 1622 1933 420 2353 2211 474 2685 

rastový koeficient  1 1   1,38 1,36   1,56 1,51   

81440 509 2435 242 2677 3360 329 3689 3799 365 4164 

83140 564 3253 268 3521 4489 364 4854 5075 405 5479 
Cesty v 

intraviláne          

ÚSEK CESTA                   

rastový koeficient  1 1   1,46 1,41   1,67 1,59   

81442 63     9166     13382     15307 

81443 63     5687     8303     9497 

81323 63     4885     7132     8158 

81321 76     4426     6462     7391 

rastový koeficient  1 1   1,38 1,36   1,56 1,51   

83141 564     1752     2418     2733 

rastový koeficient  1 1   1,29 1,28   1,43 1,4   

83969 51009     2023     2610     2893 
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L.1.4.4 Zariadenia pre automobilovú dopravu 

Mesto má prakticky všetky druhy služieb pre motoristov. Z nich najdôležitejšie sú 
čerpacie stanice pohonných hmôt - ČS PH na Komenského ul., na ul. Železničný 
rad (c. I/63) a na ul. Na Boží kopec. Ostatné druhy služieb (pneuservis, drobné 
servisy predaj náhradných dielov a pod.) sú v rozptyle na území mesta väčšinou v 
rukách drobných podnikateľov. Ich počet je v súčasnosti dostatočný a vyhovujúci aj 
pre návštevníkov mesta. 

Celkovo možno hodnotiť hustotu a ponuku v službách motoristom ako dobrú bez 
nárokov na investície mesta. Návrh ÚP nenavrhuje nové polohy a kapacity 
dopravných zariadení, ktoré sa budú vyvíjať na báze dopytu  požiadaviek. 

Umiestnenie technických služieb na Nánanskej ceste je dočasne vhodné ako z 
hľadiska polohy voči intravilánu mesta, tak i veľkosti a vybavenia areálu. Návrh 
územného plánu však počíta s rozvojom mestotvorných funkcií v polohách, ktoré 
by kolidovali s využitím pre tento druh vybavenia, preto je vhodnejšie lokalizovať 
TS mesta v novonavrhovaných výrobno-obsužných zónach v blízkosti Tehliarskej 
ulice. Areál nachádzajúci sa na Komenského ulici svojou polohou v centrálnej časti 
mesta môže v budúcnosti brániť umiestneniu mestotvorných funkcií, ako je 
polyfunkčné bývanie s vybavenosťou, preto je tento areál vhodné využívať ako 
administratívne priestory.  

L.1.4.5 Statická doprava 

Parkovacie a odstavné plochy pre AD a najmä OA sú v meste zabezpečené v 
zásade dvoma spôsobmi - v IBV na vlastnom pozemku, na sídliskách na verejných 
pozemkoch.  
Návrh ÚP nerieši jednotlivé parkovacie a odstavné plochy pre motorové vozidlá. 
Riešenie statickej dopravy, najmä na obytných sídliskách, bude predmetom 
následnej zonálnej dokumentácie, v rámci ktorej bude riešené funkčné 
usporiadanie a využitie všetkých relevantných plochách, vrátane určenie miesta a 
spôsobu riešenia problematiky odstavovania osobných vozidiel (povrchové a 
hromadné parkoviská a garáže). Podrobný stav statickej dopravy bol 
dokumentovaný v predchádzajúcich Prieskumoch a rozboroch k ÚP. 

Riešenie závad v parkovaní a odstavovaní motorových  vozidiel  

Najväčší nedostatok parkovacích státí je na sídliskách, kde chýba cca 55 % státí. 
Tento nedostatok, ktorý je rozptýlený na relatívne veľkom území, je však nižší o 
cca 30% o státia na komunikáciách. Tieto státia však možno považovať za 
núdzovú formu parkovania. Plošná rezerva v zeleni je dostatočne veľká a pre 
blízku budúcnosť bude nutné prikročiť k výstavbe ďalších parkovísk a garáží už aj 
s ohľadom na postupné zvyšovanie stupňa automobilizácie - zvyšovanie počtu OA 
v meste. 

Nepriaznivejší je nedostatok parkovacích miest je pre termálne kúpalisko Vadaš, 
ktorý je koncentrovaný prakticky len v priestore pred vstupom do jeho areálu. Je 
potrebné vybudovať ďalšie parkoviská a prípadne parkovacie domy, pretože 
atraktivita kúpaliska bude aj ďalej rásť. Je nevyhnutné vytvoriť ďalší vstup do 
areálu zo severnej strany od Spojnej ulice, ktorým by sa neznížila len koncentrácia 
parkovísk, ale aj rozdelenie dopravných prúdov návštevníkov.  

Parkovanie a odstavovanie nákladných vozidiel nie je problémom, väčšina týchto 
vozidiel je odstavovaná v areáloch organizácií. 
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L.1.4.6 Železni čná doprava 

Štúrovo je dotknuté viacerými železničnými traťami. Cez mesto vedie 
medzinárodná trať 130 Bratislava – Budapešť. Táto je v Dohode AGTC na území 
SR zaradená do siete najdôležitejších železničných tratí medzinárodnej 
kombinovanej dopravy. Celoštátnymi traťami č. 152 a 153 je mesto spojené s 
Levicami a Šahami.  

V tesnej blízkosti katastrálneho územia mesta leží po Čiernej nad Tisou druhá 
najväčšia železničná stanica na Slovensku, ktorá slúži ako pohraničná prechodová 
stanica, osobné nádražie i zriaďovacia nákladná stanica.  

Vzhľadom na pokles využívania železničnej dopravy nie je uvažované s 
výraznejšími investíciami do železničnej infraštruktúry. V blízkej budúcnosti sa 
počíta s modernizáciou trate rekonštrukciou železničného spodku a zvršku, 
úpravou smerového vedenia a úpravou staníc a zastávok tak, aby trať vyhovovala 
jazdnej rýchlosti 160 km/h.  

Podstatná časť plôch železničnej dopravy sa nachádza v katastrálnych územiach 
obcí Nána a Obid. Aj samotná železničná stanica leží mimo správne územie 
mesta, len predstaničný priestor sa nachádza v katastri mesta Štúrovo a určite je 
nevýhodou táto odťažitá poloha (do centra mesta a k termálnemu kúpalisku takisto 
je to asi tri kilometre) tak vo vzťahu k zapojeniu stanice do dopravnej štruktúry 
mesta ako aj možnosti investovať a revitalizovať tento priestor. Budova železničnej 
stanice je renovovaná, avšak úroveň predstaničného priestoru nezodpovedá 
významu tejto stanice a mesta. Predpokladá sa rekonštrukcia predstaničného 
priestoru, ktorého súčasťou je aj nová autobusová stanica, ktorá bude 
reprezentačným vstupom do mesta najmä pre turistov v letnom období.  

L.1.4.7 Verejná autobusová doprava 

Diaľkovú, prímestskú i mestskú verejnú autobusovú dopravu zabezpečuje 
Slovenská autobusová doprava, a.s. K tomu je na území mesta vybudovaných 18 
zastávok. K prímestskej autobusovej doprave môžeme radiť aj linku premávajúcu 
zo Štúrova do Ostrihomu, ktorá zastavuje na 6 zastávkach. Z tohto počtu sú dve 
zastávky na území obce Nána, ktorá funkčne, i keď nie administratívne, patrí k 
Štúrovu.  

Na území mesta sú tri autobusové stanice - pri železničnej stanici, pred vstupom 
do areálu Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., a v centre mesta v blízkosti termálneho 
kúpaliska Vadaš na Ulici pri záhradách. Autobusová stanica v prednádraží 
železničnej stanice nie je v dobrom stavebnom a dopravnom stave. Na 
rekonštrukciu predstaničného priestoru je vypracovaný projekt, ktorého súčasťou 
je aj nová autobusová stanica. 

Mestská hromadná doprava má 5 liniek s intervalom spojov 20 min. - 4 hod., 
ktorých dĺžka závisí od dennej doby a dňa v týždni. Vzhľadom na veľkosť a rozlohu 
mesta je počet liniek i dĺžka intervalu medzi spojmi primeraná. Spoje mestskej 
hromadnej dopravy sú dobre naviazané na príchody a odchody vlakov.  

Pre budúcnosť je vhodné uvažovať s vytvorením integrovaného systému verejnej 
osobnej dopravy, ktorý zjednotí železničnú aj autobusovú dopravu v jeho 
záujmovom území do jednotného prepravného a tarifného systému. To umožní 
zvýšiť podiel verejných dopráv na deľbe prepravnej práce v meste.  
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Zastávky v intraviláne sú vzdialené max. 600 m, čo vyhovuje zaužívanej 
dostupnosti 300 m (5 min.). Dostupnosť zastávok je dobrá, keď na dostupnosť 5 
min. je pokrytých cca 80% územia mesta.  

Trasy liniek autobusovej dopravy sú smerované lúčovito od autobusovej stanice na 
Ulici pri záhradách. V smere do Kamenice nad Hronom vedie trasa po Hasičskej 
ulici, novej komunikácii paralelnej so Sobieskeho ulici na Kamenickú ulicu. Trasa 
do Nány vedie Ulicou pri záhradách a Nánanskou ulicou, trasa v smere na Nové 
Zámky vedie po Ulici pri záhradách a Komenského ulicou cez autobusovú stanicu 
pri železničnej stanici. Trasa do nového priemyslového areálu vedie Ulicou pri 
záhradách, Komenského ulicou, ulicou Želiarsky svah a Novocintorínskou ulicou. 
Posledná trasa je vedená od autobusovej stanice Ulicou Sv. Štefana, ulicou Na 
Boží kopec k autobusovej stanici pri podniku Smurfit Kappa Štúrovo. Odtiaľ sa 
rozdvojuje na sever Továrenskou cestou (cestou I/76), a na juh cez nový most do 
Maďarskej republiky. 

Trasovanie liniek MHD nie je predmetom ÚP. Návrh komunikačnej siete a 
umiestnenie zariadení a zastávok  vytvára možnosti pre organizačné  usporiadanie 
liniek MHD tak, aby najlepšie vyhovovali potrebám mesta a jeho obyvateľov. V 
nadväznej dopravno-inžinierskej dokumentácii je však potrebné sa zaoberať s tzv. 
“optimalizáciou mestskej hromadnej dopravy“, v rámci ktorej budú riešené 
prepravné vzťahy v MHD s jej najlepším využitím dopravného potenciálu a potrieb 
mesta. 

L.1.4.8 Pešia doprava a upokojené komunikácie 

Mesto Štúrovo má zriadenú pešiu zónu v centre mesta na Hlavnej ulici medzi 
Hasičskou a Széchenyiho ulicou a na Námestí Slobody, ktorá nadväzuje na 
osobný prístav Pri colnici a na most Márie Valérie. Pešia zóna tvorí dominantné 
centrum mesta. V predmostí mosta začína pre peších Promenáda pri zálive. 

Pozdĺž Hlavnej ulice medzi termálnym kúpaliskom Vadaš a pešou zónou sú 
výrazné pešie ťahy, ktoré nadväzujú na polyfunkciu a služby na nej umiestnené. 
Ostatné menej významné pešie trasy sú zabezpečené chodníkmi pri 
komunikáciách. 

V nadväznosti na pešiu zónu sú navrhnuté upokojené komunikácie funkčnej triedy 
D 1 s výrazne obmedzenou dopravnou funkciou a zvýraznenou funkciou pešej a 
cyklistickej dopravy. Do funkčnej triedy D 1 budú zaradené ulice Hlavná od pešej 
zóny po Nánanskú a Sobieskeho ulica. 

L.1.4.9 Cyklistická doprava 

V súčasnosti nie sú zriadené na území mesta cyklistické trasy, ale v najbližšej 
dobe sa počíta s realizáciou miestneho systému cyklistických trás v zmysle 
spracovanej realizačnej dokumentácie.  

Vzhľadom na celkový trend rozvoja cyklistickej dopravy sú pre mesto Štúrovo 
navrhnuté  

• cyklistické trasy nadmestského významu 
• lokálne cyklistické trasy. 

Cyklistické trasy nadmestského významu tvorí Medzinárodná dunajská 
cykloturistická cesta Passau - Budapešť vedená po hrádzi Dunaja cez Most Márie 
Valérie do Maďarskej republiky a Pohronská cykloturistická cesta vedená na hrádzi 
Hrona.  
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Lokálne cyklistické trasy spájajú významné zdroje a ciele ciest na území mesta, 
ktoré je vhodné prepojiť nemotoristickou dopravou. Hlavným zámerom 
usporiadania siete cyklistických cestičiek bude vytvorenie takej siete, ktorá 
zabezpečí prepojenia na smeroch: 

• Bývanie – pracovisko 
• Bývanie – šport 
• Bývanie, pracovisko – centrum 
• Prepojenie na nadregionálne cyklotrasy 

Všetky lokálne cyklistické trasy nadväzujú na centrum mesta. Od Námestia 
slobody je na severovýchod vedená lokálna cyklistická trasa v trase Pohronskej 
cykloturistickej cesty k športovému prístavu a na západ v trase Medzinárodnej 
dunajskej cykloturistickej trasy a ďalej po Jesenského ulici a ulici Na Boží kopec k 
areálu Smurfit Kappa Štúrovo a.s. Od kruhovej križovatky na Hlavnej ulici je na 
sever po Nánanskej ulici vedená lokálna cyklotrasa do Nány a na západ po 
Želiarskom svahu a Novocintorínskej ulici do nového priemyslového areálu v 
západnej časti mesta. 

L.1.4.10 Vodná doprava 

Štúrovo má v súčasnosti dva prístavy - osobný a nákladný. Oba sú využívané 
minimálne, najmä význam osobného prístavu po obnove Mosta Márie Valérie 
značne klesol. 

Nákladný prístav  

Bývalé JCP (v súčasnosti Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.,) si pre svoje potreby zriadilo 
nákladný prístav ako podnikový prístav. Vybudovanie nového priemyslového areálu 
v západnej časti mesta ponúka nové možnosti pre zvýšenie využívania nákladného 
prístavu. Predpokladá sa, že využitie nákladného prístavu bude postupne narastať, 
preto do tohto priestoru je navrhovaná nová prístupová komunikácia pre nákladnú 
automobilovú dopravu. V súčasnosti nie je možné definovať jeho prekládkovú 
kapacitu, ale rezerva plochy pre účely budúceho rozvoja tohto prístavu je potrebná. 

Nákladný prístav je potrebné realizovať tak, aby spĺňal požiadavky kombinovanej 
dopravy, t.j. musí byť napojený na železničnú vlečku a musí mať vybudovanú RO-
RO rampu pre kamióny. Ďalšou podmienkou je, aby prekladné činnosti 
nezasahovali do ochranného pásma navrhovaného mosta cez Dunaj do 
Ostrihomu. 

Osobný prístav  

Po zrušení kompy cez Dunaj osobné prístavisko prakticky neexistuje. Osobné 
prístavisko je situované na brehu Dunaja v dotyku s centrálnom pešou zónou v 
meste. V súčasnosti sú zabezpečované len nepravidelné rekreačné prepravy 
cestujúcich do Kováčova a príležitostné plavby do Komárna, Gabčíkova alebo 
Bratislavy. Vzhľadom na budúci rozvoj turistického ruchu všeobecne, a v meste 
Štúrovo zvlášť, je osobná vodná doprava predurčená na rozvoj. Preto je navrhnuté 
vybudovať osobný prístav aj s odbavovacou budovou a príslušnou vybavenosťou v 
priestore prístaviska bývalej kompy (v územnom obvode terajšieho verejného 
prístavu). To umožní zriadenie pravidelných liniek do Bratislavy, Komárna, 
Budapešti. Osobný prístav by mal slúžiť na pristávanie veľkých kajutových lodí 

Športový prístav  

Dunaj, ako medzinárodná rieka, má veľmi dobré podmienky pre vodné športy. Z 
dôvodu zvýšenia atraktivity Štúrova v tejto oblasti je navrhnutý  severne od 
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osobného prístavu, t.j. nižšie po toku Dunaja  športový prístav. Na tento prístav 
môže nadväzovať rekreačno – športový areál vodných športov, lodenice pre 
kanoistiku aj pre motorové lode, vodné lyžovanie a prípadne aj lyžiarsky vlek na 
vodné lyžovanie. Súčasťou športového prístavu by mali byť ja zariadenia 
podporujúce prevádzku vodných športov a vodnej turistiky, ako je camping, 
obchodné a stravovacie zariadenia, čerpacia stanica pohonných hmôt a servis pre 
športové lode.  

Nábrežná hrana a objekty prístavov musia byť postavené na kótu vzdutia hladiny 
vodného diela Nagymaros. 
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L.2 TECHNICKÉ VYBAVENIE 

L.2.1 Vodné hospodárstvo 

L.2.1.1 Odtokové pomery a protipovod ňová ochrana územia  

Charakteristika sú časného stavu  

Katastrom mesta Štúrovo pretekajú vodné toky Dunaj a Hron, na ktorých sú 
vybudované ochranné hrádze. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. sú 
tieto vodné toky vyhlásené za vodohospodársky významné vodné toky. Z tohto 
dôvodu je potrebné podľa ust. § 49 zákona 364/2004 Z.z. o vodách rešpektovať 
10 m pobrežný pozemok (ochranné pásmo) od brehovej čiary týchto tokov resp. od 
vzdušnej a návodnej päty ich ochrannej hrádze. 

V severovýchodnej časti katastra sa nachádza sústava odvodňovacích kanálov, do 
ktorej patria Kamenický kanál, Želiarsky kanál, Štúrovský kanál, Odľahčovací kanál 
a Hronský kanál so stanoveným obojstranným pobrežným pozemkom 5,0 m od 
brehovej čiary. Do tohto územia nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru, 
pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň, ani inak ho poľnohospodársky 
obhospodarovať. Parcely zahrnuté v pobrežnom pozemku ochranného pásma 
musia byť prístupné, bez trvalého oplotenia, z dôvodu vykonávania oprávnení, v 
zmysle vodného zákona, správcom toku a povodia, ktorým je SVP, š.p. OZ 
Bratislava, Závod vnútorných vôd so sídlom v Komárne. 

Križovania inžinierskych sietí a komunikácií s vodnými tokmi – ochrannou hrádzou 
sú riešené podľa STN 73 68 22 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s 
vodnými tokmi.“ 

Zastavané územie mesta Štúrovo sa nachádza v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. 
o ochrane pred povodňami v potenciálnej zóne inundačného územia 
vodohospodársky významného toku Dunaj, pričom pri prekročení projektovaných 
parametrov ochranných hrádzí alebo ich porušení, môže dôjsť k zaplaveniu tohto 
územia. Výstavbu prístavov pre osobné a športové lode navrhovať v zmysle 
ustanovení zákona 364/2004 Z.z. o vodách, zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane 
pred povodňami pri rešpektovaní existujúcej protipovodňovej línie. 

L.2.1.2 Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou 

Charakteristika sú časného stavu  

Kataster mesta Štúrovo má vybudovaný verejný vodovod zásobovaný pitnou vodou 
zo skupinového vodovodu Gabčíkovo z vetvy Kolta - Štúrovo svetlosti DN 500. 
Staršie vodné zdroje, a to Kravany nad Dunajom a I. vodný zdroj, ktoré zásobovali 
mesto potrubím DN 400 (pôvodný prívod vody z Vodného zdroja Kravany nad 
Dunajom - Štúrovo), ktoré je často poruchové a v úseku Malá Mužla – Štúrovo 
využívané na dodávku vody z vodného zdroja Gabčíkovo. Je potrebné uvažovať 
s dobudovaním diaľkovodu v úseku Malá Mužla – Štúrovo potrubím DN 500 so 
zaústením do vodojemu 1x5000m³. 

Vodojemy, ktorých kapacita je 1 x 5000 m³ a 2 x 650 m³ sa nachádzajú na kóte 
169,29 m n. m. (min. hladina) a 174,29 m n. m. (max. hladina), slúžia aj pre 
zásobovanie obcí Kamenný Most a Nána. Zo skupinového vodovodu je vodou 
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zásobovaná aj obec Malá nad Hronom, Obid, Kamenica nad Hronom, Salka 
a Malé Kosihy. 

Vodovodná sieť mesta Štúrovo je zásobovaná vodou z vodojemov dvomi 
prívodnými potrubiami: DN 600 zo severozápadu (cez obec Nána) a DN 250 zo 
západu cez železničnú stanicu. Zásobovacia vodovodná sieť mesta Štúrovo bola 
vybudovaná v roku 1970 z potrubí profilov DN 80, DN 100, DN 150, DN 200 a DN 
250. Hlavná časť vodovodnej siete je zokruhovaná, niektoré okrajové časti sú 
vetvové. Na verejnej vodovodnej sieti sú osadené hydranty a vodovodné prípojky s 
uzávermi vody pre jednotlivých odberateľov.  

Navrhované riešenie  

Navrhované riešenie zásobovania vodou je obsiahnuté v tabuľke „Bilancie 
technického vybavenia podľa urbanistických obvodov“ a v grafickej časti - výkres 
č. 4a „Návrh technického vybavenia - vodné hospodárs tvo“.  

L.2.1.3 Termálna voda 

V katastrálnom území mesta Štúrovo sa nachádzajú prírodné zdroje termálnej 
vody, ktorá sa využíva na rekreačné účely na termálnom kúpalisku Vadaš. 
Podrobnejšie informácie o tejto problematike obsahuje kapitola M. Návrh 
koncepcie starostlivosti o životné prostredie - M.2.3 - Geotermálna voda. 

L.2.1.4 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

Charakteristika sú časného stavu  

Mesto Štúrovo má pomerne rozvinutú (jednotnú) kanalizačnú sieť. Táto kanalizácia 
je vyústená do recipientu – Dunaj, a to bez čistenia, odľahčenie dažďových vôd do 
povrchových tokov, do kanála vnútorných vôd.  

Mestská kanalizačná sieť bola vybudovaná v roku 1967 a je tvorená potrubiami 
svetlosti DN 300 až DN 1500. Hlavná kanalizačná stoka A začína na predmestí pri 
železničnej stanici profilom DN 700, ďalej pokračuje profilmi DN 900 a DN 1200 s 
odľahčením dažďových vôd za prechodom cez železničnú trať. Následne 
pokračuje profilmi DN 700, DN 800, DN 1100, DN 1500 a končí tlamovou stokou 
DN 1650x2600. 

V roku 1995 bolo vypracované zadanie pre stavbu ČOV Štúrovo a v roku 2006 bol 
vypracovaný projekt pre stavebné povolenie. ČOV zabezpečí čistenie odpadových 
vôd z mesta Štúrovo a obcí Nána, Kamenný Most, Ľubá, Belá, Mužla a Obid.  

Navrhované riešenie  

Pre navrhované riešenie, v ktorom sa počíta z rozširovaním mesta a s nárastom 
počtu obyvateľstva, je potrebné dobudovať príslušnú časť kanalizačnej siete a k 
nej prislúchajúcich objektov. Prvou a najdôležitejšou úlohou je vybudovanie 
Čistiarne odpadových vôd (ČOV), ktorá podmieňuje ďalší rozvoj mesta Štúrovo. 
Navrhovaná ČOV zabezpečí čistenie odpadových vôd mesta Štúrovo a obcí 
1.sústavy – Nána, Kamenný Most, Ľubá, Belá, Mužla a Obid v súlade s NV 
č.491/2002 Z.z. a Smernicou EU č.91/271/EEc. Navrhovaný areál ČOV je 
situovaný na severovýchodnom okraji mesta Štúrovo v lokalite Pánske za mestom 
v smere k toku Dunaja cca 300 m od posledného rodinného domu na parcele č. 
4659 v Správe Slovenského pozemkového fondu. Vyústenie vyčistených 



    
 

AUREX, spol. s r.o., Bratislava, december 2008  133 

odpadových vôd z ČOV je navrhnuté do rieky Dunaj podľa podmienok stanovených 
správcom toku SVP Povodie Dunaja. 

Vyústenie z hrubého predčistenia a čerpacej stanice na sieti zostane po 
rekonštrukcii zachované pre vypúšťanie dažďových vôd. Taktiež existujúci hlavný 
privádzač splaškových vôd tlama DN 1650x2600 do čerpacej stanice zostane 
zachovaný. Ostatné kanalizačné prívody do čerpacej stanice zo susedných území 
budú presmerované a prespádované do navrhovaného hlavného privádzača tlama 
DN 1650x2600 do ČS. ČOV s mechanicko-biologickým čistením odpadových vôd 
je navrhnutá do záťaže 31.700 EO pre celú aglomeráciu Štúrovo. 

Celomestská kanalizačná sieť sa napojí na navrhovanú ČOV výtlačným potrubím 
DN 1500, ktorý bude vedený v ulici Sobieskeho a v Dunajskej ulici a odtiaľ do ČOV 
od jestvujúcej čerpacej stanice v areáli ZsVS a.s.. Zároveň je nutné rátať z 
postupnou rekonštrukciou jednotlivých stôk a objektov na sietí, ktoré sú /budú/ po 
dobe svojej životnosti. 

Navrhované riešenie odvádzania odpadových vôd je obsiahnuté v grafickej časti - 
výkres č. 4a „Návrh technického vybavenia - vodné hospodárs tvo“.  

L.2.2 Zásobovanie energiami 

L.2.2.1 Zásobovanie elektrickou energiou 

Charakteristika sú časného stavu  

Sieť VVN a zdroje 

Mesto Štúrovo je zásobované elektrickou energiou prostredníctvom štyroch VVN 
110 kV liniek, vedených na dvoch nosičoch napojených na rozvodňu /RZ/ 
110/22kV Štúrovo. Jedná sa o linky č. 8847 a 8848 napájaných z východu a linky 
č. 8414  a 8415 zo severu. Na rozvodňu Štúrovo je napojená aj rozvodňa 110/22 
kV ADP Štúrovo cez linky č. 8881 a 8882. Jestvujúce rozvodne sú situované v 
extraviláne, RZ Štúrovo na východnom okraji zastavanej časti mesta, resp. v južnej 
časti RZ ADP Štúrovo/ spoločnosť Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., / . Maximálny 
nameraný odber z RZ Štúrovo v zimnom období bol 16,5 MW. Inštalovaný výkon 
transformovne je pre jestvujúcu zástavbu postačujúci. 

Sieť VN a distribu čné trafostanice 

Samotné zásobovanie mesta je zabezpečené prostredníctvom 22 kV vedení 
napojenými na rozvodňu. Distribučné VN rozvody sú navzájom prepojené, 
jednotlivé trafostanice sú napojené slučkami s VN liniek. Staršie rozvody sú 
väčšinou vzdušné, situované z veľkej časti  po okrajoch zástavby, novšie linky sú v 
káblovom prevedení vybudované pozdĺž komunikácii tak, aby spĺňali zákon č. 
656/2004 Z.z. o ochranných pásmach. Iba VN rozvody pre areál ADP Štúrovo sú z 
vlastnej 110/22 kV transformovne s areálovými VN rozvodmi a trafostanicami 
uspokojujúcimi ich požiadavky. Pre zásobovanie jestvujúcej zástavby mesta je  
súčasný stav 22 kV trafostaníc postačujúci pre požadovaný odber. 

Sieť NN 

Na strane nízkeho napätia je mesto zásobované NN vedeniami vybudovanými 
postupne podľa potreby mesta vo vzdušnom staršom a zemnom novšom 
prevedení. Na úrovni 0,4 kV sú aj drobné požiadavky na odber pre súkromných 
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podnikateľov riešený z rozvodov ZSE, a.s. Napojenie objektov a areálov na 
elektrickú energiu z verejnej distribučnej siete je zrealizované prípojkami na 
základe zmlúv o odbere elektrickej energie.  

Verejné osvetlenie 

Verejné osvetlenie v riešenom území je vedené spoločne s rozvodmi NN na 
betónových a drevených stožiaroch a je namontované na výložníkoch s 
výbojkovými svietidlami ovládané cez samostatný vodič. 

Jestvujúce a navrhované VVN a NN rozvody, vrátane transformačných staníc sú 
zakreslené v grafickej časti výkres č. 4b „Návrh technického vybavenia - teplo, 
zásobovanie energiami, telekomunikácie“.  

Návrh riešenia  

Bilancie potrieb el. energie pre navrhovanú zástavb u 

Návrh ÚPN je spracovaný a bilancovaný pre rozvojové urbanistické obvody pre 
návrhovú etapu a výhľad. Podľa predložených podkladov urbanistickej ekonómie je 
v lokalite uvažované s výstavbou bytových domov, rodinných domov, objektov 
občianskej vybavenosti, polyfunkčných objektov s bývaním alebo výrobou, objektmi 
služieb, plochami pre výrobné areály a rekreáciu. Pre bytové jednotky uvažujeme 
so stupňom elektrifikácie „A“, t.j. príprava TÚV a vykurovanie bude zabezpečené 
iným médiom ako elektrickou energiou. Hrubé výkonové nároky na elektrickú 
energiu v návrhu ÚPN sú spracované pre jednotlivé urbanistické obvody. Pri 
objektoch bývania pre polyfunkčné bývanie uvažujeme s potrebou 3,6 kW, bytové 
domy 3,0 kW a rodinné domy 4,5 kW. Pre objekty bývania uvažujeme s 
koeficientom súčasnosti elektrických odberov 0,5 a pre zmiešané územia a 
zmiešané kategórie uvažujeme s koeficientom súčasnosti 0,4 pri mernom zaťažení 
3,0 W/m2 pre objekty občianskej vybavenosti a polyfunkcie, výroba, služby a 1,0 
W/m2 pri plochách určených pre šport. 

           P sum. 

n t =    ––––––––––––––- 

             cos ϕ x využ. tr. 

Pri sumárnom návrhu trafojednotiek pre kompletnú zástavbu uvažujeme s ich 
využitím na 75 percent a cos ϕ 0,9. 

Prehľad výkonových nárokov pre navrhovanú zástavbu pod ľa jednotlivých lokalít 

Lokalita            Návrh       Výh ľad           Spolu 
 Pc(kW) nt(kVA) Pc(kW) nt(kVA) Pc(kW) nt(kVA) 

U0 2 276 409 0 0 276 409 

U0 3 37 56 0 0 37 56 

U0 4 90 133 245 363 335 496 

U0 7  593 878 30 44 623 922 

U0 8 387 574 100 148 487 722 

U0 13 23 33 0 0 23 33 

U0 14 1837 2721 512 758 2349 3479 

U0 17 7569 11214 8165 12100 15734 23314 

U0 31 0 0 360 533 360 533 

U0 34 231 342 837 1239 1068 1581 

U0 36 110 163 50 74 160 237 

U0 37 722 1070 0 0 722 1070 

spolu 11875  17593 10299 15259 22174 32852 
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Výkonové nároky spolu:  - potrebný celkový výkon  Pcelk    = 22 174 kW 
       - potrebný inšt. výkon       Ntrafo   = 32 852 kVA 

- počet trafostaníc             Sc       = 52,1 pri trafach 
po 630 kVA 

Návrh zdrojov elektrickej energie, technické riešen ie 

Na riešenom území v návrhu ÚPN na úrovni VVN sa neuvažuje s výstavbou novej 
110/22 kV rozvodne ani ich vzdušných tras. Predpokladaný nárast potreby 
elektrickej energie bude zabezpečený doplnením transformačnej stanice o ďalšiu 
trafojednotku o výkone 25,0 MW, resp. prípadnou výmenou transformátorov na 
jestvujúcich stanoviskách za výkonnejšie, čo je v kompetencii ZSE, a.s. Tieto 
zmeny budú realizované na základe výkonových meraní v sieti. 

Na úrovni VN v situáciách sú zakreslené len stanovené nároky na úrovni 
trafojednotiek s predpokladaným počtom trafostaníc. Ich lokalizácia vyplynie z 
riešenia ďalších podrobnejších dokumentácií. Navrhované lokality budú napájané 
výlučne káblovými vedeniami. Samotné podmienky napojenia transformačných 
staníc na VN strane a samotných objektov stanoví prevádzkovateľ siete vzhľadom 
na jej stav v čase realizácie jednotlivých stavieb. 

Vzhľadom na rozvojové územia severne od Komenského ulice a v oblasti 
Hasičskej ulice budú v kolíznych častiach zástavby terajšie vzdušné vedenia na 
náklady investorov zakábelované v navrhovaných trasách pozdĺž navrhovaných 
komunikácií.  

Kolízie navrhovanej zástavby s jestvujúcimi VN rozvodmi sú zakreslené v 
situáciách na úrovni ÚPN. Jedná sa o 3 lokality preložiek, konkrétne trasy budú 
upresnené jednotlivo podľa postupu výstavby a podmienok prevádzkovateľa siete. 

Ochranné pásma energetických zariadení 

Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
vedenie krajného vodiča. Táto vzdialenosť je podľa zákona č. 656/2004 Z. z. § 36: 

- pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane     10 m 
- pri napätí od 35kV do 110 kV vrátane     15 m 
- ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím 

od 1 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu 
- ochranné pásmo nadradenej trafostanice je 30 m od jej oplotenia 

V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je okrem 
iného zakázané: 

- zriaďovať stavby a konštrukcie 
- pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m, vo vzdialenosti presahujúcej 5 m 

od krajného vodiča vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej 
výšky, aby sa pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia. 

L.2.2.2 Zásobovanie plynom 

Charakteristika sú časného stavu  

Mesto Štúrovo má v súčasnosti vybudovanú vyhovujúcu plynovodnú sieť, ktorá 
zásobuje zemným plynom tak jednotlivé domácnosti, ako aj ostatných 
maloodberateľov – kotolne, občianska vybavenosť, podnikateľská sféra. 
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V Štúrove je len jeden veľkoodberateľ  zemného plynu – spoločnosť Smurfit Kappa 
Štúrovo, a.s. Tento veľkoodberateľ má vlastnú VTL/STL regulačnú stanicu plynu. 
Mestská plynovodná sieť je vybudovaná celá stredotlaková (100 kPa). Je prevažne 
vybudovaná z oceľových oplášťovaných rúr DN 80 až DN 200 a plastových 
tlakových rúr DN 90 až DN 110. Zdrojom plynu pre mestskú sieť Štúrovo je VTL 
plynovod Bánov – Nové Zámky – Štúrovo DN 200, PN 4 MPa. 

Pre veľkoodberateľa Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., je vybudovaná samostatná 
odbočka, ukončená VTL/STL regulačnou stanicou 1 000 m³/hod. VTL plynovod je 
ukončený VTL/STL regulačnou stanicou 5 000 m³/hod, umiestnenou vo východnej 
časti mesta blízko cintorína a slúži pre potreby centra mesta.  

Ochranné a bezpečnostné pásma 
Podľa zákona o energetike č. 656/2004 Z.z. je ochranné pásmo pri VTL 

plynovodoch do profilu DN 500 mm po 8,0 m od potrubia plynovodu na obe 
strany a tiež 8,0 m pre technologické objekty. Bezpečnostné pásmo pri VTL 
plynovode do profilu DN 350 a tlaku do 4 MPa je po 20,0 m a bezpečnostné 
pásmo pri VTL plynovode s menovitou svetlosťou nad DN 350 po 50,0 m od 
potrubia plynovodu na obe strany, ako aj pri regulačných staniciach po 50,0 m 
od pôdorysu RS.  

Ochranné pásma STL plynovodov sú 4,0 m pre plynovody s menovitou svetlosťou 
do 200 mm vrátane a bezpečnostné pásmo je 10 m pri plynovodoch s tlakom 
nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaným vo voľnom priestranstve. Pri plynovodoch 
v súvislej zástavbe bezpečnostné pásma určí prevádzkovateľ distribučnej siete.  

Navrhované riešenie  

Navrhované riešenie zásobovania plynom je obsiahnuté v grafickej časti - výkres 
č. 4b „Návrh technického vybavenia - teplo, zásobovani e energiami, 
telekomunikácie“.  

L.2.2.3 Zásobovanie teplom 

Charakteristika sú časného stavu  

Do roku 1999 bolo teplo pre bytový a verejný sektor dodávané spoločnosťou 
Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., prostredníctvom HVS (hlavnej výmenníkovej stanice) 
umiestnenej v jej areáli. HVS bola napájaná parou o tlaku 0,6 MPa a teplote 
180°C. V roku 1999 bola uvedená do prevádzky nová p lynová kotolňa, ktorá slúži 
ako centrálny tepelný zdroj (CTZ). 

Výrobu a dodávku tepla na území Štúrova zabezpečuje hlavne Bytový podnik, 
mestský podnik, ktorý sa orientuje na bytovo – komunálnu oblasť.  

Výroba tepelnej energie je zabezpečovaná centralizovane z troch zdrojov: 
- Centrálny tepelný zdroj na Jesenského ul. č. 69 
- Kotolňa K4 na Orechovej ul. č. 41 
- Kotolňa 2 x 8 b.j. na Jesenského ul. č. 59-61 
 

CTZ na Jesenského ul. č. 69 

CTZ je plynová STL horúcovodná kotolňa v samostatnom objekte, uvedená do 
prevádzky v r. 1999. Inštalovaný výkon kotolne je 15,6 MW. Zemný plyn pre CTZ 
je zabezpečený z regulačnej stanice plynu na ulici Železiarsky svah STL plynovou 
prípojkou 100 kPa, DN 140. Teplo z CTZ je vedené primárnym potrubným 
rozvodom do 14 odovzdávacích staníc tepla, z ktorých 9 slúži pre zásobovanie 
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teplom organizácií verejného sektoru a bytov s správe Bytového podniku a 
Stavebného bytového družstva (POS1, POS2, POS3, POS4, SOS, VS1, VS2, 
VS3, VS4) a 5 OST zásobuje teplom bytový sektor (ST 42 b.j.) a verejný sektor 
(ST Administratívne centrum, ST ZsŠ, ST Poliklinika, ST MŠO Štúrovo (býv.TJ). 
Primárne rozvody sú vo veku cca 30 rokov, sú uložené v kanáloch a izolované 
sklenou vatou a sadrovým záterom. Celková dĺžka primárnych tepelných rozvodov 
je 3 131 m. Centrálny tepelný zdroj zabezpečuje teplo pre 3 021 bytov. V roku 
2005 predstavovala tepelná energia meraná na výstupe CTZ celkom 132 829 GJ 
pri celkovej spotrebe zemného plynu 4 304 605 m³. 

Kotol ňa K4 na Orechovej ul. č. 41 

Kotolňa K4 je plynová NTL teplovodná kotolňa, umiestnená v suteréne bytového 
domu a uvedená do prevádzky v r. 1996. Inštalovaný výkon kotolne je 261 kW. V 
kotolni je pripravované teplo pre 32 bytov. 

Kotol ňa 2 x 8 b.j. na Jesenského ul. č. 59-61 

Je NTL plynová teplovodná kotolňa, na prízemí bytového objektu a bola uvedená 
do prevádzky v r. 1996. Inštalovaný výkon kotolne je 198 kW. Kotolňa zásobuje 
teplom 16 bytov.  

V správe Bytového podniku m.p. Štúrovo je ďalších 7 kotolní: 

- Kotolňa 15 b.j. Jesenského 42, s kotlami DESTILA    3 x 37 kW 
- Kotolňa DOS, Sobieskeho 20, s kotlami DESTILA    2 x 31 kW 
- Kotolňa 4 b.j.-48, Sv. Štefana 48, s kotlami MINITHERM   1 x 35 kW 
- Kotolňa 4 b.j.-26, Sv. Štefana 26, s kotlami MINITHERM   1 x 35 kW 
- Kotolňa Mestská knižnica, Nám. Sv.Imricha 4, s kotlami DESTILA 2 x 37 kW 
- Kotolňa Adyho 8, Adyho 8A, D, s kotlami MORATHERM   2 x 18 kW 
                              Adyho 8B, C, s kotlami MORATHERM   2 x 18 kW 
- Kotolňa Kasárenská 38, s kotlami VIESSMANN-VITODENS 200 2 x 37 kW 

Zariadenia na výrobu tepla pre individuálnu bytovú zástavbu 

Individuálna bytová zástavba sa nachádza na celom území mesta, situovaná je 
prevažne v strednej a západnej časti mesta. Podľa údajov zo Sčítania obyvateľov z 
roku 2001 sa v Štúrove nachádza 881 rodinných domov. Teplo na vykurovanie a 
prípravu TÚV je zabezpečované vlastnými kotlami, spaľujúcimi zemný plyn. Údaje 
o spotrebách ZP a inštalovaných výkonoch neboli poskytnuté. 

Za predpokladu, že jeden rodinný dom má potrebu tepla na vykurovanie a prípravu 
TÚV 18 kW, ročná potreba tepla, stanovená v zmysle STN 38 33 50 s uvažovaním 
nočných útlmov, predstavuje 122 GJ, čo je pre 881 rodinných domov 107 280 GJ. 

Pri výhrevnosti zemného plynu 34,21 MJ/m³ a predpokladanej účinnosti zdrojov 
tepla 0,86% sa jedná o ročnú spotrebu 3,646 mil. m³ zemného plynu. 

Zariadenia na výrobu tepla pre podnikate ľský sektor 

Najväčším podnikateľským subjektom v Štúrove je papierenský kombinát Smurfit 
Kappa Štúrovo, a.s.. Firma predáva teplo organizáciám, ktoré sídlia v jej areáli. 
Zdrojom tepla je parná kotolňa s 3 vysokotlakými kotlami s výkonom 2 x 125 t/h a 1 
x 150 t/h, tlakom pary 9,5 MPa a teplotou 535°C spa ľujúcimi čierne uhlie, hnedé 
uhlie a zemný plyn. 
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Ďalším väčším subjektom je BOKK-net, s.r.o. Štúrovo, ktorá vyrába hygienické 
potreby z papiera. Zdrojom tepla je plynová kotolňa s kotlami 3 x 100 kW. 

Podnikateľské subjekty majú prevažne vlastné zdroje tepla, ktorými sú plynové 
kotolne. Počty zdrojov s ich inštalovanými výkonmi od subjektov, od ktorých boli 
získané informácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

ZDROJ INŠTALOVANÝ VÝKON (MW) 
Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., 385,50 
BILLA 0,09 
COOP Jednota 0,14 
LIDL SR 0,09 
Slovenská Sporiteľňa 0,15 
VÚB 0,20 
TRANSCOM 0,22 
BOKK-net 0,30 
MGDS, Fontana 0,08 
VADAŠ, Hotel Thermal 0,25 
VADAŠ, Práčovňa 0,10 
ZSR-Kasáreň 0,12 
ZSR-Okál 0,17 
M+H Invest + ČSOB banka 0,14 
Spolu: 387,54 

Navrhované riešenie  

Navrhované riešenie zásobovania teplom je obsiahnuté v tabuľke „Bilancie 
technického vybavenia podľa urbanistických obvodov“ a v grafickej časti - výkres  
č. 4b „Návrh technického vybavenia - teplo, zásobova nie energiami, 
telekomunikácie“.  

L.2.2.4 Telekomunika čné a informa čné siete 

Charakteristika sú časného stavu  

Cez intravilán mesta sú situované jednak klasické trasy telekomunikačných káblov 
a tiež trasy diaľkových optických káblov. Trasa s napojením na Šahy je situovaná 
pozdĺž Kamenickej a Sobieskeho cesty a cesty Svätého Štefana do automatickej 
digitalizovanej telefónnej ústredne (ATÚ). Napojenie optokábla severným smerom 
na Levice je pozdĺž Nánanskej cesty a trasa východným smerom na Komárno je 
pozdĺž Komenského ulice. Optické káble sú uložené vo výkopoch, hĺbky a 
priestorové uloženie je podľa príslušných STN.  

Miestna telefónna sieť bola vybudovaná postupne podľa potrieb mesta. Vlastná 
telefónna sieť je zrealizovaná káblovými, resp. vzdušnými rozvodmi, situovanými v  
krajniciach resp. chodníkoch miestnych komunikácií v podzemnom a tiež 
vzdušnom prevedení na stĺpoch. Týmito rozvodmi je zabezpečená prevádzka 
rozvodnej siete, ktorých prípojky sú zaústené do sieťových a účastníckych 
rozvádzačov v jestvujúcich objektoch.  

Rozvoj telekomunikácii v posledných rokoch poklesol po prudkom rozvoji mobilnej 
siete, keďže v meste sú zastúpený prevádzkovatelia mobilnej siete (Orange, T-
mobil, O2). V súčasnej dobe T-com spolupracuje s operátormi, ktorí poskytujú 
internetovú, audiotextovú službu telekomunikačnej siete a aj s mobilnými 
operátormi. 

Diaľkové káble, hlavné trasy telefónnych káblov a situovanie ATÚ sú zakreslené v 
grafickej časti výkres č. 4b „Návrh technického vybavenia - teplo, zásobova nie 
energiami, telekomunikácie“.  
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Navrhovanú zástavbu v meste bude možné zabezpečiť telekomunikačnou sieťou, 
jej bezproblémovým rozšírením. Zlepšenie prevádzky bude zabezpečené 
pokračovaním výstavby pevnej telekomunikačnej siete, to znamená, že každá 
stanica bude napojená priamo na príslušnú telefónnu rozvodňu. Na existujúce 
rozvody budú napojené navrhované prípojky v jednotlivých uliciach. 

Televízny vysiela č Štúrovo - Modrý vrch 

V širšom riešenom území (nie priamo v katastri mesta Štúrovo) sa nachádza TVS 
Štúrovo. Na TVS sú umiestnené vysielacie a prijímacie antény, ktoré zásobujú 
obce v okolí televíznym signálom, preto nesmú byť v ich hlavnom smere 
vyžarovania, príjmu a približnej výške umiestnené žiadne budovy (do vzdialenosti 
cca 50 m od TVS). Súradnice (WGS 84): 18o38´42´´/47o49´38´´  

Kanál Lokalita Vysielač - nadmorská 
výška umiestnenia 

Vyžiarený 
výkon 

Stanica Offset Zvuk Súradnice 
WGS-84 

     P   + výška stredu 
anténového systému 

ERP       LON 
LAT 

09 H Štúrovo Modrý vrch, 251 + 45 m 0,4 kW  STV 1 0 st/du
o 

18E3838   
47N4934 

P - Polarizácia anténového systému vysielača 
ERP - Efektívny vyžiarený výkon v kilowattoch [Effective Radiated Power] 
Súradnice - údaje LON, LAT v sieti WGS-84 [xxExxxx, xxNxxxx] 

Diaľkové káble, hlavné trasy telefónnych káblov a situovanie ATÚ sú zakreslené v 
grafickej časti výkres č. 4b „Návrh technického vybavenia - teplo, zásobovani e 
energiami, telekomunikácie“. 
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Tabuľka      Bilancie technického vybavenia pod ľa urbanistických obvodov 
Qm (m³/deň) E (MWh/rok) 

ČÍS. BLOKU 
NÁVRH VÝHLAD SPOLU NÁVRH VÝHLAD SPOLU 

2.02 3,0 0,0 3,0 148,3 0,0 148,3 
2.03 3,0 0,0 3,0 74,3 0,0 74,3 
2.04 6,0 0,0 6,0 141,7 0,0 141,7 
2.05 21,2 0,0 21,2 127,4 0,0 127,4 
2.06 12,1 0,0 12,1 458,3 0,0 458,3 
2.07 30,3 0,0 30,3 766,8 0,0 766,8 
2.08 24,2 0,0 24,2 554,8 0,0 554,8 
2.09 3,0 0,0 3,0 86,4 0,0 86,4 
UO 2 102,8 0,0 102,8 2 358,0 0,0 2 358,0 

       

3.12 15,2 0,0 15,2 303,4 0,0 303,4 
UO 3 15,2 0,0 15,2 303,4 0,0 303,4 

       

4.14 5,4 0,0 5,4 97,5 0,0 97,5 
4.15 18,2 0,0 18,2 458,0 0,0 458,0 
4.21 8,9 0,0 8,9 225,0 0,0 225,0 
4.22 0,0 45,2 45,2 0,0 1145,2 1145,2 
UO 4 32,5 45,2 77,7 780,5 1145,2 1925,7 

       

7.09 0,0 9,1 9,1 0,0 201,3 201,3 
7.11 18,2 0,0 18,2 425,0 0,0 425,0 
7.12 9,1 0,0 9,1 182,0 0,0 182,0 
7.13 6,1 0,0 6,1 96,0 0,0 96,0 
7.14 6,1 0,0 6,1 132,1 0,0 132,1 
7.17 81,1 0,0 81,1 1 200,9 0,0 1 200,9 
UO 7 120,6 9,1 129,7 2 036,0 201,3 2 237,3 

       

8.02 60,6 0,0 60,6 1 415,8 0,0 1 415,8 
8.05 54,6 0,0 54,6 1 315,7 0,0 1 315,7 
8.06 0,0 30,3 30,3 0,0 813,9 813,9 
8.08 3,0 0,0 3,0 52,9 0,0 52,9 
UO 8 118,20 30,3 148,50 2 784,4 813,9 3 598,3 

       

13.08 9,1 0,0 9,1 449,5 0,0 449,5 
UO 13 9,1 0,0 9,1 449,5 0,0 449,5 

       

14.02 85,3 0,0 85,3 630,9 0,0 630,9 
14.04 40,5 0,0 40,5 524,0 0,0 524,0 
14.05 42,3 0,0 42,3 469,7 0,0 469,7 
14.07 100,1 0,0 100,1 1 481,0 0,0 1 481,0 
14.08 112,3 0,0 112,3 1 662,0 0,0 1 662,0 
14.09 0,0 64,5 64,5 0,0 954,9 954,9 
UO14 380,5 64,5 445,0 4 767,6 954,9 5 722,5 

       

17.02 0,0 1 716,8 1 716,8 0,0 25 410,4 25 410,4 
17.03 232,8 0,0 232,8 2 584,80 0,0 2 584,8 
17.04 208,9 0,0 208,9 3 092,20 0,0 3 092,2 
17.05 189,8 0,0 189,8 2 106,90 0,0 2 106,9 
17.06 1 065,14 0,0 1 065,14 15 766,00 0,0 15 766,0 
17.07 0,0 1 364,6 1 364,6 0,0 20 197,6 20 197,6 
UO 17 1 696,64 3 081,4 4 778,04 23 549,90 45 608,0 69 157,9 

       

31.01 0,0 1 483,4 1 483,4 0,0 3 195,0 3 195,0 
UO 31 0,0 1 483,4 1 483,4 0,0 3 195,0 3 195,0 

       

34.03 195,6 0,0 195,6 421,2 0,0 421,2 
34.04 20,0 0,0 20,0 360,4 0,0 360,4 
34.05 0,0 3 399,0 3 399,0 0,0 5 856,2 5 856,2 
34.08 6,1 0,0 6,1 169,7 0,0 169,7 
UO 34 221,7 3 399,0 3 620,7 951,3 5 856,2 6 807,5 

       

36.14 33,3 0,0 33,3 784,1 0,0 784,1 
36.15 0,0 15,2 15,2 0,0 382,3 382,3 
UO 36 33,3 15,2 48,5 784,1 382,3 1166,4 

       

37.02 208,2 0,0 208,2 538,0 0,0 538,0 
37.05 27,3 0,0 27,3 1 011,4 0,0 1 011,4 
37.06 1 601,0 0,0 1601,0 4 137,8 0,0 4 137,8 
UO 37 1 836,5 0,0 1 836,5 5 687,2 0,0 5 687,2 
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M. NÁVRH KONCEPCIE STAROSTLIVOSTI 
O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Kvalitu životného prostredia ovplyvňuje celý rad rôznorodých faktorov, z ktorých sú 
mnohé často subjektívne, t. j. vychádzajúce z ľudských pocitov. Tieto faktory nie sú 
merateľné, a z toho dôvodu ich nie je možné objektívne hodnotiť. V územnom 
pláne je možné poukázať na faktory kvality životného prostredia, odrážajúcich 
predovšetkým hygienickú kvalitu životného prostredia, najmä jeho zložiek - 
ovzdušie, voda, pôda a pod. 

Podľa environmentálnej regionalizácie SR, spracovanej v roku 1997 a ďalej 
aktualizovanej v roku 2004 na základe komplexného zhodnotenia stavu ovzdušia, 
podzemnej a povrchovej vody, pôdy, horninového prostredia, bioty a ďalších 
faktorov, nie je územie Štúrova zaradené medzi zaťažené územia. Väčšina 
riešeného územia však patrí do prostredia narušeného (4.stupeň) až mierne 
narušeného (3. stupeň). 

M.1 OVZDUŠIE 

Ochrana ovzdušia je v súčasnosti zabezpečovaná na základe zákona č. 478/2002 
Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov. (zákon o 
ovzduší) a podľa zákona č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších 
predpisov. Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. 
Znečistené ovzdušie, najmä v dôsledku silného emisno - imisného zaťaženia zo 
zdrojov znečisťovania, je potenciálnou hrozbou pre zdravie obyvateľstva. 

Širšie riešené územie patrí v rámci SR z hľadiska znečistenia ovzdušia k menej 
zaťaženým územiam. Kvalita ovzdušia je ovplyvňovaná najmä emisiami z veľkých 
priemyselných zdrojov nachádzajúcich sa priamo v riešenom území (Smurfit Kappa 
Štúrovo, a.s.) a okrem toho diaľkovým prenosom znečisťujúcich látok. Hlavný 
podiel na znečisťovaní ovzdušia má chemický - papierenský priemysel a 
automobilová doprava. Najväčšie množstvá škodlivín sa produkujú predovšetkým 
vo forme CO2, NOx, uhľovodíkov, ťažkých kovov, v menšej miere SO2 zo 
spaľovacích procesov. Znečisťovanie ovzdušia tuhými látkami (TL) je pri spaľovaní 
ZP minimálne. Zdroje tepla, vybavené novšími kotlami s novými typmi horákov, 
emisné limity všetkých znečisťujúcich látok neprekračujú. 

Tabuľka Súčasný stav produkcie emisií 

 ZP ŤVO ČU HU Spolu 

TL   [t/rok] 0,320 0,640 890,486 229,071 1 120,517 
SO2 [t/rok] 0,154 0,900 1 097,463 362,695 1 461,212 
NOx [t/rok] 25,584 3,000 144,403 57,268 230,255 
CO  [t/rok] 5,117 0,177 4 332,090 859,014 5 196,398 
CO2 [t/rok] 30 248,809 905,765 236 508,600 35 315,000 302 978,174 

Emisná situácia 

Emisie tuhých znečisťujúcich látok majú kontinuálne klesajúcu tendenciu už dlhšie 
obdobie, emisie oxidu siričitého majú medziročne mierne rozkolísané hodnoty. 
Okres Nové Zámky sa radí k oblastiam s pozitívnym vývojom emisií oxidu 
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siričitého. Príčinou uvedeného trendu je zefektívnenie využitia energie, prijatie 
novej environmentálnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia, nahrádzanie menej 
ušľachtilých palív (hnedé uhlie, vykurovací olej) zemným plynom. Výrazne poklesla 
úroveň klasického znečisťovania ovzdušia (spaľovacie procesy, priemysel), naopak 
narastalo znečisťovanie ovzdušia automobilmi a s tým súvisiaca koncentrácia 
prízemného ozónu. 

Imisná situácia 

Lokálne znečistenie ovzdušia 

Na území nitrianskeho kraja sa nachádza iba jedna meracia stanica, ktorá 
monitoruje imisné znečistenie.  

Oxid siričitý - úroveň znečistenia pre hodinové a tiež ani pre denné hodnoty vo 
väčšom počte nebola prekročená,  

Oxid dusičitý - nebol v poslednom období zaznamenaný prípad prekročenia limitnej 
hodnoty na ochranu zdravia ľudí ani pre hodinové a ani pre ročné koncentrácie. 

PM10 - najväčší problém kvality ovzdušia predstavuje v súčasnosti znečistenie 
ovzdušia suspendovanými časticami (PM10). - bývajú prekročené limitné hodnoty . 

Prízemný ozón - od začiatku deväťdesiatych rokov koncentrácie prízemného 
ozónu v Európe viac menej stagnujú, čo potvrdzujú aj merania na Slovensku. 
Zvýšené koncentrácie ozónu vo voľnej troposfére zintenzívňujú skleníkový efekt 
atmosféry, v hraničnej atmosfére (0-2 km) nepriaznivo ovplyvňujú ľudské zdravie 
(hlavne dýchací systém človeka), vegetáciu (poľnohospodárske plodiny a lesné 
porasty) a rôzne materiály. V celom Nitrianskom kraji nie je monitorovacia stanica, 
ktorá zabezpečuje merania koncentrácie troposférického ozónu. Z výsledkov 
monitoringu, prebiehajúcom na území SR, vyplýva, že na celom území Slovenska, 
s výnimkou intravilánov miest, je v súčasnosti prekračovaná cieľová hodnota 
prízemného ozónu pre ochranu vegetácie. 

Za zdroj znečistenia ovzdušia možno označiť i poľnohospodársku výrobu. 
Používaním agrochemikálií, prašnosťou a živočíšnu výrobu (zaťažuje územie 
najmä pachmi) nepriaznivo vplýva na kvalitu ovzdušia. 

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia: 
 systematické znižovanie emisií základných látok znečisťujúcich ovzdušie (SO2, NOx, 

CO, tuhých látok) s orientáciou na najväčších znečisťovateľov, 
 pre vybrané veľké zdroje- vypracovanie národných programov zameraných na 

zníženie emisií oxidu uhličitého a ostatných plynov vyvolávajúcich skleníkový efekt, 
 dobudovanie komplexného monitorovacieho a informačného systému životného 

prostredia v okrese 

M.2 VODA 

Základným právnym dokumentom v oblasti ochrany vôd je zákon č.364/2004 Z.z. o 
vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon). Celé riešené územie patrí do povodia Dunaja a zasahuje 
doň aj tok Hrona, ktorý priamo v riešenom území ústí do Dunaja. Vodný fond na 
území mesta tvoria vodné toky v správe SVP, š.p. OZ Povodie Dunaja a OZ 
Povodie Hrona. K vodohospodársky významným tokom pretekajúcim katastrálnym 
územím mesta patrí samotná rieka Dunaj (priemerný ročný prietok v Štúrove je 
2 044 m3.s-1) a Hron (priemerný prietok v ústí do Dunaja je 55,2 m3.s-1). 

Mesto Štúrovo je z veľkej časti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sieťou 
odvádzajúcou odpadovú vodu z domácností, priemyselných areálov ako aj 
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dažďové vody zo spevnených plôch. Aj napriek tomu k najvýznamnejším 
znečisťovateľom vôd patria najmä komunálne odpadové vody a miestny priemysel. 
Prienik látok organického aj anorganického pôvodu do pôdy, povrchových tokov a 
do podzemných vôd spôsobuje aj poľnohospodárska výroba. Znečistenie je 
charakteristické tým, že spravidla pochádza z rozptýlených zdrojov a je nárazové.  

M.2.1 Kvalita povrchovej vody 

Kvalita vôd vyplýva z charakteru prostredia. Prevažná časť riešeného územia 
predstavuje urbanizovanú krajinu. Zdrojmi znečistenia povrchových a podzemných 
vôd sú najmä priemysel, technická infraštruktúra, ako aj komunálne odpadové 
vody BVS , a.s. Kvalita povrchových vôd je v riešenom území mesta Štúrovo 
dlhodobo monitorovaná v odberných miestach Dunaj – Štúrovo, riečny km 1 
718.80, Hron – Kamenica nad Hronom (SV od riešeného územia). V povodí Hrona 
a Dunaja patria k najväčším znečisťovateľom toku odpadové vody z priemyselnej a 
poľnohospodárskej výroby, ako aj komunálne odpadové vody.  

Povodie Dunaja 

V skupinách ukazovateľov kyslíkového režimu je tok Dunaja zaradený do I.- II. 
triedy kvality, z hľadiska fyzikálno- chemických ukazovateľov – II.- III. trieda kvality 
(Mn), nutrienty – II.- III. trieda kvality (zaradenie spôsobili koncentrácie dusičnanov 
a organický dusík). V skupine biologických ukazovateľov bola kvalita vody 
hodnotená ako III. trieda kvality. V skupine mikrobiologických ukazovateľov sa 
zhoršila kvalita zo IV. na V. triedu (Dunaj- Komárno). Podľa obsahu 
mikropolutantov sa zaraďuje kvalita vody do III.- V. triedy, určujúcim bol Al. Podľa 
priemerných ročných hodnôt vody v toku vykazujú mierne zlepšenie, pozorovaný je 
pokles BSK5, NELUV, N-NH4, znížila sa tiež priemerná ročná hodnota 
koncentrácií N-NO3. 

Povodie Hrona 

V povodí Hrona bolo v roku 2003 – 2004 hodnotené odberové miesto Hron - 
Kamenica, ktoré je zatriedené do výslednej IV. triedy kvality. V skupine 
ukazovateľov kyslíkového režimu bolo zaznamenané zhoršenie z II. na III. triedu 
kvality, ktorú spôsobila zvýšená koncentrácia ChSKCr (c90 28,3 mg/l-1). V skupine 
B, III. triedu určujúcim ukazovateľom boli koncentrácie Mn (c90 0,2 mg/l-1). Tak 
ako po iné roky, aj v tomto hodnotenom období v skupine ukazovateľov C 
(nutrienty) koncentrácie fosforečnanového fosforu (c90 0,24 mg/l-1) a celkového 
fosforu (c90 0,40 mg/l-1) spôsobili zatriedenie do IV. triedy kvality. Biologické 
ukazovatele ako sú sapróbny index biosestónu a koncentrácie chlorofylu „a“ (c90 
64,2 µg.l-1) v skupine D, sú určujúcimi ukazovateľmi pre III. triedu kvality. Vysoké 
počty koliformných a termotolerantných koliformných baktérií (c90 152 a 80 
KTJ/ml) spolu s koncentráciami hliníka (c90 499,0 µg.l-1 ) posúvajú toto odberové 
miesto do IV. triedy kvality. 

Opatrenia na zlepšenie kvality vôd v riešenom území: 
 nevyhnutným predpokladom je dobudovanie kanalizačnej siete v celom 

riešenom území, 
 eliminovať kontamináciu povrchových i podzemných vôd poľnohospodárskou 

výrobou preferovaním ekologického poľnohospodárstva, dodržiavaním 
opatrení, aby neprichádzalo k nekontrolovanému úniku látok do vody.  
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M.2.2 Kvalita podzemnej vody 

Pririe čna zóna Dunaja od Komárna po Štúrovo 

Monitorovaciu sieť tvorilo v roku 2002 12 vrtov základnej siete SHMÚ a jeden 
využívaný vrt. V rámci pririečnej zóny tejto oblasti boli namerané v podzemných 
vodách zvýšené obsahy Fe (6x došlo k prekročeniu limitov), Mn (9x), amónnych 
iónov (2x), vplyvom poľnohospodárskej činnosti došlo k prekročeniu limitov pre 
sírany (7x), dusičnany (1x) a chloridy (1x). Ojedinele boli namerané aj zvýšené 
koncentrácie ortuti, a NELUV. Všeobecne k najčastejším prekročeniam limitných 
hodnôt STN 75 7111 „Pitná voda“ patria prekročenia obsahu Fe a Mn. Toto 
zvýšenie je spôsobené hlavne v dôsledku nepriaznivých kyslíkových pomerov - 
podzemné vody kvartérnych sedimentov majú nízky obsah rozpusteného kyslíka. 
Vzhľadom na charakter znečistenia je nutné realizovať opatrenia eliminujúce 
znečistenie podzemných vôd. Podzemné vody sa môžu stať pri lokálnych zdrojoch 
jedným zo závažných rizikových faktorov zdravotného stavu obyvateľstva z 
dôvodu, že uvedené skupiny látok pôsobia toxicky na živé organizmy. Ochranu 
podzemných vôd je potrebné zamerať na likvidáciu divokých skládok odpadov, 
dobudovaním verejnej kanalizácie a odstránenie jej netesnosti a tiež budovaním 
čistiarní odpadových vôd. 

M.2.3 Geotermálna voda 

M.2.3.1 Všeobecné charakteristiky 

Územie Slovenska je v porovnaní s inými krajinami relatívne bohaté na 
geotermálne zdroje a na základe geologického prieskumu bolo vyčlenených 25 
perspektívnych oblastí. Podľa teploty sa vody nazývajú termálne, ak dosahujú 
aspoň 25 °C. Medzné hodnoty boli stanovené pod ľa vplyvu teploty vody na ľudský 
organizmus, podľa toho termálne vody delíme na: 

• vlažné - od 25 ° do 35 °C  
• teplé - od 35 ° do 42 °C  
• horúce - nad 42 °C  

Územie v okolí Štúrova je mimoriadne bohaté na studené i teplé minerálne vody. 
Voda nie je vyhlásená za liečivú, ale má dobrý účinok na pohybové ústrojenstvo a 
alergické kožné ochorenia. Už v rokoch 1951-52 bolo pri Dunaji vybudované malé 
kúpalisko s jedným bazénom. Do bazéna sa napúšťala voda z vrtu realizovaného v 
roku 1949. V roku 1978 bol napustený prvý bazén. Bazény sa napustili vodou 
prvýkrát 17. júla 1978. Bol to významný moment pre perspektívu využitia územia 
na rekreačné účely. 

M.2.3.2 Zdroje termálnych vôd v Štúrove 

V Štúrove sa nachádzajú 3 zdroje termálnych vôd: 

� Kúpe ľný prame ň (vrt OPKS) 
� Vrt FGŠ - 1 
� Vrt VŠ - 1 
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Kúpe ľný prame ň  
(vrt OPKS) 

Register NZ - 1  
Lokalita Štúrovo -  
Typ vrt 
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie existuje 
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  46-33-01 
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  L-34-2-C 
Viď - NZ – 1 “Kúpeľný prameň”  

� Vrt OPKS  je najstarším zdrojom, nachádza sa v areáli „Starého kúpaliska“ 
v blízkosti Dunaja 

� Realizácia - 1949 
� Hĺbka vrtu - 96,5 m 
� Perforácia 
� Výdatnosť - 6,00 - 7,00 l/s 
� Teplota vody (na ústí vrtu) - 410C 
� Exploatácia 
� Mineralizácia - 0,70 g/l 

 

 

Vrt FGŠ - 1  

Register NZ - 2 
Lokalita Štúrovo -  
Typ vrt 
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie existuje 
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  46-33-01 
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  L-34-2-C 
Vrt FGŠ – 1 je umiestnený za komplexom nových kúpalísk 
na SV okraji mesta. Vrt bol odvŕtaný a preskúšaný v rokoch 
1972 – 75. Je hlboký 210,5 m. V súčasnosti sa využíva v 
novom komplexe kúpalísk. 

 

� Vrt FGŠ - 1  sa nachádza v areáli nového kúpaliska Vadaš 
� Realizácia - 1973 
� Hĺbka vrtu - 210,5 m 
� Perforácia 
� Výdatnosť - 70,00 l/s 
� Teplota vody (na ústí vrtu) - 38,7 - 38,90C 
� Exploatácia - intervalové čerpanie 
� Mineralizácia - 0,70 g/l 
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Vrt VŠ - 1 

Register NZ - 7 
Lokalita Štúrovo -  
Typ vrt 
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie existuje 
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  46-33-01 
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  L-34-2-C 
Vrt VŠ – 1 je situovaný v západnej časti intravilánu mesta, v 
areáli termálneho kúpaliska v blízkosti staršieho vrtu FGŠ – 
1. Vrt je dobre prístupný. Vyvŕtaný bol v r. 1988. Vrt sa 
sezónne využíva na rekreačné účely – plnenie bazéna 
termálnou vodou 

 

� Vrt VŠ - 1  sa nachádza v areáli nového kúpaliska Vadaš 
� Realizácia - 1988 
� Hĺbka vrtu - 124,0 m 
� Perforácia 
� Výdatnosť - 70,00 l/s 
� Teplota vody (na ústí vrtu) - 38,7 - 38,90C 
� Exploatácia - intervalové čerpanie 
� Mineralizácia - 0,70 g/l 

Podľa celkovej mineralizácie sa delia na: jednoduché (1g/1), slabo mineralizované 
( 1-5g/1), stredne mineralizované (5-15g/1), silne mineralizované (nad 15g/1 
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M.2.3.3 Praktické využitia geotermálnej energie 

Koncepcia rozvoja geotermálnej energie vychádza zo spoločenskej potreby 
využívania netradi čných zdrojov energií,  medzi ktorými geotermálna energia 
zaujíma významné miesto. Regionálny geologický výskum a vyhľadávací prieskum 
vymedzených perspektívnych oblastí zabezpečuje Ministerstvo životného 
prostredia SR v súlade s príslušnými uzneseniami vlády SR ku koncepcii 
geologického výskumu a prieskumu územia SR z rokov 1996 a 2002, ako aj 
návrhu koncepcie využitia geotermálnej energie v SR z roku 1996. Podľa 
aktualizovanej Energetickej bilancie SR sa očakáva, že v roku 2010 bude overený 
tepelno-energetický potenciál geotermálnych zdrojov predstavovať 1 200 MWt, z 
čoho očakávaný využívaný tepelný výkon bude predstavovať 360 MWt. Reálne sa 
v súčasnosti na Slovensku využíva  okolo 131 MWt geotermálnej energie. 

Z hľadiska súčasného stavu využívania geotermálnej energie sa geotermálne vody 
využívajú v poľnohospodárstve na produkcii plodín a chov rýb, ako aj na 
vykurovanie budov a na rekreačné účely. 

Možnos ť využitia geotermálnej energie v Štúrove 

V roku 1973 na lúke "Vadaš" v Štúrove bol realizovaný prieskumný geologický vrt. 
Geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave tu objavil zdroj termálnej vody v hĺbke 
asi 130 m, o teplote 39,7 °C a výdatnosti 70 l/s. N a tomto mieste bolo vybudované 
termálne kúpalisko Vadaš, ktoré má dnes šesť bazénov umiestnených na ploche 
24 hektárov. Termálna voda je čerpaná čerpadlom v hĺbke 6 – 7 m , Qmax = 43 l/s a 
využívaná na prevádzku bazénov. Z bazénov je vypúšťaná do vychladzovacieho 
jazera a odtiaľ do Štúrovského kanála. Priemerná teplota vypúšťaných vôd do 
vychladzovacieho jazera je 30°C a do Štúrovského ka nála 26°C. 

Teplota termálnych vôd je nízka na priame využitie napr. pre prípravu TV. Využitie 
by bolo možné pomocou tepelného čerpadla, alebo ako napájacia voda pre 
tepelné zariadenia. Nevýhodou však je vzdialená poloha od možného miesta 
využitia. Perspektívne sa môže uvažovať s jej využitím v plánovanej bytovej 
výstavbe v lokalite v blízkosti kúpaliska Vadaš. 

Ako zdroj nízkopotenciálneho tepla je možné využiť termálnu vodu vypúšťanú do 
vychladzovacieho jazera z kúpaliska Vadaš v množstve cca 3352 m3/deň, ktorá má 
priemernú teplotu 30°C. 

M.3 PÔDA 

Kvalita pôdy patrí medzi najvýznamnejšie faktory využívania a rozvoja územia. 
Medzi hlavné negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú environmentálnu funkciu pôd 
patria najmä zhutňovanie, acidifikácia, neuvážené meliorácie a rekultivácie, 
nadmerná chemizácia, emisno - imisná kontaminácia a zvyšujúca sa erózia. 

Okrem degradačných faktorov znižujúcich kvalitu pôdy, dochádza i k jej prevodu 
na nepoľnohospodárske účely. Výstavbou sú ohrozené najmä poľnohospodárske 
pôdy v okolí sídiel.  

Kontaminácia pôdy 

Samotná prítomnosť kontaminantov v pôde v prevažnej väčšine pôdy 
nepoškodzuje. Škodlivosť sa prejavuje najmä ich absorpciou pôdnymi 
organizmami, rastlinami, ako i prienikom do pôdneho roztoku a následne do 
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podzemných vôd. Kontaminanty prostredníctvom potravného reťazca ďalej priamo 
ohrozujú vyšších živočíchov a človeka. 

Výrazne negatívny vplyv na kvalitu pôd má imisná situácia v SR. Najškodlivejšími 
kontaminantmi poľnohospodárskej pôdy a vegetácie na nej sú: SO2, NOx, CS2, F, 
Pb, Cd, As, popolčeky, Ti, Ni a organické zlúčeniny. 

Vplyvom intenzívnej poľnohospodárskej výroby na Podunajskej nížine sa 
používanie rôznych agrochemikálií prejavuje miernym zvýšením koncentrácie 
niektorých rizikových prvkov v poľnohospodárskych pôdach nad referenčnú 
hodnotu, t.j. ich obsahy sú mierne vyššie ako požadované hodnoty pre tieto prvky. 
Ide o zvýšené koncentrácie Cd a Ni (pravdepodobne spôsobenú aplikáciou 
fosfátov) a Cu, Zn. 

Zvláštnou kategóriou potenciálneho znečistenia pôd sú staré ekologické záťaže, 
ktoré eviduje Obvodný úrad ŽP v Štúrove. Vznikali v minulých obdobiach 
nesprávnymi technologickými postupmi, nedbanlivosťou a haváriami v 
priemyselných podnikoch - časti areálov kontaminované ropnými látkami, najmä v 
priestoroch skladov ropných produktov a pod. 

Chemické rozbory z hľadiska znečistenia pôdy sa v okolí takýchto lokalít 
nevykonávali, preto sa v budúcnosti považuje za nutné preveriť stupeň znečistenia 
a podľa výsledkov analýz vykonať sanácie (napr. v okolí areálu Smurfit Kappa 
Štúrovo, a.s. – troskové pole, odkalisko). 

Degradácia pôd eróziou 

Na riešenom území sa pôdy ohrozované vodnou eróziou vyskytujú v minimálnej 
miere. Nakoľko sa územie vyznačuje najmä rovinatým reliéfom terénu, je preň 
príznačná práve veterná erózia. Postihuje však najmä oblasti s výskytom ľahkých 
pôd na nížinách so slabým rozvojom sprievodnej krajinnej zelene tokov a 
komunikácií.  

M.4 ZAŤAŽENIE HLUKOM 

Ďalšími rizikovými faktormi, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu životného 
prostredia, sú hluk a vibrácie. Problematikou zaťaženia obyvateľov SR hlukom sa 
zaoberá Úrad verejného zdravotníctva (predtým Štátny zdravotný ústav) 
Slovenskej republiky. Významnými líniovými zdrojmi hluku na území mesta sú 
automobilová a železničná doprava. Bodovými zdrojmi hluku sú najmä výrobné 
procesy, ktoré však nepredstavujú závažný problém. S ohľadom na predpokladaný 
ďalší nárast motorizmu možno vo výhľade očakávať ďalšie narastanie nadmerných 
hlukových hladín. Nepriaznivo sa to prejaví najmä všade tam, kde obytná zástavba 
nie je situovaná v dostatočnej vzdialenosti od hlavných dopravných ťahov. Hluk zo 
železničnej dopravy dosahuje pomerne vysoké hodnoty v dôsledku súčasných 
zlých akustických parametrov vlakových súprav a zlého technického riešenia 
koľajového systému. Nakoľko je však železničná trať riešeného územia č. 130 
Bratislava – Nové Zámky - Štúrovo takmer výlučne vedená úplne mimo 
zastavaných území, nie je nutné uvažovať o ovplyvňovaní obyvateľstva hlukom. 
Najvyššie denné prípustné ekvivalentné hladiny hluku vo vonkajších priestoroch sú 
pre hluk z dopravy resp. iných zdrojov v zmysle platných právnych predpisov 19 
nasledovné: 

                                                           
19 Vyhláška 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 
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Prípustné hodnoty ur čujúcich veli čín hluku vo vonkajšom prostredí 

 
Prípustné hodnoty a) 

(dB) 
hluk z dopravy hluk z iných 

Kateg. 
územia  

Opis chráneného územia 

 
 
 
 

Ref. 
čas. 
inter. 

Pozemná a 
 vodná 

doprava b) c)  

LAeq,p 

Železni čné 
dráhy c) 

 
LAeq,p 

Letecká 
doprava 

 
LAeq,p 

Letecká 
doprava 

 
LASmax,p  

 

zdrojov 
 
 

L Aeq,p 

I. 

Územie s osobitnou 
ochranou pred hlukom 
(napríklad kúpeľné miesta,10) 
kúpeľné a liečebné 
areály). 

deň 
večer 
noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

– 
– 

60 

45 
45 
40 

II. 

Priestor pred oknami 
obytných miestností 
bytových a rodinných 
domov, priestor pred oknami 
chránených miestností 
školských budov, 
zdravotníckych zariadení 
a iných chránených 
objektov,d) rekreačné 
územie. 

deň 
večer 
noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

– 
– 

65 

50 
50 
45 

III. 

Územie ako v kategórii II 
v okolí diaľnic, ciest I. a II. 
triedy, miestnych 
komunikácií s hromadnou 
dopravou, železničných dráh 
a letísk, 9) 11) mestské centrá. 

deň 
večer 
noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60 
60 
50 

– 
– 

75 

50 
50 
45 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie 
a bez chránených vonkajších 
priestorov, výrobné zóny, 
priemyselné parky, areály 
závodov 

deň 
večer 
noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

– 
– 

95 

70 
70 
70 

 

M.5 ŽIARENIE 

M.5.1 Prírodná rádioaktivita hornín 

Prírodné zdroje rádioaktivity sú súčasťou prírodného prostredia. Patrí k nim 
kozmické žiarenie a prirodzená rádioaktivita hornín, hydrosféry a atmosféry. 
Prirodzená rádioaktivita hornín je v podstate podmienená prítomnosťou K, U a Th. 
Tieto prvky emitujú gama žiarenie a podmieňujú vonkajšie ožiarenie. Horniny 
používané ako stavebné suroviny sa stávajú zdrojom radiácie v budovách. Z tohto 
hľadiska je posúdenie rádioaktivity stavebných surovín a stavebných materiálov 
veľmi významné a je ho potrebné sústavne sledovať. Požiadavky na obmedzenie 
ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov stanovuje vyhláška č. 406 
Ministerstva zdravotníctva SR z 26. júna 1992.  

Prírodné rádionuklidy v prostredí vytvárajú rozpadové rady a to uránový rozpadový 
rad, aktinouránový rad a tóriový rad. Okrem toho sú v prírode rádionuklidy, ktorých 
prvé prvky rozpadu sú stabilné. Sem patrí najmä 40 K. V zemskej kôre majú 
hlavné rádioaktívne prvky nasledujúce priemerné zastúpenie: urán  2-3  ppm 
             tórium 8-12 ppm 
             draslík 2,5 % 
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Koncentrácie rádionuklidov uránu, tória, draslíka a cézia neprekračujú povolené 
limity. Platí to aj o úrovni žiarenia z povrchu a o potenciálnom ožiarení obyvateľstva 
z prírodných a umelých zdrojov. Na základe uvedeného možno hygienicko- 
radiačnú situáciu mesta hodnotiť ako dobrú.  

Možno skonštatovať, že s aspektu prírodnej rádioaktivity hornín okolie mesta 
Štúrova patrí medzi menej zaťažené oblasti v rámci Slovenska. 

M.5.2 Radónové riziko 

Radón je rádioaktívny plyn bez farby, chuti a zápachu. Patrí medzi prírodné 
rádionuklidy. V uzatvorených priestoroch sa hromadí. Vzniká v prírodnom prostredí 
prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu U238, ktorý je v stopových 
množstvách prítomný vo všetkých horninách. Radón nie je stabilný, ale ďalej sa 
rozpadá na tzv. dcérske produkty. Tie sa viažu na aerosolové a prachové častice v 
ovzduší, s ktorými vstupujú do živého organizmu ingesciou a inhaláciou. 

Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom 
materiáli a vo vode. Z toho najdôležitejšiu záťaž predstavuje radón v pôdnom 
vzduchu, vnikajúci do budov z podložia stavieb. V novej výstavbe ide o 
predchádzanie škodlivým účinkom radónu predovšetkým lokalizáciou stavieb, 
voľbou stavebných materiálov a spôsobom prevedenia stavieb. Ide o nový prístup, 
s ktorým sa musí v územnom plánovaní i v rezorte stavebníctva počítať.  

V roku 1993 zrealizoval v okrese Nové Zámky (v rámci zostavenia odvodenej mapy 
radónového rizika Slovenska v M 1:200 000) Uranpres, š.p. Spišská Nová Ves 
priame merania radónu v pôdnom vzduchu s vyznačením plôch s nízkym, 
stredným a vysokým radónovým rizikom. V celom riešenom území bolo 
zaznamenané prevažne nízke a v malej miere stredné radónové riziko. Vysoká 
hodnota radónového rizika nebola zaznamenaná. 

Prezentované výsledky radónových prieskumov na území kraja a regiónu nie je 
možné použiť ako podklad pre detailné územné plánovanie a nenahradzujú 
podrobný radónový prieskum. Výsledky podávajú len základné informácie o 
radónovej situácii a slúžia ako podklad pre usmernenie ďalších prieskumných prác. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (predtým ŠZÚ) v Nových Zámkoch v 
rámci svojej práce sleduje aj kontamináciu potravín 137Cs a 90Sr, pretože cézium 
a stroncium sú u nás v súčasnej dobe prakticky jedinými merateľnými 
počernobyľskými kontaminantmi. Vo všetkých vzorkách potravín bola zistená 
aktivita 137Cs úplne nevýznamná z hľadiska ohrozenia zdravia obyvateľstva. 
Nebol zistený ani zvýšený výskyt iných rádionuklidov vyžarujúcich žiarenie gama. 

Požiadavky na zabezpe čenie hygieny prostredia 

Hodnotenie zložiek a faktorov životného prostredia má v územnoplánovacej 
dokumentácii špecifické postavenie. Problémy životného prostredia sú prejavom 
nerešpektovania ekologických limitov a ich prekračovania a vyúsťujú do tzv. stretov 
záujmov. Nedajú sa hodnotiť izolovane od celkovej stratégie využívania prírodných 
zdrojov a ekonomických aktivít v území. 
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M.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Odpady vznikajú pri každej ľudskej činnosti, vo výrobnej aj v spotrebiteľskej sfére. 
Ich vznik a hromadenie výrazne ovplyvňuje životné prostredie hlavne škodlivými 
látkami, ktoré odpady obsahujú. Nesprávnou manipuláciou a nakladaním s 
odpadmi je ohrozená nielen kvalita podzemných a povrchových vôd, ale aj kvalita 
ovzdušia a pôdy. Okrem škodlivých vplyvov na zložky životného prostredia 
poskytuje aj možnosť obnovy využiteľných zložiek odpadu ich recykláciou. 

M.6.1 Súčasný stav nakladania s odpadmi 

Problematika odpadového hospodárstva je „ošetrená“ zákonom 223/2001 Z.z o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu prislúchajúcimi 
legislatívnymi predpismi20 

Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo je obsiahnuté na národnej úrovni v 20 
aktuálnych právnych predpisoch so zapracovaním priamych i nepriamych 
novelizácií. 

Členenie v rámci zložky: 

• Odpady a odpadové hospodárstvo (16 právnych predpisov) 
• Obaly (4 právne predpisy) 
• Elektrozariadenia a elektroodpad 

Vzhľadom na to, že zatiaľ nie je k dispozícii ani krajský program odpadového 
hospodárstva, nie je možné predpokladať, že v blízkej budúcnosti budú 
vypracované POH na nižších úrovniach, ktoré vychádzajú práve zo zmieňovaného 
dokumentu. A preto, nami uvádzané údaje sú čerpané najmä z Programu 
odpadového hospodárstva pre mesto Štúrovo do roku 200521. 

M.6.2 Množstvo a zloženie odpadov, ich 
zneškod ňovanie a úprava a využívanie 

M.6.2.1 Množstvo a zloženie odpadov 

Množstvo vyprodukovaných komunálnych odpadov za rok 2005 v meste Štúrovo 
bolo 3 300 t, z toho cca 60 % predstavoval domový odpad z domácností (čo 
predstavuje cca 212 kg odpadu na obyvateľa ročne). 

Z výsledkov monitorovania produkcie odpadov od roku 1995 je zrejmý pokles 
produkcie odpadov u zvláštnych a nebezpečných odpadov. Ostatné druhy odpadov 
majú vzrastajúci trend. 

Nosným elementom hospodárstva v meste je Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.. 
Nemalým podielom prispievajú i stavebné firmy a sektor poľnohospodárstva a v 
neposlednej rade i produkcia odpadov z komunálnej sféry. 

 

                                                           
20 1. januára 2009 nadobúda účinnosť posledná novela zákona č. 223 / 2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola schválená 6. novembra 2008 
21 V súčasnosti v meste Štúrovo platí Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2004 v znení  VZN č.10/2005, 6/2006, 
11/2006 a 16/2008 o nakladaní s komunálnym  odpadom a drobným stavebným odpadom. 
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Tabuľka : Údaje za rok 2002 a predpoklad do roku 2005 
 

2002 2005 
Kód Názov Kategória Zneškodnené Zhodnocované Zneškodnené 

200 301 Komunálny odpad 0 3030 t. skládka TKO 
EKO REAL  Nána - 3300 t 

skládka TKO 
200 303 Uličné smeti 0 130 t    detto - 150 t  detto 
200 201 Biol. rozl. odpad 0 570 t    detto 650 t  kompost. - 
170 904 Odp.zo stavieb 0 650 t    detto - 800 t detto 

170 504 Zemina 
a kamenivo 0      35 t    detto - 50 t detto 

160 601 Batérie 
a akumulátory N - 5 t MACH TRADE 

s.r.o. Sereď - 

150 102 Obaly z plastov 0 - 20 t SLEDGE 
Kollárovo - 

160 104 Vyradené vozidlá N - 
30 t ako železné 
kovy ZELKOV 

Bátorové Kosihy 
- 

Celkom                                                                                  4 415 t 5 005 t 
 
Zdroj: POH mesta Štúrovo do roku 2005 

Nebezpečný a toxický odpad 

V oblasti nakladania s nebezpečným odpadom je situácia koordinovaná Obvodným 
úradom životného prostredia, ktorý v spolupráci s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva v Nových Zámkoch posudzuje žiadosti vo veci nakladania s 
nebezpečným odpadom. Všetky biologické a infekčné odpady z nemocníc, 
ambulancií štátnych a neštátnych lekárov, príp. iných zdravotníckych zariadení sú 
likvidované v spaľovni NsP Komárno.  

M.6.2.2 Zariadenia na zneškod ňovanie a úpravu 
odpadu 

Skládky odpadu 

V sledovanom území boli registrované skládky odpadov v rámci zostavovania 
mapy vhodnosti pre ukladanie odpadov v roku 1993. Doplnené boli o informácie z 
registra skládok odpadov, ktorý spravuje odbor informatiky ŠGÚDŠ v Bratislave. 
Priamo na území mesta Štúrovo sa riadená skládka nevyskytuje. Najbližšia 
skládka kategórie nie nebezpečného odpadu sa nachádza v susednej Náne - 
Ekoreal, sr.o.,  ( trieda skládky – NNO, začatie prev. skládky – 1999, množstvo 
uloženého odpadu za rok 2000 -8 348 m3, voľná kapacita skládky -  51 839 m3), 
kde sa zváža komunálny odpad z mesta ako aj odpad z podniku Smurfit Kappa 
Štúrovo,a.s.   

Odpad zo skla sa odváža do sklárne v Nemšovej. Priamo na území mesta Štúrova 
sa zhodnocuje zberový papier v závode Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. Dopravcom 
odpadov sú Technické služby mesta Štúrovo, ktoré disponujú potrebnými 
mechanizmami a nádobami na zber odpadov. 

Spaľovne 

Na území k. ú. Štúrovo nie sú evidované prevádzky spaľovania odpadov. 

Zariadenia na úpravu odpadu 

Smurfit Kappa Štúrovo, a.s,  Továrenská 1, rok začatia prevádzky – 1965, druh 
zneškodňovania odpadu - papier, textil, kapacita zariadenia 98 300 t. 

 

M.6.2.3 Využívanie odpadu 
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Pri využívaní biologického odpadu nie je celkom uspokojivý stav. Do roku 2005 sa 
predpokladalo na území katastrálneho územia mesta Štúrovo vybudovanie 
kompostárne na spracovanie ostatných odpadov a biologických odpadov, ktorá by 
kapacitne pokryla potreby mesta ako aj blízkeho okolia.  

Pre zachytenie maximálneho množstva zhodnotiteľných odpadov bol v posledných 
rokoch položený dôraz na separovanie druhotných surovín z komunálneho 
odpadu, a to priamo v domácnostiach, čím sa zamedzilo znehodnoteniu 
separovateľných druhov odpadov. Táto forma zhodnocovania bola orientovaná na 
nasledujúce zložky odpadu: papier, kartón a lepenky; sklo; plasty a obaly PET, 
viacvrstvové obaly; opotrebované akumulátory; opotrebované oleje a oleje z fritéz; 
vyradené  elektrické a elektronické zariadenia (aj biela technika) 

Technické služby mesta zabezpečujú zber a prepravu odpadov - komunálny, 
biologicky rozložiteľný, odpady z ulíc, zmes odpadov zo stavieb a demolácií, 
kamenivo a zemina ( v roku 2005 to bolo v celkovom množstve 4 883 090 kg.) 

Environmentálna zá ťaž z odpadov  

Okrem vyššie uvedenej skládky odpadov uzavretej k 30.6. 1999 ostáva na úseku 
odpadového hospodárstva aj v Štúrove stále veľkým problémom sanácia starých a 
neriadených (tzv. divokých) skládok. Vyskytujú sa najmä neriadené skládky 
komunálneho  a stavebného odpadu. 

M.6.3 Ciele a opatrenia odpadového hospodárstva  

V oblasti vypracovania programov odpadového hospodárstva v zmysle §4 nového 
zákona č. 223/2001 Z.z o odpadoch možno skonštatovať, že situácia je takmer 
neriešená. Vzhľadom na to, že zatiaľ nie je k dispozícii ani krajský program 
odpadového hospodárstva, nie je možné predpokladať, že v blízkej budúcnosti 
budú vypracované POH na nižších úrovniach, ktoré vychádzajú práve zo 
zmieňovaného dokumentu. Niektoré nami uvádzané údaje sú preto čerpané najmä 
z programu odpadového hospodárstva pre mesto Štúrovo do roku 2005. 

Organiza čné, technologické a výrobné opatrenia na zníženie v zniku odpadov 

Rozhodujúcou komoditou zostáva i naďalej komunálny odpad. 

• rozšírenie separovaného zberu na zber vyradených vozidiel, 
• likvidácia starých environmentálnych záťaží (divoké skládky) v okrajových častiach 

mesta. Odhaduje sa, že na týchto skládkach sa nachádza cca 1 000 t odpadu. 
Ročne sa plánuje likvidovať cca 250 – 300 ton odpadu. Za tým účelom sa 
vypracuje projekt likvidácie a podá žiadosť o štátnu dotáciu. 

• rekultivácia bývalej skládky TKO na Komenského ulici - do roku 1999 bola v 
prevádzke, v súčasnosti už ide o uzatvorenú skládku. Na skládku je vypracovaný 
projekt rekultivácie, jej realizáciu však spomaľujú nevysporiadané majetkoprávne 
vzťahy k pozemkom na ktorých sa skládka nachádza.  

Opatrenia na zníženie biologicky rozložiteľných odpadov 

Odpad z údržby mestskej zelene, parkov a verejných priestranstiev bude 
spracovaný v novozriadenej kompostárni. Po nábehu a osvedčení technológie sa 
dokompletizuje technologické zariadenie aj na kompostovanie biologicko 
rozložiteľného odpadu pochádzajúceho od obyvateľstva a od priemyselných 
producentov. 
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N. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, 
CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ 
A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

V k.ú. Štúrovo sa podľa evidencie Obvodného banského úradu a ŠGÚ DS 
nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné 
chrániť podľa zákona č.44/1998 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva 
(banský zákon). V riešenom území nie sú evidované ani staré banské diela, nie je 
určené prieskumné územie pre vyhradený nerast a nie sú evidované zosuvy. 
V širšom okolí t.j. v katastri susednej obce Obid je evidované výhradné ložisko 
hnedého uhlia (CHLÚ). 
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O. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH 
ZVÝŠENÚ OCHRANU 

Medzi plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu patria jednak plochy vymedzené 
legislatívne podľa osobitných predpisov, jednak plochy vyplývajúce z návrhov 
územných plánov týkajúcich sa ochrany a zachovania zvlášť cenných hodnôt v 
riešenom území. V územnom pláne sú im venované príslušné kapitoly (doprava, 
technické vybavenie, ochrana pamiatok, ochrana prírody a ÚSES, ŽP...) 
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P. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO 
POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ 
PÔDY A LESNEJ PÔDY 

K vyhodnoteniu záberov plôch poľnohospodárskej pôdy pre riešené územie boli 
použité nasledovné vstupné podklady: 

• hranica zastavaného územia k 1.1.1990 (Správa Katastra 
nehnuteľností), 

• bonitované pôdno-ekologické jednotky so 7-miestnym číselným 
kódom, 

• zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

• vyhláška ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 
508/2004, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z.z., 

• podkladové materiály o vybudovaných hydromelioračných 
zariadeniach podniku  Hydromeliorácie, s.r.o. 

V tabuľke č. 1 je zoznam lokalít, na ktoré Krajský pozemkový úrad v Nitre udelil 
súhlas na budúce možné použitie poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodárske účely. Výnimkou je lokalita č. 1, stanovil na nej obmedzenia, 
podľa ktorých sa má táto lokalita rozdeliť a zaberať postupne tak, aby sa na nej 
nevytvárali nezastavané enklávy a preluky. Ďalej stanovil, že investori sa musia 
umiestňovať tak, aby z celkového záberu zelené plochy tvorili max. 25 %. 

Predpokladá sa trvalé odňatie o výmere 249,9043 ha. Z toho 202,0995 ha 
predstavuje návrh a 47,8048 ha predstavuje výhľad. Ide o plochy nachádzajúce sa 
v zastavanom území a  mimo zastavaného územia mesta. Súhrnný prehľad o 
štruktúre pôdneho fondu podľa lokalít, bonitovaných pôdno– ekologických 
jednotiek a etáp uvádzame v tabuľke č. 1. 

P.1 BONITOVANÉ PÔDNO-EKOLOGICKÉ 
JEDNOTKY V RIEŠENOM ÚZEMÍ 

Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy (PP) zahŕňa ornú pôdu, záhradu, vinicu, 
trvalý trávny porast a ovocný sad o celkovej výmere poľnohospodárskej pôdy 
218,6303 ha, z toho 175,3251 ha v návrhu a 43,3052 ha vo výhľade. 

Bonitované pôdno-ekologické jednotky v predpokladanom odňatí 
poľnohospodárskej pôdy sú: 0001001, 0002002, 0011002, 0017002, 0018003, 
0037205, 0038202, 0039002. Ide o pôdy zaradené do 1. až 6. triedy kvality. 
Kategórie pôd zaradené, podľa prílohy č. 3 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej pôdy, do 1. - 4. skupiny sú chránené. 
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BPEJ  
7-miestny kód Pôdny typ Pôda podľa 

skupiny kvality Poznámka 

0017002 
Černozeme čiernicové prevažne 

karbonátové, stredne ťažké 1 chránená v zmysle 
zákona č. 220/2004 Z.z. 

0002002 
Fluvizeme typické karbonátové, stredne 

ťažké 2 chránená v zmysle 
zákona č. 220/2004 Z.z. 

0018003 
Černozeme čiernicové, prevažne 

karbonátové, ťažké 2 chránená v zmysle 
zákona č. 220/2004 Z.z. 

0039002 
Černozeme typické a černozeme 

hnedozemné na sprašiach, stredne ťažké 2 chránená v zmysle 
zákona č. 220/2004 Z.z. 

0011002 
Fluvizeme glejové, stredne ťažké (lokálne 

ľahké) 3 chránená v zmysle 
zákona č. 220/2004 Z.z. 

0037205 
Černozeme typické, karbonátové na 

sprašiach, stredne ťažké 3 chránená v zmysle 
zákona č. 220/2004 Z.z. 

0038202 
Regozeme a černozeme erodované 

v komplexoch na sprašiach 5 - 

0001001 
Fluvizeme typické karbonátové, ľahké 

v celom profile, vysýchavé 6 - 

 

Funkčné využitie riešeného územia 

Riešené územia sú navrhnuté najmä pre rozvojové plochy výroby, bývania, 
rekreácie, obchodu, dopravy, technickej infraštruktúry, komerčnej a občianskej 
vybavenosti. 

Územný rozvoj sa predpokladá v dvoch fázach. Návrh s úhrnnou výmerou 
202,0995 ha. Výhľad s úhrnnou výmerou 47,8048 ha. Spolu obe etapy s celkovou 
výmerou 249,9043 ha 

Držitelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy v zábere PP 

Na plochách predpokladaného odňatia z poľnohospodárskej pôdy sú držiteľmi 
poľnohospodárskej pôdy najmä: družstevný sektor a súkromné osoby. 
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Tabuľka č. 1: Vyhodnotenie záberov plôch  
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Lokalita č.23a je započítaná do celkovej sumy návrhovej etapy záberov  a celkovej sumy záberov vo vyššie uvedenej tabuľke v riadkoch spolu návrh a spolu. 
 
Vysvetlivky: VPR – výroba,  PVS – polyfunkcia výroba služba, PB – polyfunkcia s bývaním a občianskou vybavenosťou, ZC – zeleň cintorínov, BR – bývanie 
rodinné domy, DP – dopravná vybavenosť, OV – občianska  vybavenosť, TI – technická infraštruktúra, R - rekreácia 
 
*Poznámka: Na základe schváleného zadania bol spracovaný Koncept ÚPN O v súlade s požiadavkami a cieľmi stanovenými v zadaní a tieto, v súlade s 
ustanoveniami stavebného zákona, boli premietnuté do konkrétnych návrhov priestorového usporiadania, funkčného využívania územia a technického vybavenia. 
V zmysle „Súborného stanoviska orgánu územného plánovania ku konceptu územného plánu mesta Štúrovo“, zo dňa 25. 08. 2008. (s prílohou „Vyhodnotenie 
pripomienok ku konceptu ÚPN O Štúrovo“- v ktorom boli vyjadrené a vyhodnotené pripomienky jednotlivých oslovených orgánov, organizácií a verejnosti) bol 
vypracovaný invariantný návrh riešenia územného plánu. 
V návrhu riešenia sú teda premietnuté poznatky z prieskumov a rozborov, požiadavky schválené v zadaní, schválené návrhy z variantne spracovaného konceptu 
ako aj v zmysle súborné stanoviska, Návrh riešenia územného plánu je spracovaný v súlade s §12 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z., v rámci ktorého nie je možné 
alternatívne umiestnenie záberov poľnohospodárskej pôdy. 
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Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy 

V zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je 
treba chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdno- 
ekologickej jednotky do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny, uvádzanej v prílohe 
č. 3 zmieňovaného zákona ako aj pôdu s vykonanými hydromelioračnými, prípadne 
osobitnými opatreniami na zachovanie a zvýšenie jej výnosnosti a ostatných funkcií, 
napr. sady, vinice, chmeľnice, protierózne opatrenia. 

Tabuľka č. 2: Vyhodnotenie trvalého záberu z h ľadiska ochrany po ľnohospodárskej pôdy  
v zmysle zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní  poľnohospodárskej pôdy  

 
Návrh Výh ľad Spolu 

Triedy 
kvality 

Záber 
poľnohosp. 
pôdy v ha 

Podiel 
celkovej 
výmery k 

zaberanej v 
% 

Záber 
poľnohosp. 
pôdy v ha 

Podiel celkovej 
výmery 

k zaberanej v % 

Záber 
poľnohosp. 
pôdy v ha 

Podiel 
celkovej 
výmery 

k zaberanej v 
% 

1 2,9581 1,88 - - 2,9581 1,55 

2 72,0970 45,70 16,7804 50,39 88,8774 46,52 

3 30,3801 19,26 - - 30,3801 15,90 

4 - - - - - - 

5- 9 52,3129 33,16 16,5189 49,61 68,8318 36,03 

Spolu 157,7481 100,00 33,2993 100,00 191,0474 100,0 0 

V etape návrh ide o trvalý záber poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného 
územia mesta o výmere 157,7481 ha a v zastavanom území mesta o výmere 
17,5770 ha, zvyšok 26,7744 ha predstavuje záber nepoľnohospodárskych pôd. 
V etape výhľad ide o trvalý záber poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného 
územia mesta o výmere 33,2993 ha a v zastavanom území mesta o výmere 
10,0059 ha, zvyšok 4,4996 ha predstavuje záber nepoľnohospodárskych pôd. 
V oboch etapách spolu (návrh a výhľad) ide o trvalý záber poľnohospodárskej pôdy 
mimo zastavaného územia mesta o výmere 191,0474 ha a v zastavanom území 
mesta o výmere 27,5829 ha, zvyšok 31,2740 ha predstavuje záber 
nepoľnohospodárskych pôd.  

Odnímané pôdy patria medzi najprodukčnejšie orné pôdy, vysoko produkčné orné 
pôdy, produkčné pôdy a stredne produkčné orné pôdy. 

Na časti zaberaných pôd v návrhu sú vybudované hydromelioračné zariadenia o 
výmere cca 60 ha. Na časti zaberaných pôd vo výhľade nie sú vybudované 
hydromelioračné zariadenia.  

Okolo 60 % poľnohospodárskej pôdy v návrhu tvoria plochy podliehajúce ochrane 
poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy. Okolo 50 % poľnohospodárskej pôdy vo výhľade tvoria 
plochy podliehajúce ochrane poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č.220/2004 
Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

Pri realizácii jednotlivých zámerov je nutné: 

• nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie 
poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením 
alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi 
mechanizmami, 
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• vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných 
natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie 
skrývky humusového horizontu, 

 
Zdôvodnenie záberov na po ľnohospodárskej pôde 
 
Lokality č.1 až 20, 23, 23a K3, K12, K17, K20, K23, K24 a K25 sú navrhnuté najmä 
na rozvojové plochy výroby, bývania, rekreácie, obchodu, dopravy, technickej 
infraštruktúry, komerčnej a občianskej vybavenosti. 
Jedná sa o zábery jestvujúcich orných pôd, viníc, záhrad, ovocných sadov a trvalých 
trávnych porastov, čiastočne v zastavanom území 17,5770 ha z celkových 175,3251 
ha a mimo neho 157,7481 ha. (viď grafická časť). 
Lokality sú v zmysle časovej etapy realizácie zaradené do etapy návrh. 
 
Lokality č. 24 až 30, K21, K22 a K30 sú navrhnuté najmä na rozvojové plochy 
výroby, bývania, rekreácie, obchodu, dopravy, komerčnej a občianskej vybavenosti. 
Jedná sa o zábery jestvujúcich orných pôd, viníc a záhrad, čiastočne v zastavanom 
území 10,0059 ha z celkových 43,3052 ha a mimo neho 33,2993 ha. (viď grafická 
časť). 
Lokality sú v zmysle časovej etapy realizácie zaradené do etapy výhľad. 
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Q. CELKOVÉ HODNOTENIE 
NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

Cieľom navrhovaného riešenia je harmonický a cieľavedomý rozvoj mesta s 
prioritným smerovaním územného rozvoja v prospech kvality bývania; uplatnenie 
možností aktívnej rekreácie, športu a turizmu (intenzívne využívanie geotermálnych 
zdrojov pri rozvoji termálneho kúpaliska Vadaš); s primeranou výrobnou základňou 
(výrobné prevádzky umiestňovať mimo obytného prostredia); a potrebnou 
obslužnou a technickou infraštruktúrou, v symbióze s prírodným prostredím podľa 
princípov trvalo udržateľného rozvoja. 

Uplatniť názory na možnosti rozvoja mesta, ktoré vyplývajú z nových požiadaviek 
zakotvených v strategických medzinárodných dokumentoch a rozvojových štúdiách 
týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce. Vybudovanie, či skôr znovupostavenie 
mosta Márie Valérie v roku 2001 umožnilo priamejšie a rýchlejšie spojenie medzi 
mestami Štúrovo a Ostrihom a tým aj posilnenie medzinárodných slovensko-
maďarských väzieb v rámci zjednocujúcej sa Európskej únie. Štúrovu sa tak 
naskytá možnosť prinavrátenia významu strategicky významného miesta. 

Riešenie rozvoja mesta je založené na predpokladoch vývoja obyvateľstva, 
hospodárstva, dopravy a technickej infraštruktúry, sociálnej i kultúrnej sféry, 
ochrany a tvorby životného prostredia, najmä s ohľadom na menšie územné nároky 
na realizáciu (zábery PP, nové cestné koridory. 

Územný plán mesta Štúrovo sleduje riešenie ďalšieho urbanistického rozvoja v 
súlade so základnými požiadavkami uvedenými v zadaní, ktorými predovšetkým sú: 

• dosiahnutie optimálneho usporiadania územia, vyplývajúceho z jedinečnej polohy, 
ako aj vytvorenie podmienok pre zachovanie a rozvíjanie identity mesta s 
rešpektovaním založeného priestorového a kompozičného systému s využitím 
prírodných a krajinných charakteristík, 

• vytvorenie komfortného harmonického obytného prostredia pre občanov mesta, 
• vytvorenie priestorových predpokladov pre lokalizáciu zariadení občianskej 

vybavenosti (zamerané na rekreačnú vybavenosť) a tým posilnenie významu mesta 
ako centra osídlenia, 

• návrh napojenia na nadradený dopravný systém SR, 
• vyriešenie problematiky dopravy a to najmä elimináciou nepriaznivých účinkov 

vnútornej a tranzitnej dopravy a dobudovaním uceleného prepravného systému 
zloženého zo železničnej, cestnej, vodnej, hromadnej, cyklistickej a pešej dopravy v 
ich vzájomných súvislostiach, 

• návrh zásad tvorby kvalitného životného prostredia a racionálneho využívania 
prírodných zdrojov v meste a jeho častiach, tak aby sa neprekročilo únosné 
zaťaženie územia, zabezpečil sa trvale udržateľný rozvoj mesta a aby sa vytvárala a 
udržiavala ekologická stabilita krajiny na jeho území, 

• návrh zásad ochrany a tvorby prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémov, vrátane 
vymedzenia chránených území a ochranných pásiem,  

• určenie záväzných regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia mesta, 

• vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby, a tým vytvorenie legislatívnych 
podmienok pre ich následnú realizáciu, 
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Q.1 HODNOTENIE Z HĽADISKA 
ENVIRONMENTÁLNYCH DÔSLEDKOV 

Návrh ÚPN v záujme zlepšenia životného prostredia na území mesta Štúrovo a na 
základe realizovania navrhovaných zmien a opatrení predpokladá: 

 
Rešpektovanie návrhov predložených v materiáli Koncepcia rozvoja Štúrova v oblasti tepelnej 
energetiky  
Zohľadnenie limitov vyplývajúcich zo zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších 
predpisov a nadväzujúcich právnych predpisov 

O
ch

ra
na

 
ov

zd
uš

ia
 

Vytvorenie predpokladov pre zlepšenie situácie v znečisťovaní ovzdušia v dôsledku navrhovanej 
lokalizácie a štruktúry výrobných zariadení 

 
Rešpektovanie ochranných pásiem všetkých vodárenských zdrojov na území mesta v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (ÚPN nenavrhuje nové funkčné plochy 
a aktivity v ochranných pásmach) 
Zamedzenie, resp. zníženie znečistenia povrchových a podzemných vôd návrhom rekultivácie skládok 
a likvidáciou divokých skládok odpadov a starých environmentálnych záťaží 

O
ch

ra
na

 v
od

y 

Zamedzenie vypúšťania znečistených vôd na území mesta (ochrana povrchových a podzemných vôd) 
v dôsledku navrhovaných opatrení v oblasti vodného hospodárstva (dobudovanie verejnej kanalizácie 
a odstránenie jej netesností, budovanie čistiarne odpadových vôd) v riešenom i záujmovom území 

 Rešpektovanie geotermálnych vrtov ako významného prvku v rámci rekreačného využitia 

 
Znižovanie hlavných negatívnych faktorov, ktoré ovplyvňujú environmentálnu funkciu pôd 
(zhutňovanie, acidifikácia, neuvážené meliorácie a rekultivácie, nadmerná chemizácia, emisno - 
imisná kontaminácia a zvyšujúca sa erózia) 
Minimalizácia zaberania poľnohospodárskej pôdy prevodom na nepoľnohospodárske účely. O

ch
ra

na
  

pô
dy

 

Eliminácie stupňa znečistenia pôdy v okolí starých ekologických záťaží a vykonania sanácií 
 

Návrh podrobného radónového prieskumu najmä v oblastiach navrhovanej bytovej výstavby, najmä v 
oblastiach s možným vysokým radónovým rizikom, v prípade nepriaznivých výsledkov podrobného 
prieskumu návrh korekcie rozvojových plôch ÚPN, resp. prijatia zodpovedajúcich opatrení z hľadiska 
voľby stavebných materiálov a spôsobu prevedenia stavieb 
Zníženie hluku z cestnej dopravy, a to najmä odklonom časti dopravy z najzaťaženejších úsekov 
Zníženie hluku z cestnej dopravy v dôsledku realizácie západnej preložky cesty I/76 a severného 
obchvatu cesty II/564, 

R
iz

ik
ov

é 
fa

kt
or

y 

Zníženie hluku zo železničnej dopravy v dôsledku navrhovanej modernizácie železničných tratí a 
rekonštrukcie železničnej stanice 

 
V oblastiach s navrhnutým rozvojom funkčných plôch (najmä však bývania, občianskeho vybavenia, 
rekreácie a športu) zvýšenie zastúpenia plôch zelene, ktorá svojou bioklímou priaznivo vplýva na 
ľudský organizmus i na pocitovú a zdravotnú pohodu ľudí 
Realizovanie environmentálne nezávadných, alebo len minimálne škodlivých druhov výroby s 
výkonnými odlučovacími zariadeniami a bezodpadovými technológiami výroby na rozvojových 
plochách  
Zníženie negatívneho vplyvu škodlivín aj z malých zdrojov znečistenia ovzdušia ich zvýšenou (ideálne 
úplnou) plynofikáciou, resp. zvýšením podielu centrálneho zásobovania teplom 

K
lim

at
ic

ké
 p

om
er

y 

Zníženie negatívneho vplyvu škodlivín z dopravy navrhovanými riešeniami v oblasti dopravy 
(presmerovanie najzaťaženejších dopravných koridorov z centrálnych oblastí zastavaného územia do 
okrajovejších polôh – „západný obchvat“ (cesta I/76), dobudovanie cesty II/564 – „severný obchvat“ a 
pod.) 

 

O
ch

ra
na

 p
rí

ro
dy

  
a 

kr
aj

in
y 

Rešpektovanie chránených území prírody (vyhlásených aj navrhovaných) a území, ktoré sú súčasťou 
NATURA 2000 
- v riešenom území sa nachádzajú chránené stromy (CHÚ Štúrovské platany  s evidenčným číslom v 
štátnom zozname S 287) 
- do riešeného územia zasahuje navrhované Územie európskeho významu Dunaj , SKUEV 0393 
- do riešeného územia zasahuje medzinárodne významná lokalita ochrany prírody tzv. chránené 
vtáčie územie Dunajské luhy – SKCHVU 0007 
- v záujmovom územie sa nachádza MCHÚ - národná prírodná rezervácia (NPR) Burdov  s výmerou 
364,14 ha,  andezitová pahorkatina s najbohatšou teplomilnou flórou na Slovensku.. NPR je v 
pôsobnosti ŠOP – S - CHKO Dunajské luhy 
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Ú

S
E

S
 

Rešpektovanie prvkov ÚSES riešeného územia vychádzajú z Generelu nadregionálneho územného 
systému ekologickej stability (GNÚSES, 1992). Ten vyčlenil biocentrá a biokoridory vyššej úrovne – 
nadregionálneho, provincionálneho a biosférického významu. Pri spracovaní krajinnej štruktúry a 
prvkov územného systému ekologickej stability (ÚSES) bol hlavným podkladom Regionálny územný 
systém ekologickej stability okresu Nové Zámky (1994). Dokumenty zhodnotili ekologickú stabilitu 
územia a vymedzili biocentrá a biokoridory regionálneho a nadregionálneho významu. Tie predstavujú 
krajinné segmenty, tvorené prirodzenou biotou, zachovalé alebo veľmi málo pozmenené a ktoré sú 
schopné fungovať ako genetický zásobník pre obnovu hlavných prirodzených ekosystémov v 
riešenom území.  
biocentrum 
- provincionálne biocentrum Burda – východne od riešeného územia 
biokoridor 
- nadregionálny biokoridor Dunaja so skupinou regionálnych a nadregionálnych biocentier, 
- nadregionálny biokoridor Hrona so skupinou regionálnych a nadregionálnych biocentier, 

 

odpady 
Rešpektovanie legislatívnych predpisov (zákon 223/2001 Z.z o odpadoch, v znení neskorších 
predpisov a nadväzujúcich právnych predpisov a Programu odpadového hospodárstva pre mesto 
Štúrovo 

 
Kvalitatívne zlepšenie plôch líniovej zelene (charakteru promenády) pozdĺž brehu rieky Dunaj 
Kvalitatívne zlepšenie plôch verejnej zelene – parkové úpravy, tvorba a revitalizácia vnútroblokovej 
zelene a parkových plôch 

O
ch

ra
na

 
ze

le
ne

 

Návrh regulácie zelene výrobných areálov s predpokladom tvorby izolačno-ochranných pásov 
 

Z environmentálneho hľadiska v prípade realizácie rozvoja a prijatia opatrení 
navrhovaných v ÚPN možno očakávať: 

- zlepšenie kvality ovzdušia, povrchovej a podzemnej vody a kvality pôdy. 
- zníženie negatívnych vplyvov dopravy na obytné a životné prostredie (odklon 

regionálneho a miestneho tranzitu z centra mesta), 
- zlepšenie prostredia mesta pre denný pobyt obyvateľov (návrh peších ciest, 

kľudových zón, rekreačno-športových areálov), 
- kvalitatívne aj kvantitatívne zhodnotenie vnútromestskej zelene a rekreačno-

oddychových plôch v bezprostrednom okolí zastavaného územia a pozdĺž toku 
Dunaja, 

- zlepšenie celkovej klímy podporou rozvoja územného systému ekologickej stability 
 

Q.2 HODNOTENIE Z HĽADISKA SOCIO-
EKONOMICKÝCH DÔSLEDKOV 
demografia 

V súčasnosti má mesto Štúrovo 11 122 obyvateľov. V prípade realizácie rozvoja na 
navrhovaných disponibilných plochách a prijatia opatrení navrhovaných v ÚPN 
dôjde: 

- k nárastu o 2 405 obyvateľov. k r. 2025 
- k nárastu obytných plôch o 830 b.j.  pri orientácii rozvoja jednak 

kvalitatívnych zmien – intenzifikáciou, jednak na nových plochách mimo 
zastavaného územia, 

 
Návrhy na základe vyhodnotenia potenciálu mesta pre územný rozvoj, t.j. 

disponibilných plôch pre rozvoj bývania: 
- celkový počet obyvateľov mesta vo výhľade22 - 13 969 obyvateľov 

(nárast o 2 405 na nových plochách)  

                                                           
22  Prognóza vývoja bytov a obyvateľov kap G.1.7 
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bývanie 

Návrh ÚPN rieši rozvoj bytovej výstavby, potrebných kapacít školstva, zdravotníctva, 
sociálnej starostlivosti, kultúry a osvety, obchodu a služieb, rekreácie a športu, ako aj 
zodpovedajúceho technického vybavenia, pre lokalizáciu ktorých v rámci urb. 
koncepcie vytvára dostatočný priestor a prispieva tým k nárastu obyvateľstva mesta. 

- Návrh novej bytovej výstavby v rozsahu 670 b.j.  (z toho bytové domy 35 b.j., 
rodinné domy 315 b.j., polyfunkčné domy s prevahou bývania 320 b.j), pre etapu 
výhľad novej bytovej výstavby v rozsahu 160 b.j. (z toho v čisto rodinných 
domoch 90 b.j., v polyfunkčných domoch s prevahou bývania 70 b.j) 

- Návrh primárneho rozvoja zostávajúcich disponibilných plôch bývania 
pokračujúcou kompletizáciou plôch „Východného nábrežia“, v západnej časti 
územia mesta (rodinné domy na sídlisku Terasy), a v severozápadnej časti 
v UO 8 Pri mliekarni, návrh sekundárneho rozvoja pokračujúcou intenzifikáciou 
disponibilných plôch sídlisk a plôch s rodinnou zástavbou 

Návrh ÚPN uvažuje s návrhom plôch občianskeho vybavenia a služieb, ako aj plôch 
pre bývanie spojené s rekreáciou, čo prispeje k vyššej atraktivite Štúrova ako 
významného strediska cestovného ruchu medzinárodného významu. Návrh ÚPN 
takisto vytvára lokalizáciou nových výrobných alebo výrobno-obslužných plôch 
možnosti pre vznik nových pracovných príležitostí na území mesta, čo je jeden z 
predpokladov rastu obyvateľstva mesta prirodzeným spôsobom aj migráciou. K 
vzniku nových pracovných príležitostí prispeje v prípade realizácie aj navrhovaný 
spôsob napojenia územia mesta na nadradenú cestnú sieť SR. 

občianske vybavenie 
- Rešpektuje ciele a zámery stanovené v platnom územnom pláne a navrhuje 

polyfunkčné územia s možnosťou umiestnenia občianskej vybavenosti podľa 
konkrétnych požiadaviek, ktoré podporia funkciu mesta ako centra rekreácie a 
turizmu 

- Predpoklad stagnácie alebo úbytku miest v školstve bez nárokov na nové plochy 
a zariadenia 

- Návrh primárneho rozvoja občianskeho vybavenia jeho kompletizáciou v 
centrálnej mestskej zóne, v rámci jestvujúcich veľkých obytných súborov a návrh 
rozvoja občianskeho vybavenia na vedľajších rozvojových osiach mesta 

rekreácia a šport 
- Návrh primárneho rozvoja rekreácie a športu na plochách v blízkosti TK Vadaš, 

jeho výhľadový rozvoj severným smerom pozdĺž Spojovacej ulice a rekreačné 
využitie plôch v blízkosti rieky Dunaj ako aj sekundárneho využitia plôch a 
zariadení pre šport a rekreáciu v jednotlivých mestských častiach v súvislosti s 
potrebami navrhovanej bytovej výstavby (špecifické rekreačné bývanie formou 
penziónov); rozloha všetkých rekreačných plôch 120 ha (výhľad k r. 2025). 

zeleň 
- návrh predpokladá tvorbu „zelených“ plôch v rámci navrhovaných plôch s 

rekreačnou funkciou a intenzifikáciou a kvalitatívnou intervenciou v existujúcich 
obytných územiach, tvorbou izolačnej a ochrannej zelene výrobných území 

výroba 
- Nárast výrobných plôch o 115 ha (z toho v etape návrh 55 ha a výhľad 60 ha) 
- Nárast polyfunkčných výrobno-obslužných plôch o 77 ha (z toho v etape návrh 

44 ha a výhľad 33 ha) 
- Návrh rozvoja plôch výroby v západnej časti katastra a intenzifikáciou využitia 

existujúceho priemyselného areálu /Smurfit Kappa Štúrovo a.s./, návrh 
sekundárneho rozvoja výroby (formou polyfunkčných výrobno-obslužných plôch) 
pozdĺž Továrenskej ulice a v zmiešanej zóne výroby a vybavenia pozdĺž cesty 
I/63 smerom k železnici. 
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Q.3 HODNOTENIE Z HĽADISKA ÚZEMNO-
TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV 

Navrhované urbanistické riešenie je možné hodnotiť z hľadiska územno-technických 
súvislostí nasledovne: 

• z hľadiska širších vzťahov zohľadňuje postavenie mesta Štúrovo v rámci SR, 
Nitrianskeho samosprávneho kraja v zmysle nadradených ÚPD, s dôrazom na 
prihraničnú polohu a rozvíjajúce sa vzťahy „súmestia“ Štúrovo (SR) – Ostrihom 
(MR) 

• z hľadiska rozvoja bývania 
- návrhom plôch novej bytovej výstavby (vrátane intenzifikácie jestvujúcich plôch) 

vytvára predpoklady pre realizáciu bytov potrebných pre nárast obyvateľov 
mesta v návrhovom období, resp. pre zlepšenie ich štandardu bývania, 

• z hľadiska rozvoja občianskeho vybavenia mesta vytvára ponuku plôch pre 
lokalizáciu 

- zariadení vybavenia lokálneho až nadregionálneho významu (plochy pre orgány 
štátnej a miestnej správy, školské, zdravotnícke, sociálne a kultúrno-
spoločenské zariadenia väčšie športovo-rekreačné areály, a pod.), 

- nešpecifikovaného komerčného vybavenia (najmä obchody, služby, ubytovacie 
a stravovacie zariadenia), 

- z hľadiska rozvoja rekreácie a športu navrhuje plochy v zastavanom území 
mesta i mimo neho (intenzifikáciou a zvyšovaním kapacity súčasného územia 
termálneho kúpaliska Vadaš s výhľadom celoročného využívania), čím vytvára 
priestorové podmienky na rozvoj cestovného ruchu na úrovni medzinárodného 
turizmu,  

• z hľadiska rozvoja zelene rešpektuje jestvujúce a navrhuje nové plochy verejnej 
aj ostatnej zelene v zastavanom území mesta i mimo neho v záujme 
zabezpečenia dostatočného množstva zelených plôch pre obyvateľov mesta, 

• z hľadiska rozvoja výroby jednak vytvára ponuku plôch pre saturovanie potreby 
nárastu počtu pracovných príležitostí vo výrobe vzhľadom na uvažovaný nárast 
obyvateľstva, jednak navrhuje reštrukturalizáciu doterajších výrobných plôch v 
centrálnej časti mesta v záujme vytvorenia rozsiahlejších plôch pre nároky 
občianskeho vybavenia, 

 
• z hľadiska rozvoja dopravy pre navrhovaný rozvoj mesta a jeho častí umožňuje 

dopravné napojenie územia mesta na okolité (záujmové) územie, v rámci 
ktorého 

- rešpektuje založenú dopravnú infraštruktúru mesta, ktorú rozvíja v záujme 
prepojenia novo navrhovaných funkčných plôch prostredníctvom navrhovaného 
„mestského okruhu“, základných dopravných osí a mestských radiál, ako aj 
hierarchie mestských komunikácií (rýchlostných, zberných a obslužných), čím 
vytvára predpoklady pre racionálne prevádzkové vzťahy v meste, 

- zabezpečuje základné požiadavky na optimálnu prevádzku mesta 
minimalizovaním intenzity dopravy v centre mesta vytvorením radiálno-
okružného komunikačného systému,  

- navrhuje nové trasy komunikácií a potrebné mimoúrovňové a úrovňové riešenia 
križovatiek v záujme zlepšenia obsluhy územia, zvýšenia plynulosti dopravy, 
zníženia nehodovosti a lepšej dostupnosti v prípade havarijných situácií, 

- navrhuje potrebné kapacity statickej dopravy a rieši dopravnú obsluhu verejnou 
autobusovou dopravou v nových územiach, 

- kompletizuje základné pešie a cyklistické ťahy, čím umožňuje zvýšenie podielu 
cyklistickej a pešej dopravy na deľbe dopravnej práce s dopadom na zníženie 
negatívnych vplyvov dopravy v meste, 
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- rezervuje priestor pre lokalizáciu a ďalší rozvoj terminálov kombinovanej 
dopravy 

- navrhuje rekonštrukciu nákladného prístavu a lokalizáciu prístavov pre osobné a 
športové lode v zmysle ustanovení zákona 364/2004 Z.z. o vodách, zákona č. 
666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami za predpokladu rešpektovania 
existujúcej protipovodňovej línie, 

doprava 
Trasovanie cesty I/76 - križovanie ciest I/63 a III/51009 je riešené úrovňovým 

kruhovým objazdom, cesta I/76 však preklenie kruhový objazd mimoúrovňovo 
mostom. Na kruhový objazd bude napojená rampami. Križovatka pri podniku 
Smurfit Kappa Štúrovo bude mimoúrovňová v tvare diamant (je rezervovaný 
koridor pre nové vedenie trasy tejto cesty s možnosťou jej postupného 
vybudovania podľa dopravného zaťaženia na 4-pruhovú cestu a s možnosťou 
dobudovania vo výhľade na rýchlostnú komunikáciu v závislosti na intenzite 
medzinárodnej dopravy). 

Ostatná cestná sieť 
- nová trasa cesty II/564 od Nánanskej ulice po novú križovatku ciest I/76 a I/63 
- nová zberná komunikácia funkčnej triedy B3 odpájajúca sa z Továrenskej ulice 

severne od priemyselného areálu, smerujúca do nového priemyselného areálu 
na západe katastra mesta 

- nová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 severne od Novocintorínskej ulice 
po novú trasu navrhovaného predĺženia cesty II/564,  

- nová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 severne od Komenského ulice v 
predĺžení Svätoplukovej po novú trasu cesty II/564 

- nová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 medzi Kamenickou a Hasičskou, 
paralelná so Sobieskeho ulicou 

- nová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 pozdĺž parkoviska Vadaš 
- nová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 z ulice Na Boží kopec do 

nákladného prístavu 
- nová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 z Jesenského ulice do územia za 

poliklinikou 
- nová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 v pokračovaní Sládkovičovej ulice 

do nového priemyselného areálu na západe katastra mesta 
Dopravné zariadenia 
- lokalizácia osobného a športového prístavu, rozšírenie a rekonštrukcia nákladného 

prístavu 
 
• z hľadiska rozvoja technického vybavenia 
- navrhuje potrebné kapacity v novonavrhovaných územiach, 
- navrhuje spôsob odvádzania odpadových vôd, 
- stanovuje nároky na zásobovanie jednotlivých častí mesta energiami (elektrická 

energia, plyn a teplo) vzhľadom na novonavrhované funkčné plochy, 
technické vybavenie 
- Návrh technického vybavenia bez zásadných zásahov do nadradených línií 

technického vybavenia v zmysle navrhovaných rozvojových plôch. 
- Rešpektovanie materiálu „Koncepcia rozvoja Štúrova v oblasti tepelnej 

energetiky“ vypracovanej v roku 2006 
 
• z hľadiska záberov PP a LP stanovuje trvalý záber pôdy a poľnohospodárskej 

pôdy v zastavanom i mimo zastavaného územia, ktorý je nevyhnutný v záujme 
realizácie navrhovaného rozvoja mesta, 

záber PP 
- celkový trvalý záber pôdy -   372,3016 ha 
- celkový záber PP  -   335,3493 ha 
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R. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU 
MESTA ŠTÚROVO 

Záväzná časť je spracovaná ako samostatný elaborát, ktorý je súčasťou textovej 
správy. 
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ZÁVÄZNÁ ČASŤ 



  Záväzná časť 
 

1 

ÚVOD 

 

Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne 
formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré 
stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb. 
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  Záväzná časť  
   

3 

ZÁVÄZNÉ ČASTI VYPLÝVAJÚCE Z NADRADENEJ DOKUMENTÁCIE 

ÚPN VÚC NITRIANSKEHO KRAJA 

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre územie mesta Štúrovo je 
Územný plán Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja. Nariadením vlády SR 
č.188/1998 Z.z., z 28.apríla 1998 bola vyhlásená záväzná časť územného plánu 
VÚC NR (AUREX, s.r.o.,1998) a následne boli spracované a schválené zmeny 
a doplnky tejto dokumentácie (Všeobecne záväzným nariadením č.1/2008 bola 
vyhlásená Záväzná časť Zmien a doplnkov č.2) 

Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využívania určené v záväzných 
regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou 
územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj a v súlade so Stavebným 
zákonom sú záväzné pre spracovanie územných plánov obcí na území Nitrianskeho 
kraja. Zo záväznej časti ÚPN VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja  pre územný 
plán mesta vyplývajú nasledovné požiadavky: 

Záväzné regulatívy funk čného a priestorového usporiadania územia 

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvo ja sídelnej štruktúry: 
1.1. vychádzať pri územnom rozvoji Nitrianskeho kraja z rovnocenného zhodnotenia 

vnútroregionálnych a nadregionálnych vzťahov pri zdôraznení územnej polohy kraja, 
ktorý hraničí s Maďarskou republikou, a ktorý je potrebné zapojiť do širšej 
medzinárodnej spolupráce, 
1.1.3 vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a 

ostatnými aktérmi územného rozvoja v Nitrianskom kraji a okolitých štátoch, s 
využitím väzieb jednotlivých sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch 
(Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ, Ipeľský euroregión) a ďalších oblastiach 
cezhraničnej spolupráce, 

1.1.4 rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v 
uzloch križovania týchto koridorov v smere sever–juh a západ–východ (Nitra, 
Nové Zámky, Štúrovo, Komárno), 

1.2. formovať ťažiská osídlenia Nitrianskeho kraja na všetkých úrovniach  prostredníctvom 
regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických 
úrovní centier osídlenia a priľahlých vidieckych sídiel a priestorov podieľajúcich sa na 
vzájomných sídelných väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy 
dekoncentrovanej koncentrácie, 

1.2.3 zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení 
medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú 
sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok 
ostatného územia kraja 

1.3. podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v 
sídelnom systéme Slovenskej republiky 

1.3.4 podporovať ako ťažiská osídlenia tretej úrovne druhej skupiny šahianske 
ťažisko osídlenia a štúrovské ťažisko osídlenia , 

1.7. podporovať rozvoj miest Zlaté Moravce a Štúrovo  ako centier druhej podskupiny tretej 
skupiny centier osídlenia, čo predpokladá podporovať vo týchto centrách 
predovšetkým rozvoj zariadení: 
1.7.1 verejnej správy a okresných súdov, 
1.7.2 stredných škôl so štúdiom končiacim maturitou, 
1.7.3 špeciálnych škôl, 
1.7.4 inštitútov vzdelávania dospelých, 
1.7.5 zdravotníckych a sociálnych služieb, 
1.7.6 kultúrnych podujatí regionálneho významu, 
1.7.7 služieb podporujúcich rôzne podnikateľské aktivity, 
1.7.8 obchodných stredísk, 
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1.7.9 voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene, uspokojujúcich 
potreby na regionálnej až nadregionálnej úrovne, 

1.12. podporovať územný rozvoj v zásade v smere sídelných rozvojových osí výstavbou 
príslušných infarštrukturálnych a komunikačných zariadení a to predovšetkým: 
1.12.4 pohronskej rozvojovej osi druhého stupňa Tlmače – Levice – Želiezovce – 

Štúrovo , 
1.12.8 dudvážsko – dunajskej rozvojovej osi tretieho stupňa Dunajská Streda – 

Veľký Meder – Komárno – Štúrovo , 

2. V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu: 
2.1. usmerňovať funkčno – priestorový subsystém turizmu a rekreácie v súlade s 

prírodnými a civilizačnými danosťami pri súbežnom zabezpečovaní nárokov 
obyvateľov kraja, najmä mesta Nitra a ostatných väčších miest, na každodennú a 
víkendovú rekreáciu, ako aj nárokov účastníkov domáceho a cezhraničného turizmu 
na poznávací rekreačný turizmus. Podporiť predovšetkým rozvoj tých foriem turizmu, 
ktoré majú medzinárodný význam. Sú to: kúpeľný turizmus na úrovni termálnych 
kúpalísk až relaxačno – rehabilitačných zariadení, rekreačný turizmus pre pobyt pri 
vodných plochách (bagroviskách), vodná turistika a výletné plavby (na Dunaji), 
cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus (návšteva pamätihodností, 
podujatí), kongresový turizmus a výstavníctvo (Nitra – Agrokomplex), tranzitný 
turizmus. 

2.2. usmerňovať tvorbu funkčno – priestorového systému na vytváranie súvislejších 
rekreačných území, tzv. rekreačných krajinných celkov, 
2.2.2 od Štúrova  s možnosťami využitia Dunaja a Hrona pre vodácky turizmus a 

cykloturistiku vrátane územia Burdy so strediskom Kováčov a Chľaba a 
územím Poiplím a Pohronia spolu s kultúrnymi stavbami (Bíňa a pod.), s 
cezhraničnou nadväznosťou na Maďarsko (prepojenie rekreačného turizmu na 
slovenskej strane – Vadaš, s kultúrnym turizmom na maďarskej strane – 
mesto Ostrihom, cez obnovený most nad Dunajom), 

2.4. dosiahnuť čo najužšie prepojenie rekreačného turizmu s poznávacím turizmom 
2.5. podporovať najvýznamnejšie rekreačné priestory pre medzinárodný a prihraničný 

cestovný ruch; nadviazať na medzinárodný turizmus rozvíjaním poznávacieho 
cestovného ruchu a tiež sledovaním turistických tokov a dopravných trás (cestných, 
vodných) predchádzajúcich, resp. končiacich v kraji; venovať väčšiu pozornosť 
aktívnemu zahraničnému turizmu, cezhraničným vzťahom a malému prihraničnému a 
tranzitnému cestovnému ruchu 

2.6. vytvárať podmienky na rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu, 
2.9. zabezpečiť nadštandardnú vybavenosť na hlavných turistických dopravných trasách 
2.10. vytvoriť komplexné objekty služieb pre motoristov na vybudovaných a pripravovaných 

medzinárodných cestných trasách, 
2.11. dobudovať komplexný systém služieb pre cestujúcich na medzinárodných trasách 

železničnej a vodnej dopravy nadväzujúci na systém v krajinách Európskej únie, 
2.12. podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja s 

trasami smerom na Považie, Pohronie a Poiplie. 

3. V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry: 
3.1. Školstvo: 

3.1.1. rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch, dobudovať absentujúcu materiálno–
technickú základňu, zvyšovať kvalitatívny štandard jestvujúcich zariadení a 
estetickú úroveň priestorov školských zariadení, 

3.1.2. podnecovať rozvoj mimoškolskej činnosti, vzdelávať a doškoľovať 
pedagogických pracovníkov, 

3.1.3. optimálne riešiť školstvo v národnostne zmiešanom území a podporovať 
integráciu mentálne, zmyslove, telesne alebo inak postihnutých žiakov ich 
začleňovaním do bežných škôl alebo zriaďovaním špeciálnych tried v školách 
pre zdravú populáciu alebo integráciou špeciálnych škôl so špeciálnymi 
výchovnými zariadeniami a taktiež podporovať integráciu rómskych komunít v 
oblasti výchovy a vzdelávania, 

3.1.4. optimalizovať sieť škôl a školských zariadení, rovnomernejšie pokryť územie 
kraja zariadeniami stredného školstva a podľa potreby trhu práce aktuálne 
reprofilovať študijné odbory, 
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3.2. Zdravotníctvo: 
3.2.1. rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania  -

ambulantnej, ústavnej a lekárenskej a zabezpečiť transformáciu zdravotníckej 
siete ako základného predpokladu optimálneho fungovania zdravotníctva, 

3.2.2. zvýšiť úroveň zdravotníckych zariadení ich rekonštrukciou a opravou, 
personálnym, laboratórnym a diagnostickým dovybavením, optimalizáciou ich 
kapacity ako aj zaistením potrebných kapacít 

3.2.3. vytvárať podmienky na rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť 
obyvateľov jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a službám 

3.2.4. zvíjať zariadenia ústavnej starostlivosti v záujme optimálneho využitia 
lôžkových kapacít v nemocničných zariadeniach, riešiť dobudovanie 
materiálno–technickej základne zariadení nemocníc, 

3.2.5 podporovať rozvoj liečební pre dlhodobo chorých v priemete celého územia 
kraja, rozvoj liečebných ústavov s využitím potenciálu geotermálnych vôd, ako 
aj ďalších odborných liečebných ústavov podľa aktuálnych potrieb (liečenie 
drogovej závislosti), 

3.3. Sociálna starostlivosť: 
3.3.1. rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a 

komplexne modernizovať infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych 
služieb, zvyšovať štandardy, optimalizovať kapacity a vytvárať podmienky na 
zlepšenie kvality poskytovania sociálnej starostlivosti a služieb pre obyvateľov 
poproduktívneho veku, takisto pre sociálne marginalizované skupiny 
obyvateľstva a deti, 

3.3.2. zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne 
vekové, zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej 
starostlivosti tak, aby územie Nitrianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné 
a aby sa vytvorila sieť kvalitných, dostupných, ekonomicky efektívnych 
a flexibilných sociálnych služieb, 

3.3.3. vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych 
služieb, 

3.3.4. očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s 
predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na 
ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a 
domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby 

3.3.5. rozvíjať sieť zariadení sociálnej starostlivosti pre zdravotne a inak ťažko 
postihnutých občanov, a to najmä zariadení pre dospelých, ženy i mužov, vo 
väčšine okresov kraja, ako aj pre sociálne ohrozených a sociálne rizikových 
obyvateľov v sociálnej núdzi a pokračovať v založenom trende využívania 
disponibilného fondu predškolských zariadení, 

3.3.6. podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na 
integrované komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé 
skupiny obyvateľstva ako aj prechod z veľkokapacitných na malokapacitné, 
multifunkčné zariadenia, 

3.4. Duševná a telesná kultúra: 
3.4.1. vytvárať materiálno-technické a personálne podmienky rozvoja kultúry, 

rekonštruovať a obnoviť kultúrne objekty, 
3.4.2. podporovať rozvoj zariadení kultúry v celom priestore kraja a nadviazať na 

prerušenú kontinuitu rozvíjania tradícií v kultúrnospoločenskej oblasti 
jednotlivých regiónov kraja 

3.4.3. podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení lokálneho významu, 
predovšetkým siete knižníc, ktoré predstavujú významný článok v kultúrno-
vzdelávacom procese najširších vrstiev obyvateľstva, ako aj ďalších zariadení 
kultúrno-rekreačného charakteru, 

3.4.4. rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu 
podmienky nielen vo vidieckom zázemí, ale aj v urbanizovanom prostredí, čo 
je dôležité pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a možnosti 
uplatnenia stratégie Národného programu podpory zdravia, 

3.4.5. zapojiť do športového a rekreačného využitia vo väčšej miere potenciál 
geotermálnych vôd a dobudovať termálne kúpaliská s cieľom vytvárania 
rekreačno–rekondičných komplexov.  
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4. V oblasti po ľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva: 
4.1. rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako 

jeden z faktorov limitujúcich urbanistický rozvoj, 
4.3. zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu využitím 

vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými 
opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v nadväznosti 
na prvky územného systému ekologickej stability, 

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

4.9. vytvárať územnotechnické predpoklady pre zachovanie stability lesných porastov 
lužných stanovíšť, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred 
každým plánovaným zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery, vzhľadom 
na protipovodňové opatrenia, 

5. V oblasti usporiadania územia z h ľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a 
ochrany pôdneho fondu: 
5.1. zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu 

pôdy vedením prvkov ÚSES a to najmä biokoridorov prevažne v oblastiach 
Podunajskej pahorkatiny, 

5.2. odstrániť pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v 
územiach prvkov ÚSES (problematiku riešiť na úrovni konkrétnych projektov ako aj 
MÚSES), 

5.3. revitalizovať upravené toky, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu pásu 
domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšením podielu trávnych porastov na 
plochách okolitých mikrodepresií čím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných 
biokoridorov pozdĺž tokov, opatrenia realizovať v súlade s projektmi pozemkových 
úprav území, 

5.5 zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie 
územia, rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej 
stability, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni národnej, regionálnej aj 
lokálnej, čo v území Nitrianskeho kraja znamená venovať pozornosť predovšetkým: 
5.5.1 Chráneným krajinným oblastiam vyhláseným: CHKO Štiavnické vrchy, CHKO 

Ponitrie, Dunajské luhy, 
5.5.2 Chráneným krajinným oblastiam navrhovaným: CHKO Burda, CHKO Poiplie, 

CHKO Krupinská planina, 
5.5.4 Chráneným územiam v biokoridoroch pozdĺž hlavných tokov: biokoridor Dunaj, 

Malý Dunaj a Váh, Nitra, Hron, Ipeľ 
5.6. zabezpečiť vodný režim pre lužné lesy v oblastiach Dunaja a jeho prítokov, nivy Váhu, 

Hrona a Ipľa tak, aby nedochádzalo k odumieraniu lesných porastov, 
5.7. realizovať výsadbu lesa v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri 

prameniskách, podporovať zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie 
(hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny), 

5.8. podporovať zakladanie trávnych porastov, ochranu mokradí a zachovanie prírodných 
depresií, spomalenie odtoku vody v upravených korytách a zachovanie starých ramien 
a meandrov v okolí Dunaja, Váhu, Hrona a Ipľa, 

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

5.10. citlivo zvažovať rekultivácie vo vinohradníckych oblastiach s cieľom zachovať 
prirodzené biokoridory a v prípade veľkoplošných vinohradov s eróziou zvyšovať podiel 
ekostabilizačných prvkov  

5.11. regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, v lesných ekosystémoch 
rekreačný potenciál využívať v súlade s ich únosnosťou, 

5.14. rešpektovať všetky kategórie chránených území a ich ochranné pásma v zmysle 
zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 

5.15. zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území kraja ich predpokladané vplyvy na 
životné prostredie (proces posudzovania EIA) a realizáciou vhodných opatrení 
dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov. 
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6. V oblasti usporiadania územia z h ľadiska kultúrno–historického dedi čstva rešpektova ť: 
6.1. kultúrno – historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené 

a na vyhlásenie navrhované urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, 
pamiatkové zóny a ich ochranné pásma), 

6.3. akceptovať a nadväzovať pri novej výstavbe na historicky utvorenú štruktúru osídlenia 
s cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní 
identity a špecifičnosti pôvodného osídlenia, 

6.4. kultúrno-historické urbanistické celky a architektonické objekty až areály, a to nielen 
dodržiavaním ich ochranných pásem, ale aj v širšom zábere, než požaduje ochrana 
pamiatok, to znamená podchytením aj ďalších hodnôt prostredia, 

6.5. potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a 
ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie a to v polohe hmotnej aj nehmotnej a 
vytvárať pre ne vhodné prostredie, 

6.7. a uplatniť typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých sídel – mestského a malomestského 
charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia, vrátane vidieckej štruktúry v rozptyle, 

6.8. potenciál takých kultúrno–historických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré 
kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja 
(vinohradnícke tradície, etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, 
osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území), 

6.9. a akceptovať v zámeroch do budúcnosti a v krajinnom obraze historicky utvorené 
dominanty. 

6.10 a posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno – historických 
daností v nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji, 

6.13. zohľadňovať archeologické lokality a náleziská, ktoré v Nitrianskom kraji majú 
mimoriadny význam najmä z hľadiska pravekého a starovekého osídlenia. 

7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštru ktúry: 
7.2. rezervovať koridor a zohľadňovať kvalitatívne parametre vo všetkých plánovacích 

a realizačných rozhodnutiach pre dopravné siete a zariadenia alokované v trasách 
multimodálnych koridorov (hlavná sieť TEN-T) 
7.2.1 multimodálny koridor č. IV. Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo  – MR 

lokalizovaný pre trate železničnej a kombinovanej dopravy, Vážska vodná 
cesta v úseku Komárno – Sereď, 

7.2.2 multimodálny koridor č. VII. Dunaj s verejnými prístavmi v Bratislave, Komárne 
a Štúrove , 

7.7 rezervovať koridor a zohľadňovať kvalitatívne parametre vo všetkých plánovacích 
a realizačných rozhodnutiach pre dopravné siete nadregionálnej úrovne 
7.7.1. železničné trate 

• Levice – Štúrovo , 
7.7.2 cestné komunikácie 

• Galanta – Šaľa – Nové Zámky – Štúrovo , 

• Komárno – Štúrovo , 
7.8. podporovať doplnkové postavenie dopravnej infraštruktúry vedľajšieho 

medzinárodného, celoštátneho a nadregionálneho významu, ktorá spolu s 
intermodálnou infraštruktúrou a sieťami TEN-T vytvára nadradenú dopravnú sústavu, 

7.14. rezervovať koridor pre výhľadovú úpravu cesty I/63 v úseku hranica kraja s Trnavským 
krajom – Komárno – Štúrovo  na požadovanú kategóriu I. triedy (C11,5/80) 

7.22 cesta I/76 Hronský Beňadik (od R1) – Štúrovo : rezervovať koridor pre nové vedenie 
trasy cesty s možnosťou jej postupného vybudovania podľa dopravného zaťaženia na 
4-pruhovú cestu a s možnosťou dobudovania vo výhľade na rýchlostnú komunikáciu v 
závislosti na intenzite medzinárodnej dopravy s križovatkou na navrhovanej trase 
Južného cestného ťahu a s 
7.22.1 obchvatom Štúrova  po západnej strane s novým hraničným priechodom a 

premostením Dunaja, 
7.35 rezervovať koridor pre homogenizáciu ciest prvej triedy na kategóriu C11,5/80, ciest 

druhej triedy na kategóriu C9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu C7,5/60 
7.36. zabezpečiť územnoplánovaciu prípravu a rezervovať územie pre výhľadové 

prebudovanie úrovňových priechodov (ako bodových nedostatkov) ciest I. a II. triedy 
so železničnými traťami na mimoúrovňové, 
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7.38. vytvoriť podmienky pre modernizáciu trate 130 Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo  na 
traťovú rýchlosť 160km/h, 

7.45. rezervovať priestor pre vybudovanie nového nákladného a osobného prístavu v 
Štúrove , 

7.48 rezervovať priestor pre lokalizáciu a ďalší rozvoj terminálov kombinovanej dopravy v 
mestách Nitra, Nové Zámky, Komárno a Štúrovo , s možnosťou budovania 
logistických centier, 

7.49 rezervovať priestor pre výhľadové vybudovanie nových hraničných priechodov v 
Komárne a Štúrove  nadväzne na realizáciu nových trás I/64 a I/76 a premostení 
Dunaja, 

7.50 vytvoriť územnotechnické podmienky a rezervovať priestor pre vybudovanie kompy pre 
prepravu nákladných motorových vozidiel a nákladných súprav v nadväznosti na nový 
prístav v Štúrove , 

8. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštr uktúry: 
8.1. Vodné hospodárstvo 

8.1.1. Na úseku odtokových pomerov v povodí, 
a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných 
kapacít 

f) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a 
iné nevhodné činnosti 

8.1.5 na úseku verejných kanalizácií v súlade s Plánom rozvoja verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky a 
Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2015: 

a) 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, 

h) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v 
aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov: 
1. výstavbu ČOV Štúrovo, 

8.2. Energetika 
8.2.7. chrániť koridor pre realizáciu dvojlinky 2x110 kV v trase Komárno - Štúrovo 
8.2.12. rešpektovať koridory jestvujúcich vedení 
8.2.13. rešpektovať koridory súčasných plynovodov prechádzajúcich územím, 
8.2.16. presadzovať uplatnením energetickej politiky SR, regionálnej energetickej 

politiky a využitím kompetencie miestnych orgánov samosprávy budovanie 
kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla a tam, kde je to ekonomicky 
a environmentálne zdôvodniteľné, udržať a inovovať v jednotlivých sídlach už 
vybudované systémy s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva teplom, 

8.2.17. utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a 
druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej 
energetike, 

9. V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového h ospodárstva: 
9.1. riešiť zneškodňovanie odpadov na území Nitrianskeho kraja v súlade so schválenými 

aktualizovanými Programami odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a 
Nitrianskeho kraja, 

9.2. dosiahnuť materiálové zhodnotenie pre 50 % odpadov vo vzťahu k množstvu odpadov 
vzniknutých v Slovenskej republike v roku 2010, 

9.3. zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov na úroveň 10 % vo vzťahu k celkom 
vzniknutým odpadom v Slovenskej republike v roku 2010, 

9.4. znížiť množstvo skládkovaného odpadu na 24 % pre celkom vzniknutý odpad v roku 
2010, 

9.5. v roku 2010 spaľovať odpad výlučne s energetickým zhodnocovaním, 
9.6. riešiť s výhľadom do budúcnosti zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach 

vyhovujúcich technickým podmienkam s orientáciou na existujúce a plánované 
veľkokapacitné regionálne skládky odpadov, 
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9.7. znížiť skládkovanie komunálneho odpadu o 48 870 t a vytvoriť podmienky na 
zhodnotenie 67 414 t komunálneho odpadu, najlepšie zvýšením separovaného zberu 
odpadov na obmedzenie množstva zmesového komunálneho odpadu, 

9.8. rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu do ďalších obcí 
kraja, vrátane separácie problémových látok, 

9.9. do roku 2010 dosiahnuť 50 % podiel materiálového zhodnotenia komunálnych 
biologicky rozložiteľných odpadov a znížiť množstvo biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov zneškodňovaných na skládkach o 6 % oproti roku 2005, 

9.10. zabezpečiť lepšie využitie biologických odpadov vybudovaním ďalších kompostovacích 
zariadení, 

9.11. vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky vrátane ich 
kontajnerizácie a zabezpečiť ich vyhovujúce zneškodňovanie, 

9.12. zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva 
určených na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach splňujúcich stanovené emisné 
limity, 

9.13. zabezpečiť postupnú sanáciu resp. rekultiváciu uzatvorených skládok odpadov a 
starých environmentálnych záťaží, 

9.14. sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného 
systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú životné 
prostredie a podzemné vody, 

9.15. zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňovanie, zhodnotenie, 
dotrieďovanie a kompostovanie odpadov, 

9.16. zabezpečiť plochy na havarijnú skládku na zneškodňovanie biologického a iného 
odpadu pri výskyte živelných pohrôm, havárií, epidémií a pod. aspoň na jednej lokalite 
v kraji 

9.17. zabezpečiť na území kraja plochy pre plánovaný systém zberných stredísk a 
kontajnerizácie nebezpečných odpadov. 

10. V oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja k raja 
10.1 vytvárať územnotechnické podmienky pre rozvoj decentralizovanej štruktúry 

ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej sústavy mestského osídlenia a 
tak napomáhať zabezpečiť vyváženú socio–ekonomickú úroveň kraja, 

10.2 územnotechnickými a územnoplánovacími plánovacími prístupmi napomáhať 
diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu miest a podporovať tak v záujme trvalej 
udržateľnosti malé a stredné podnikanie, 

10.3 územnotechnickými a územnoplánovacími prístupmi napomáhať vytvárať podmienky 
pre rovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva s vyššou kvalifikáciou, 

10.4 sústrediť pozornosť na rozvoj „Globálnej informačnej spoločnosti“ v kraji 
skvalitňovaním infraštruktúry komunikačných systémov, 

10.5 harmonizovať proces programovania a implementácie Koncepcie územného rozvoja 
Slovenska 2001 a Národného rozvojového plánu Slovenskej republiky v podmienkach 
Nitrianskeho kraja s cieľom vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov 
Slovenskej republiky. 

11. V oblasti priemyslu a stavebníctva 

11.1 vychádzať pri územnom rozvoji predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie 
existujúcich priemyselných a stavebných areálov, 

11.2 podporovať budovanie rôznych typov priemyselných parkov1) na základe zhodnotenia 
ich externých a interných lokalizačných faktorov, 

11.3 podporovať lokalizáciu priemyselných parkov predovšetkým v lokalitách, kde sú 
preukázané najvhodnejšie územnotechnické podmienky a sociálne predpoklady pre 
ich racionálne využitie, 

11.4 vychádzať a zohľadňovať pri lokalizácii priemyselných parkov územnotechnické a 
sociálne podmienky susediacich regiónov v nadregionálnom aj medzinárodnom 
význame, 

11.5 podporovať v priemyselných parkoch predovšetkým rozvoj sofistikovaných výrob a 
výrob s predpokladom vytvárania klastrov na regionálnej, nadregionálnej a 
medzinárodnej úrovni, 

                                                           
1)

  Zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. a zákon NR SR č. 193/2002 Z.z. 
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11.6 vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj 
územnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami 
kultúrno – historického potenciálu územia a historického stavebného fondu so 
zohľadnením miestnych špecifík a využívať pritom predovšetkým miestne suroviny, 

11.7 vychádzať pri vytváraní a prevádzke výrobných kapacít z využitia komparatívnych 
výhod regiónu (poloha, ekonomický potenciál, disponibilné zdroje), 

11.8 Vytvoriť územnú rezervu pre vybudovanie priemyselných parkov: Nitra – Drážovce, 
Nitra – Horné a Dolné Krškany, Štúrovo , Levice – Géňa, Nové Zámky, Komárno – 
okolie, Želiezovce, Nesvady, Zlaté Moravce, Topoľčany 
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ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ŠTÚROVO 

A. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A  
FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA  
 

Urbanistická koncepcia vychádza z požiadavky dotvoriť územie mesta Štúrovo z 
hľadiska priestorového, funkčného a prevádzkového skvalitnenia jeho urbanistickej 
štruktúry. 

Priemet urbanistickej koncepcie do územia je diferencovaný podľa jednotlivých 
charakteristík priestorov a ich urbanistických potenciálov.  

V stabilizovaných priestoroch je potrebné považovať účel využitia územia za 
nemenný a intenzitu využitia zvyšovať iba dostavbami prieluk, nadstavbami pri 
zachovaní charakteru zástavby prípadne doplnením štruktúry funkcií. 

V rozvojových územiach urbanistických celkov a areá lov: 
- tam, kde je intenzita využitia územia nízka, zabezpečiť jeho prestavbu s cieľom 
zvýšiť intenzitu a zlepšiť zapojenie územia do priestorovej štruktúry mesta, 
- zmeniť funkčné využitie v prospech zmiešaných (polyfunkčných) funkčných typov 
- dobudovať komunikačnú sieť a chýbajúce dopravné zariadenia a dobudovať siete 
a zariadení technickej infraštruktúry.  

V nových rozvojových územiach riešiť výstavbu rešpektovaním všetkých daností 
územia, formovať nové urbanistické hodnoty a zabezpečiť efektívne využitie 
disponibilných plôch. 

Ako základné koncepčné východisko pre spracovanie územného plánu mesta sú 
stanovené nasledovné zásady: 

• Vytvoriť polyfunkčnú centrálnu mestskú zónu, ktorej ťažisko tvoria Hlavná 
ulica a nám. Slobody 

• Podporiť zvyšovanie miery polyfunkčnosti zastavaného územia, hlavne v 
existujúcich monofunkčných zónach 

• Zabezpečiť transformáciu územia „Východného nábrežia“ a plne ho integrovať 
do funkčno-prevádzkového organizmu mesta 

• Revitalizovať vybrané časti zastavaného územia a zvýšiť intenzitu jeho 
funkčného využitia (polyfunkčné obchodno-obslužné ulice Komenského, 
Nánanská, Sobieskeho, Jesenského) 

• Navrhnúť využitie voľných nezastavaných plôch v zastavanom území mesta 
• Vyčlenenie nových plôch navrhnutých na územia s obytnou funkciou v dotyku 

so zastavaným územím, 
• Podporiť rozvoj kúpeľno-rekreačnej funkcie v širšom priestore súčasného 

termálneho kúpaliska TK Vadaš (vo výhľade severne a severozápadne od 
existujúceho areálu) a v priestoroch starého kúpaliska v blízkosti Dunaja,  

• Podporiť rozvoj polyfunkčných výrobno-obslužných území na podporu malého 
a stredného podnikania (Železničný rad, Továrenská ul.) 

• Podporiť rozvoj výrobných (priemyselných) aktivít v západnej časti územia 
(od Sládkovičovej ulice) a vo výhľade severne od priemyselného areálu pozdĺž 
Továrenskej ulice 

• Rešpektovanie prírodných daností a súčasnej urbanistickej štruktúry mesta, 
zapracovanie nadradených zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry do 
návrhu riešenia 
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• Návrh okružno-radiálneho systému dopravy na elimináciu nepriaznivých 
účinkov vnútornej a tranzitnej dopravy a dobudovanie uceleného prepravného 
systému zloženého zo železničnej, cestnej, vodnej, hromadnej, cyklistickej a 
pešej dopravy 

• Návrh preložky cesty I/76 západne od zastavaného územia mesta (prechod 
do MR), s rezervovaním koridoru pre nové vedenie trasy tejto cesty 
s možnosťou jej postupného vybudovania podľa dopravného zaťaženia na 4-
pruhovú cestu a s možnosťou dobudovania vo výhľade na rýchlostnú 
komunikáciu v závislosti na intenzite medzinárodnej dopravy“ 
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B. URČENIE PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH 

B.1 REGULATÍVY FUNK ČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA 

V záujme identifikovateľnosti regulatívov budúceho využitia jednotlivých častí 
územia mesta je súčasné a perspektívne zastavané územie rozdelené do tzv. 
regulačných blokov, z ktorých každý je jednoznačne určený : 

hranicami, 
základnou charakteristikou (k príslušnému grafickém u kódu) 
funk čným využitím, so stanovením funkcií v členení na: 

- prípustné funkcie, 
- obmedzené funkcie, 
- zakázané funkcie. 

Regulačné bloky tvoria väčšinou bloky vymedzené ulicami obce, alebo vymedzené 
územia väčších plôch areálovej vybavenosti (občianska vybavenosť, technická 
vybavenosť, výroba a pod.). Základnou charakteristikou regulačného bloku je jeho 
základná funkcia podľa grafického značenia v komplexnom urbanistickom návrhu. 
Pri riadení rozvoja mesta treba uvedené regulatívy uplatňovať tak, aby pri ich 
zohľadnení vznikli kompaktné a architektonicky zosúladené uličné priestory. 

Z hľadiska podrobnejšieho funkčného využitia boli pre ÚPN mesta Štúrovo 
stanovené tieto druhy regulačných blokov: 

Zmiešané územie s „mestskou“ štruktúrou: 

 PM  - polyfunkčné územie centra s prevahou vybavenosti 
 PB  - polyfunkčné územie s prevahou bývania 

Obytné územie: 

 BR  - rodinné domy 
 BB   - bytové domy 
 OV, OVn - plochy občianskej vybavenosti 

Rekreačné územie: 

 Š   - plochy športu, telovýchovy a oddychu 
 R  - plochy rekreácie a rekreačných areálov 
 VZ  - plochy verejnej zelene 

ZC  - plochy zelene cintorínov 
ZR  - plochy rekreačnej zelene 
ZO  - plochy záhradkárskych osád 

 

Výrobné územie: 

 VPR   - plochy priemyselnej výroby 
 PVS   - polyfunkčné územie výroby a služieb 
 DP  - plochy dopravného vybavenia 
 TI  - plochy technického vybavenia 
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B.2 REGULATÍVY HMOTOVO-PRIESTOROVEJ 
ŠTRUKTÚRY 

Regulačné zásady  sú súhrnom záväzných, neprekročiteľných a odporúčaných 
podmienok pre využitie riešeného územia, vyjadrených písomnou a grafickou 
formou, a sú spracovávané tak, aby boli zohľadnené záujmy obce a zároveň bol 
ponechaný dostatočne široký priestor pre detailné riešenie urbanisticko - 
architektonického návrhu. 

B.2.1 PRVKY FUNKČNEJ A PRIESTOROVEJ REGULÁCIE 

Kód funk čného využitia 

Kód funkčného využitia vyjadruje základnú charakteristiku regulovaných blokov v 
štruktúre definovanej územným plánom, ktoré sú súčasťou textovej časti v 
regulačnom liste. 

Intenzita využitia bloku 

Intenzita využitia bloku je charakteristika, ktorá je výsledkom komplexného 
uplatnenia minimálnej výmery stavebných pozemkov, indexu zastavanosti, ktorý 
vyjadruje percentuálnu časť parcely, ktorú je možné zastavať, ako aj podielu zelene, 
ktorý udáva minimálne percento zelených a nespevnených plôch regulovanej 
parcely. 

Výška zástavby 

Výška zástavby je určujúci prvok priestorového usporiadania, vyjadruje smernú 
podlažnosť, ktorá udáva maximálny počet podlaží / priemerná výška podlažia cca 
3,5m/. 

Pre všetky typy funkčného využitia platia všeobecné podmienky stanovené 
Stavebným zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami ako aj ostatnými všeobecne 
záväznými predpismi. 

Regulačné listy sú súčasťou záväznej časti územného plánu a tabuľky s kódmi 
funkčného využitia, s intenzitou využitia bloku a s maximálnou povolenou výškou 
zástavby sú uvedené vo výkresovej časti na výkrese číslo 5 - „Návrh záväzných 
častí - regulácia funkčného využitia a priestorového usporiadania, vymedzenie 
verejnoprospešných stavieb“. 
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POLYFUNKČNÉ ÚZEMIE CENTRA     grafický kód PM 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA: 

Územie regulačného bloku predstavuje jadrové územie obce s 
najintenzívnejším využitím plôch a najvyššou mierou polyfunkčnosti, územnej 
aj objektovej. Slúži na umiestňovanie monofunkčných a polyfunkčných 
objektov plôch komerčnej občianskej vybavenosti (najmä zariadení obchodu, 
služieb, administratívy, verejného stravovania a prechodného ubytovania 

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
� polyfunkčné objekty mestského typu, s doplnkovou funkciou bývania 
� bývanie a obslužná sféra prevažne komerčného charakteru mestského 

a nadmestského charakteru, so zodpovedajúcim exteriérovým zázemím 
(parkovanie, garážovanie, zásobovanie, parkovo upravená zeleň) 

� malé ubytovacie zariadenia, 
� obchodné, kancelárske a správne budovy, 
� zariadenia maloobchodu, verejného stravovania, zábavné a kultúrne 

zariadenia, 

Vhodné funkcie 
� nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
� príslušné pešie, cyklistické, cestné komunikácie a HD, 
� plochy statickej dopravy a garáže, 
� zeleň líniová a plošná.  

 
� OBMEDZENÉ FUNKCIE: 

� prevádzky nevýrobných služieb, 
� prevádzky výrobných služieb s obmedzenou výrobnou činnosťou 

kompatibilnou s ostatnými funkciami územia. 
 

� ZAKÁZANÉ FUNKCIE: 
� čerpacie stanice pohonných hmôt ako súčasť objektov občianskej 

vybavenosti, parkovísk a hromadných garáží, 
� sklady, veľkoobchod, dopravné zariadenia a výrobné činnosti, ktoré 

negatívnymi vplyvmi priamo či nepriamo zasahujú obytné objekty alebo 
objekty a priestory využívané verejnosťou, 

� plochy športu a rekreácie areálového typu bez intenzívnej zástavby 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
� priamy a nepriamy vplyv prevádzkovaných služieb nesmie negatívne 

ovplyvňovať susedné parcely viac, než stanovujú hygienické normy pre 
obytnú zástavbu, 

� parkovanie vozidiel užívateľov musí byť riešené na pozemkoch 
prevádzkovateľov služieb, alebo na vyhradených odstavných plochách 
na verejných komunikáciách, 

� pri rekonštrukciách existujúcich objektov preferovať riešenie bytových 
jednotiek v podkrovných priestoroch, 

� pri novonavrhovanej zástavbe budú podmienky pre objemovú reguláciu 
stanovené v územnom pláne zóny. 
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POLYFUNKČNÉ ÚZEMIE S PREVAHOU BÝVANIA    grafický kód PB 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie regulačného bloku v tradičnom obytnom území slúži prevažne na 
bývanie, väčšinou s priamou väzbou na obchodno-obslužné vybavenostné 
funkcie kombinované s podnikateľskými aktivitami bez väčších nárokov na 
plochy nebytového charakteru (t.j. plôch s prednostným využitím pre 
občiansku vybavenosť - zariadenia verejného stravovania a ubytovania, 
maloobchodu, služieb, športu a rekreácie, oddychu a kultúry, prevádzkované 
na komerčnom základe). V blízkosti termálneho kúpaliska má špecifický 
charakter polyfunkčného bývania súvisiaceho s rekreáciou. Zástavba je 
málopodlažná, typologicky objektami obytno-obslužného charakteru s 
príslušným technickým zázemím, prípadne charakteristicky architektonicky 
stvárnenými objektami slúžiacimi pre občianske stavby.  

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

� bývanie v rodinných domoch a málopodlažných bytových domoch 
s podielom nebytových funkcií 

� obchodné, a správne budovy podnikov administratívne budovy, 
� základná občianska vybavenosť - zariadenia obchodu, verejného 

stravovania a nerušiacich služieb pre obyvateľov územia  

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

� menšie zariadenia cirkevné, kultúrne, sociálne, zdravotné, športové 
a školské  

� zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania menšieho 
rozsahu penziónového – hotelového typu (mestské prostredie) 

� nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
� parkovo upravená líniová a plošná zeleň 
� plochy statickej dopravy a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia 
� príslušné pešie, cyklistické a cestné komunikácie a plochy trás a zastávok 

MHD 
 

� OBMEDZENÉ FUNKCIE: 
� monofunkčné areálové zariadenia občianskej vybavenosti, 
� menšie prevádzky nerušivej drobnej výroby a služieb, 

 
� ZAKÁZANÉ FUNKCIE: 

� viacpodlažné bytové a polyfunkčné domy (s 5 a viacerými nadzemnými 
podlažiami), 

� ostatné zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, ako aj zariadenia 
dopravy ako hlavné stavby 

� všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. hlukom, 
prachom, zápachom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo 
nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov, alebo znižujú kvalitu 
obytného prostredia 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
� parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí 

byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov 
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OBYTNÉ ÚZEMIE - RODINNÉ DOMY     grafický kód BR 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie regulačného bloku slúži na bývanie v málopodlažnej zástavbe 
rodinnými domami  

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

� bývanie v obytných budovách (rodinných domoch), 
� zeleň súkromných záhrad 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

� bývanie v málopodlažných bytových domoch v obmedzenej miere /10%/, 
� malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov územia, 
� nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 
� príslušné pešie, cyklistické a cestné komunikácie a plochy trás a zastávok 

MHD, 
� parkovo upravená líniová a plošná zeleň, 
� nevyhnutné odstavné plochy pre obsluhu územia 

 
� OBMEDZENÉ FUNKCIE: 

� zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich služieb pre 
obyvateľov územia 

� malé ubytovacie zariadenia penziónového typu, ktoré svojim objemom, 
výškou a úžitkovou plochou nepresahujú rozsah stanovený platnými 
právnymi predpismi pre rodinné domy 

� malé zariadenia administratívy a nerušiace služby pre obyvateľstvo 
� kostoly a modlitebne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, športové 

zariadenia, MŠ a pre obsluhu tohto územia, 
 

� ZAKÁZANÉ FUNKCIE: 
� výroba, skladovanie a zariadenia dopravy ako hlavné stavby 
� akákoľvek vybavenosť nadmestského významu 
� všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. hlukom, 

prachom, zápachom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo 
nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov na účely bývania 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
� parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí 

byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov 
� dlhodobé parkovanie obyvateľov musí byť zabezpečené riešené na 

vlastných pozemkoch  
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OBYTNÉ ÚZEMIE - BYTOVÉ DOMY      grafický kód BB 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie regulačného bloku slúži výlučne na bývanie. 

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

� bývanie v obytných budovách (bytových domoch),  

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

� zariadenia pre účely cirkvi, kultúry, športu, sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti, školskej výchovy, verejnej správy, v samostatných alebo 
integrovaných objektoch, 

� zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich služieb pre 
obyvateľov územia v samostatných alebo integrovaných objektoch – t.j. 
parter 

� malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov územia, 
� plochy statickej dopravy a hromadné garáže slúžiace potrebe funkčného 

využitia 
� nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
� príslušné pešie, cyklistické a cestné komunikácie a plochy trás a zastávok 

MHD 
� parkovo upravená líniová a plošná zeleň 

 
� OBMEDZENÉ FUNKCIE: 

� nerušivé prevádzky drobnej výroby a služieb 
 

� ZAKÁZANÉ FUNKCIE: 
� zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, ako aj zariadenia dopravy 

ako hlavné stavby 
� všetky druhy zariadení, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. hlukom, 

prachom, zápachom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo 
nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov na účely bývania 

� zariadenia verejnej, účelovej a technickej vybavenosti nadmestského 
významu s veľkými plošnými nárokmi,  

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
� parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí 

byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov 
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OBYTNÉ ÚZEMIE - PLOCHY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI  grafický kód OV 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA: 

Územie regulačného bloku slúži na umiestňovanie plôch mestskej 
a nadmestskej občianskej vybavenosti (OV) a verejnej „nekomerčnej“ 
občianskej vybavenosti (OVn - najmä areálových školských, sociálnych, 
zdravotníckych, kultúrnych, správnych a cirkevných zariadení, zariadení pre 
zaistenie požiarnej bezpečnosti, polície a ďalších verejnoprospešných a 
nevyhnutných činností, ktoré zabezpečuje priamo obec alebo štát.) pre 
obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Stavby a zariadenia sú 
umiestňované spravidla na samostatných pozemkoch. 

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie (OVn) 

� všetky typy predškolských a školských zariadení (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ...) 
� zdravotnícke zariadenia a zariadenie sociálnej starostlivosti 
� nekomerčné zariadenia kultúry a osvety 
� kancelárske budovy s prevažujúcou funkciou verejnej správy 
� sakrálne a cirkevné stavby 
� služobné byty a byty majiteľov zariadení, pohotovostné bývanie 

Dominantné (primárne) funkcie (OV) 

� základná obchodno-obslužná vybavenosť areálového typu 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

� športové plochy menšieho rozsahu ako súčasť hlavnej funkcie 
� plochy statickej dopravy a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia 
� nevyhnutné plochy technického vybavenia 
� príslušné pešie, cyklistické, cestné komunikácie a trás a zastávok MHD 
� parkovo upravená líniová a plošná zeleň  
� nevýrobné služby 

 
� OBMEDZENÉ FUNKCIE: 

� bývanie v polyfunkčných bytových domoch, 
� nerušivé prevádzky drobnej výroby a služieb 
� čerpacie stanice pohonných hmôt mestského typu, ako súčasť parkovísk 

a garáži 
 

� ZAKÁZANÉ FUNKCIE: 
� ostatné zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, ako aj zariadenia 

dopravy ako hlavné stavby, 
� všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. hlukom, 

prachom, zápachom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo 
nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov využívaných 
verejnosťou. 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
� parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí 

byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov 
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PLOCHY ŠPORTU,  TELOVÝCHOVY A ODDYCHU    grafický k ód Š 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA: 

Územie regulačného bloku slúži prevažne na umiestnenie monofunkčných 
športových a telovýchovných plôch a zariadení, športovo-relaxačných 
oddychových území vo väzbe na obytné územie. 

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

� plochy pre organizovaný šport /otvorené ihriská a kryté zariadenia/ 
� plochy pre neorganizovaný šport obyvateľov mesta /otvorené aj kryté 

zariadenia/ 
� športovo - oddychové plochy a zariadenia pre využitie voľného času 
� príslušné pešie, cyklistické a cestné komunikácie 
� parkovo upravená líniová a plošná zeleň 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

� doplnkové zariadenia maloobchodu, verejného stravovania, ubytovania a 
služieb súvisiacich so športom a rekreáciou 

� odstavné plochy a zariadenia nevyhnutné pre obsluhu územia 
� nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
� služobné byty a byty majiteľov zariadení 
�  

� OBMEDZENÉ FUNKCIE: 
� menšie ubytovacie zariadenia 

  
� ZAKÁZANÉ FUNKCIE: 

� bývanie v rodinných a bytových domoch (okrem služobných bytov), 
� zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, ako aj zariadenia dopravy 

ako hlavné stavby 
� všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. hlukom, 

prachom, zápachom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo 
nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov využívaných 
verejnosťou 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
� parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí 

byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov. 
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PLOCHY REKREÁCIE A REKREA ČNÝCH AREÁLOV   grafický kód R 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA: 

Územie regulačného bloku tvoria polyfunkčné plochy v nadväznosti na 
zastavané územie mesta s prevahou prírodných prvkov, slúžiace 
predovšetkým na lokalizáciu verejných športových, rekreačných a 
oddychových zariadení, na rozdiel od bloku športových a telovýchovných 
zariadení, ktoré tvoria najmä monofunkčné areálové zariadenia športovo - 
rekreačnej vybavenosti. Lokality v blízkosti vodných plôch sú určené na 
špecifické športové využitie. 

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

� termálne kúpalisko, 
� rekreačno-oddychové plochy a zariadenia, (prímestská rekreácia, vodné 

športy, letné kúpaliská...) 
� zariadenia zábavno-oddychového charakteru, 
� menšie ihriská, prípadne kryté zariadenia pre neorganizovaný šport 

obyvateľov mesta, 
� parkovo upravená líniová a plošná zeleň, 
� príslušné pešie, cyklistické a cestné komunikácie a plochy trás a zastávok 

MHD. 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

� doplnkové zariadenia maloobchodu, verejného stravovania, ubytovania a 
služieb súvisiacich so športom a rekreáciou, 

� zariadenia prechodného ubytovania – hotelového typu (rekreačné 
prostredie) 

� odstavné plochy a zariadenia nevyhnutné pre obsluhu územia, slúžiace 
na zabezpečenie dominantného funkčného zabezpečenia, 

� plochy technického vybavenia územia nevyhnutné pre obsluhu územia, 
�  

� OBMEDZENÉ FUNKCIE: 
� kultúrne, spoločensko zábavné a zdravotnícke zariadenia slúžiace 

predovšetkým obsluhe územia primárnej funkcie 
� služobné byty a byty majiteľov zariadení 
�  

� ZAKÁZANÉ FUNKCIE: 
� trvalé bývanie v rodinných a bytových domoch (okrem služobných bytov), 
� zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, ako aj zariadenia dopravy 

a technickej vybavenosti ako hlavné stavby, 
� všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. hlukom, 

prachom, zápachom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo 
nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov využívaných 
verejnosťou. 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
� Na spresnenie územným plánom určených regulatívov pre rozvoj 

termálneho kúpaliska je potrebné spracovať podrobnejšiu dokumentáciu 
na úrovni územného plánu zóny. Nová výstavba v spomínanej lokalite je 
podmienená schválením ÚPN-Z, 

� parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí 
byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov. 
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PLOCHY ZELENE                 grafický kód VZ, ZC, ZO, ZR 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie regulačného bloku (VZ) slúži na umiestňovanie väčších plôch 
mestskej zelene všetkých druhov (parkovoupravenej). Menšie plochy zelene 
sú súčasťou takmer všetkých ostatných typov území regulačných blokov 
(zmiešané, obytné, rekreačné, výrobné) v súlade so stanovenými regulačnými 
podmienkami. 

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

� plochy zelene každého druhu s malou architektúrou a výtvarnými dielami 
� pamätníky a memoriálne areály v zeleni 
� areály cintorínov s príslušnými špecifickými zariadeniami a dopravnými 

plochami - ZC  
� špecifické porasty zelene s dominantnou funkciou / ZO – záhradkárske 

osady/ 
� špecifické porasty zelene s dominantnou funkciou / ZR - rekreačná zeleň/ 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

� menšie doplnkové zariadenia maloobchodu, verejného stravovania a 
služieb súvisiacich so športom a rekreáciou, /ZR/ 

� detské ihriská 
� nevyhnutné pešie, prípadne cyklistické komunikácie 

 
� OBMEDZENÉ FUNKCIE: 

� drobná doplnková architektúra kultúrnych, osvetových a hygienických 
zariadení parkov (hudobné pavilóny, verejné WC a pod.) 

� menšie stravovacie zariadenia, 
� nevyhnutné plochy technického vybavenia. 

 
� ZAKÁZANÉ FUNKCIE: 

� bývanie trvalého charakteru v akejkoľvek podobe 
� ostatné (najmä plošne náročnejšie) zariadenia vybavenosti 
� zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, ako aj zariadenia dopravy 

a technickej vybavenosti ako hlavné stavby, 
� všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. hlukom, 

prachom, zápachom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo 
nepriamo obmedzujú využitie územia verejnosťou. 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
� Na spresnenie regulatívov pre rozvoj záhradkárskych osád, určených 

územným plánom, je potrebné spracovať podrobnejšiu dokumentáciu na 
úrovni územného plánu zóny. Nová výstavba v spomínanej lokalite je 
podmienená schválením ÚPN-Z. 
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PLOCHY PRIEMYSELNEJ VÝROBY              grafický kó d VPR 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Na území regulačného bloku sú umiestnené predovšetkým väčšie, najmä 
jestvujúce, zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, u ktorých sa 
predpokladá dlhodobá stabilita tejto funkcie. 

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

� plochy a zariadenia priemyselnej výroby všetkých druhov, 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

� plochy a zariadenia komunálnej a stavebnej výroby, 
� sklady a skladovacie plochy, 
� obchodné, kancelárske a správne budovy 
� služobné byty a byty majiteľov zariadení 
� plochy statickej dopravy a garáže 
� nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 
� čerpacie stanice pohonných hmôt, 
� príslušné pešie, cyklistické a cestné komunikácie a plochy MHD 
� parkovo upravená líniová a plošná zeleň 

 
� OBMEDZENÉ FUNKCIE: 

� obchodné a administratívne budovy, nesúvisiace s hlavným funkčným 
využitím, 

� výučbové a doškoľovacie zariadenia 
� pohotovostné ubytovacie zariadenia 
� podnikové zdravotnícke zariadenia (ambulancia závodného lekára), 
� doplnkové malé ihriská a rekondičné zariadenia. 

 
� ZAKÁZANÉ FUNKCIE: 

� bývanie v akejkoľvek podobe (okrem služobných bytov) 
� zariadenia vybavenosti v akejkoľvek podobe (najmä však zariadenia 

školské, kultúrne, sociálne, zdravotné, cirkevné a športové) ako 
samostatné stavby 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
� parkovanie užívateľov zariadení musí byť riešené na pozemkoch ich 

prevádzkovateľov. 
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POLYFUNKČNÉ ÚZEMIE VÝROBY A SLUŽIEB            grafický kód PVS 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie regulačného bloku slúži predovšetkým na umiestňovanie areálov 
zariadení výrobných, servisných a opravárenských služieb a nerušiacej výroby 
a výrobných služieb v rámci podnikateľských aktivít, vrátane skladov, 
skladovacích plôch veľkoobchodu a distribúcie vhodne prepojených na 
dopravnú sieť, podstatne neobťažujúcich okolie. 

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

� prevádzky komunálnej výroby všetkého druhu, sklady, skladovacie plochy 
a verejné prevádzky, výrobné služby, areály veľkoobchodu a logistiky 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

� obchodné, kancelárske a správne budovy 
� služobné byty a byty majiteľov zariadení 
� plochy statickej dopravy a garáže 
� nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 
� príslušné pešie, cyklistické a cestné komunikácie a plochy MHD 
� parkovo upravená líniová a plošná zeleň 

 
� OBMEDZENÉ FUNKCIE: 

� obchodné a administratívne budovy, nesúvisiace s hlavným funkčným 
využitím, (ambulancia závodného lekára...), 

� výučbové a doškoľovacie zariadenia 
� pohotovostné ubytovacie zariadenia 

 
� ZAKÁZANÉ FUNKCIE: 

� bývanie v akejkoľvek podobe (okrem služobných bytov) 
� zariadenia vybavenosti v akejkoľvek podobe (najmä však zariadenia 

školské, kultúrne, sociálne, zdravotné, cirkevné a športové) 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
� charakteristickým znakom zariadení lokalizovaných vo výrobno-obslužnej 

zóne musí byť ich verejná prístupnosť 
� prevádzky umiestnené v blízkosti obytného územia musia spĺňať 

podmienky hygienických noriem, aby podstatne nezhoršovali jeho kvalitu  
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PLOCHY DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ     grafický kód DP 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie regulačného bloku slúži na umiestňovanie plôch a zariadení všetkých 
druhov dopravy. Ide predovšetkým o väčšie plochy, ktoré sú jednoznačne 
určené pre lokalizáciu, alebo rozvoj určitého konkrétneho zariadenia. Ostatné 
plochy dopravnej vybavenosti sú prakticky súčasťou všetkých iných typov 
území (regulačných blokov) v súlade so stanovenými podmienkami (napr. 
vlečky ako súčasti manipulačnej plochy slúžiacej na obsluhu navrhovaných 
priemyselných areálov; plochy statickej a cyklistickej dopravy v obytnom 
území...). 

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

� priamym určením v konkrétnej lokalite: parkovisko, hromadná garáž, 
zariadenia SAD a MHD, zariadenia cestnej, vodnej a železničnej dopravy, 

� dopravný vlečkový systém zabezpečujúci dovoz a odvoz komodít 
spracúvaných alebo vyrábaných v priemyselných areáloch. 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

� čerpacie stanice pohonných látok so sprievodnými prevádzkami 
(autoservis, autoumyváreň, ...) 

� parkoviská a garáže 
� doplnkové skladovacie plochy 
� doplnkové údržbárske a opravárenské aktivity 
� administratívne stavby nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky 
� služobné byty nevyhnutné pre zabezpečenie nerušenej prevádzky 

(v obmedzenom rozsahu) 
� parkovo upravená líniová a plošná zeleň 
�  

� OBMEDZENÉ FUNKCIE: 
� obchodné a administratívne budovy nesúvisiace s hlavným funkčným 

využitím, výučbové a doškoľovacie zariadenia 
� pohotovostné ubytovacie zariadenia 
� podnikové zdravotnícke zariadenia (ambulancia závodného lekára) 

 
� ZAKÁZANÉ FUNKCIE: 

� bývanie v akejkoľvek podobe (okrem služobných bytov) 
� zariadenia vybavenosti v akejkoľvek podobe (najmä však zariadenia 

školské, kultúrne, sociálne, zdravotné, cirkevné a športové) 
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PLOCHY ZARIADENÍ  TECHNICKEJ VYBAVENOSTI         gr afický kód TI 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie regulačného bloku slúži na umiestňovanie plôch a zariadení 
technickej vybavenosti mesta (zásobovanie vodou, odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd, zásobovanie energiami, telekomunikácie, odpadové 
hospodárstvo). Ide predovšetkým o špecializované plochy, jednoznačne 
určené pre lokalizáciu alebo rozvoj určitého konkrétneho zariadenia (ČOV a 
pod.). plošne menšie) zariadenia technickej vybavenosti sú súčasťou iných 
typov území (obytné, verejného vybavenia) v súlade so stanovenými 
podmienkami Regulácia bloku je podmienená dodržaním technológie a 
platných predpisov pre príslušné zariadenia. 

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

� stavby a zariadenia pre zásobovanie vodou 
� stavby a zariadenia pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
� stavby a zariadenia pre zásobovanie elektrickou energiou 
� stavby a zariadenia pre zásobovanie plynom 
� stavby a zariadenia pre zásobovanie teplom 
� stavby a zariadenia pôšt a telekomunikácií 
� plochy a zariadenia odpadového hospodárstva 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

� parkoviská a garáže 
� doplnkové skladovacie plochy 
� doplnkové údržbárske a opravárenské aktivity 
� administratívne stavby nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky 
� služobné byty nevyhnutné pre zabezpečenie nerušenej prevádzky 

(v obmedzenom rozsahu) 
� parkovo upravená líniová a plošná zeleň 

 
� ZAKÁZANÉ FUNKCIE: 

� bývanie v akejkoľvek podobe (okrem služobných bytov) 
� zariadenia vybavenosti v akejkoľvek podobe (najmä však zariadenia 

školské, kultúrne, sociálne, zdravotné, cirkevné a športové) 



  Záväzná časť  
   

27 

C. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBYTNÝCH A REKRE AČNÝCH 
PLÔCH, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, A VÝROBNÝCH ZARIADENÍ 

C.1.1 Návrh koncepcie v členení na urbanistické 
obvody 

Základné bilančné jednotky t.j. urbanistické obvody sú oficiálnymi štatistickými 
jednotkami. Toto členenie však nemusí zodpovedať skutočným urbanistickým 
charakteristikám a štruktúre mesta. Pre uľahčenie popisu, ako aj z dôvodu 
bilancovania, je pre popis územia použitá štruktúra urbanistických obvodov. 

 

UO1 – Prístav 
� Priestor námestia chápať ako polyfunkčný spoločenský priestor s funkciami 

obchodu, obsluhy, bývania a dopravy 
� Umocniť polyfunkčný charakter mestského centra formou intenzifikácie 

existujúcej štruktúry 
� Navrhnutým dopravným riešením umožniť výraznejšiu diferenciáciu 

jednotlivých priestorov mesta a odľahčenie od dopravného zaťaženia 
� Pri tvorbe centrálneho priestoru umožniť kontinuálne prepojenie centra a 

nábrežia s úpravami priestorov pre peších návštevníkov a budovanie 
osobného a športového prístavu s vybavenosťou 
 

UO2 – Pri Sobieskeho ulici 
� Budovať polyfunkčnú obytnú zástavbu pozdĺž Sobieskeho ulice a vytvoriť 

kontaktnú zónu mestského centra s monofunkčnou zástavbou rodinných 
domov v severnej časti 

� Umožniť dokompletovanie územia s významným rekreačným potenciálom - 
spojenie areálu TK s rekreačným územím s možnosťou penziónového 
ubytovania a intenzívneho využívania rekreačnej zelene pozdĺž Dunaja 

� Vybudovaním SJ komunikácie paralelnej so Sobieskeho ulicou zabezpečiť 
ukľudnenie tejto časti mesta 
 

UO3 – Pri Štadióne 
� Intenzifikovať územie budovaním polyfunkčnej zástavby pozdĺž Jesenského 

ulice a vytvoriť kontaktnú zónu medzi mestským centrom a južnou obytnou 
zónou pri štadióne 

� Využívať územie na rozvoj rekreačných funkcií s možnosťou penziónového 
ubytovania a intenzívneho využívania rekreačnej zelene pozdĺž toku Dunaja  
 

UO4 – Sídlisko Dunaj 
� Intenzifikovať územie na disponibilných plochách sídliskovej zástavby – 

revitalizácia a humanizácia verejných priestorov 
� Intenzívnejšie využívať disponibilné plochy pozdĺž Jesenského ulice pre 

obytné funkcie 
� Umožniť využitie územia zelene pozdĺž toku Dunaja na rekreačnú funkciu 
� Zabezpečiť prístup a vo výhľade rozvoj plôch  južne od Jesenského ulice (za 

poliklinikou) 
� Rešpektovať stabilizovanú dopravnú obsluhu územia a návrh preložky 

štátnej cesty I/76 (rezervovať koridor s výhľadovou možnosťou dobudovania 
na rýchlostnú komunikáciu) premostením Dunaja do Maďarska 
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UO5 – Za škrobár ňou 
� Intenzifikovať územie budovaním polyfunkčnej zástavby pozdĺž Komenského 

a Hlavnej ulice, ako predpolia a významného nástupu do centra mesta 
s možnosťou zvyšovania obchodno-obslužných, ubytovacích kapacít a 
rekreačných služieb 

� Transformovať územie areálu býv. firmy Dunajškrob na obchodno-obslužné 
centrum /t.č. vo výstavbe/ 

� Zabezpečiť návrhom dopravnej obsluhy prístup k pozemkom navrhnutým na 
zástavbu 

� Zabezpečiť návrhom dopravnej obsluhy ukľudnenie komunikácií pri areáloch 
základnej vybavenosti 

 
UO6 – Pri Kossuthovej ulici 

� Návrhom urbanistickej koncepcie potvrdiť doterajšie koncepčné úvahy o 
rozvoji mesta bez výraznejších zásahov do funkčnej a priestorovej štruktúry 
tejto stabilizovanej časti mesta 
 

UO7 – Pri Strážskom v ŕšku 
� Intenzifikovať územie budovaním polyfunkčnej obchodno-obslužnej zástavby 

pozdĺž Komenského ulice, ako predpolia a významného nástupu do centra 
mesta, s možnosťou zvyšovania obchodno-obslužných, ubytovacích kapacít 
a rekreačných služieb 

� V severozápadnej časti zóny umožniť rozvoj výrobno-obslužnej funkcie 
� Zabezpečiť návrhom dopravnej obsluhy, ktorá je súčasťou hlavnej dopravnej 

kostry, prístup k pozemkom navrhnutým na zástavbu 
 

UO8 – Pri mliekárni 
� Intenzifikovať územie budovaním polyfunkčnej obchodno-obslužnej zástavby 

pozdĺž Nánanskej a Komenského ulice, ako predpolia a nástupu do centra 
mesta, s možnosťou zvyšovania obchodno-obslužných, ubytovacích kapacít 
a rekreačných služieb aj vzhľadom na blízkosť termálneho kúpaliska VADAŠ 

� V severozápadnej časti územia uprednostniť využitie disponibilných plôch 
na obytnú funkciu 

� Návrh dopravnej obsluhy počíta so znížením dopravnej zaťaženosti 
existujúcich komunikácií (súčasná trasa cesty I/76) 

� Zabezpečiť návrhom dopravnej obsluhy, ktorá je súčasťou hlavnej dopravnej 
kostry, prístup k pozemkom navrhnutým na zástavbu - západne od 
Nánanskej cesty 

� Zabezpečiť transformáciu areálov prevádzok výrobného podniku Mlyny, a.s. 
na Nanánskej ul. a Technických služieb na obchodno-obslužné polyfunkčné 
územie. 
 

UO10 – Pri Nánskej ceste I 1 
� Intenzifikovať územie budovaním polyfunkčnej obchodno-obslužnej zástavby 

pozdĺž Nánanskej a Hlavnej ulice ako jedného z nástupných bodov do TK 
Vadaš 

� Zabezpečiť návrhom dopravnej obsluhy zníženie dopravnej zaťaženosti 
existujúcich komunikácií v centre a umožniť prístup k pozemkom v zadnej 
časti navrhnutých na intenzívnejšie využitie, 

                                                           
1 Oficiálne používaný názov urbanistického obvodu (aj napriek tomu, že vyplýva z názvu Nána, a aj odvodeného pomenovania 
ulice -  Nánanská cesta) 
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� Zabezpečiť vytvorenie diferencovaných vstupov na kúpalisko, vytvorením 
vstupov zo severnej strany od Spojnej ulice, aby sa odľahčil nápor na južný 
vstup od centra 

� Intenzifikovať územie v okolí autobusovej stanice 
 

UO13 – Železni čný rad 
� Návrhom urbanistickej koncepcie potvrdiť doterajšie koncepčné úvahy o 

rozvoji mesta bez výraznejších zásahov do funkčnej a priestorovej štruktúry 
tejto stabilizovanej časti mesta 

� Umožniť intenzifikáciu územia obytnými funkciami na disponibilných 
plochách v obytnej zástavbe 

 
UO14 – Železni čná stanica 

� Zabezpečiť prestavbu územia predstaničného priestoru a intenzifikáciu 
územia budovaním polyfunkčnej výrobno-obslužnej zástavby pozdĺž ulíc 
Železničný rad a Tehliarska 

� Rešpektovať koridor preložky štátnej cesty I/76 (rezervovať koridor 
s výhľadovou možnosťou dobudovania na rýchlostnú komunikáciu) 
premostením Dunaja do Maďarska s vyústením v Ostrihome, vyplývajúci 
z potrieb mesta a potvrdený nadradenou dokumentáciou ÚPN VÚC NR 

 
UO16 – Priemyselný obvod pri Dunaji 

� Návrhom urbanistickej koncepcie potvrdiť doterajšie koncepčné úvahy o 
rozvoji mesta bez výraznejších zásahov do funkčnej a priestorovej štruktúry 
tejto stabilizovanej časti mesta 

� Intenzifikovať využitie vlastného areálu kombinátu s podporou významu 
prekládky tovaru – voda – železnica a budovaním nákladného prístavu 

� Rešpektovať koridor preložky štátnej cesty I/76 (rezervovať koridor 
s výhľadovou možnosťou dobudovania na rýchlostnú komunikáciu) 
premostením Dunaja do Maďarska s vyústením v Ostrihome, vyplývajúci 
z potrieb mesta a potvrdený nadradenou dokumentáciou ÚPN VÚC NR 

 
UO17 – Pri obidskom 

� Zabezpečiť rozvoj výrobných aktivít v západnej časti v nadväznosti na areály 
na Sládkovičovej ulici a rozvoj výrobno-obslužných území pozdĺž ulíc 
Železničný rad a Továrenská, 

� Zabezpečiť vo výhľade územne rozsiahlejší rozvoj výrobných 
(priemyselných) aktivít severne od súčasného priemyselného areálu 
a výrobno-obslužných území pozdĺž Továrenskej ulice 

� Dopravnú obsluhu situovať v technickom koridore s existujúcou líniou VTL 
plynovodu pri rešpektovaní zásad vyplývajúcich z ochranných 
a bezpečnostných pásiem 

� Rešpektovať koridor preložky štátnej cesty I/76 (rezervovať koridor 
s výhľadovou možnosťou dobudovania na rýchlostnú komunikáciu) 
premostením Dunaja do Maďarska s vyústením v Ostrihome, vyplývajúci 
z potrieb mesta a potvrdený nadradenou dokumentáciou ÚPN VÚC NR 

 
UO31 – Želiarske 

� Návrhom urbanistickej koncepcie umožniť vo výhľade územne rozsiahlejší 
rozvoj rekreačných aktivít západne od Nánanskej cesty, 

� Zabezpečiť návrhom dopravnej obsluhy, ktorá je súčasťou hlavnej dopravnej 
kostry (predĺženie štátnej cesty II/564), prístup k pozemkom navrhnutým do 
budúcnosti na zástavbu 
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UO342 - Pri Nánskej ceste II 3 
� Návrhom urbanistickej koncepcie umožniť vo výhľade rozvoj cestovného 

ruchu v severnej časti mesta 
� Návrhom urbanistickej koncepcie potvrdiť doterajšie koncepčné úvahy o 

rozvoji mesta (vychádza zo schválenej zmeny na využitie územia východne 
od Nánanskej cesty na občiansku vybavenosť) 

� Umožniť realizáciu navrhovanej technickej vybavenosti (premietnutý návrh z 
projektovej dokumentácie ČOV)  

 
UO36 – Terasy 

� Návrhom urbanistickej koncepcie potvrdiť doterajšie koncepčné úvahy o 
rozvoji mesta bez výraznejších zásahov do funkčnej a priestorovej štruktúry 
tejto stabilizovanej časti mesta 

� V západnej časti zabezpečiť navrhovaný rozvoj územia s obytnou funkciou 
/návrh je územne determinovaný existujúcou regulačnou stanicou plynu/ 

 
UO37 – Vadaš 4 

� Návrhom urbanistickej koncepcie potvrdiť doterajšie koncepčné úvahy o 
rozvoji mesta bez výraznejších zásahov do funkčnej a priestorovej štruktúry 
tejto stabilizovanej časti mesta 

� V severnej a východnej časti zabezpečiť navrhovaný rozvoj územia 
s rekreačnou funkciou s podmienkou realizácie nového vstupu do areálu zo 
severu 

� Umožniť intenzifikáciu súčasných plôch areálu TK 
� Zabezpečiť návrhom dopravnej obsluhy, ktorá je súčasťou hlavnej dopravnej 

kostry, prístup k pozemkom navrhnutým na zástavbu (s dôrazom na 
polyfunkčné obytno-rekreačné využitie) 

 
Vymedzenie základných jednotiek je znázornené vo výkrese číslo 5 - „Návrh 
záväzných častí - regulácia funkčného využitia a priestorového 
usporiadania, vymedzenie verejnoprospešných stavieb“, a v schémach ako súčasti 
jednotlivých výkresov. 

                                                           
2 K UO 34 sme pre zjednodušenie priradili bývalé obvody 32 a 33, keďže k novému členeniu nie je jasný grafický priemet 
3 Oficiálne používaný názov urbanistického obvodu (aj napriek tomu, že vyplýva z názvu Nána, a aj odvodeného pomenovania 
ulice -  Nánanská cesta) 
4 Výraznejší rozvoj rekreačného areálu vo výhľade je navrhovaný v rámci urbanistického obvodu UO34 
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D. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAV NÉHO A 
TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 

Doprava 

� Zabezpečiť: 
- preložku cesty I/76 do novej trasy západne od Nány a Štúrova /s možnosťou jej 

postupného vybudovania podľa dopravného zaťaženia na 4-pruhovú 
komunikáciu/5 s mimoúrovňovým križovaním 

- novú trasu cesty II/564 od Nánanskej ulice po novú križovatku ciest I/76 a I/63 
(križovatka Továrenská) 

- premostenia železničnej trate a ciest I/76, II/564 a Nána - Štúrovo 
- výstavbu nového mosta cez Dunaj v novej trase cesty I/76 
- novú trasu zbernej komunikácie funkčnej triedy B3 odpájajúcej sa z 

Továrenskej ulice severne od priemyselného areálu, smerujúcej do nového 
priemyselného areálu na západe katastra mesta 

- novú trasu výhľadovej zbernej komunikácie funkčnej triedy B3 odpájajúcej sa z 
Továrenskej ulice v predĺžení Novocintorínskej ulice, smerujúcej do nového 
priemyselného areálu navrhovaného do výhľadu 

- novú trasu obslužnej komunikácie funkčnej triedy C3 severne od 
Novocintorínskej ulice po novú trasu cesty II/564, s jej výhľadovým budovaním 
južným smerom vo výrobno-obslužnej zóne po ulicu Na Boží kopec 

- novú trasu obslužnej komunikácie funkčnej triedy C3 severne od Komenského 
ulice v predĺžení Svätoplukovej po novú trasu cesty II/564 s jej výhľadovým 
budovaním v smere k železničnej trati a ďalej súbežne so železnicou po cestu 
III/51009 

- novú trasu obslužnej komunikácie funkčnej triedy C3 medzi Kamenickou a 
Hasičskou, paralelne so Sobieskeho ulicou 

- novú trasu obslužnej komunikácie funkčnej triedy C3 pozdĺž parkoviska Vadaš 
- novú trasu obslužnej komunikácie funkčnej triedy C3 z ulice Na Boží kopec do 

nákladného prístavu 
- novú trasu obslužnej komunikácie funkčnej triedy C3 z Jesenského ulice do 

územia za poliklinikou 
- novú trasu obslužnej komunikácie funkčnej triedy C3 v pokračovaní 

Sládkovičovej ulice do nového priemyselného areálu na západe katastra mesta 
- výstavbu osobného prístavu 
- výstavbu športového prístavu 
- rozšírenie a rekonštrukciu nákladného prístavu 
- rekonštrukciu predstaničného priestoru a autobusovej stanice 
- budovanie obytnej ulice funkčnej triedy D1  - západná časť Hlavnej ulice od 

pešej zóny po Nánanskú 
- budovanie obytnej ulice funkčnej triedy D1  - Sobieskeho ulica 
- smerové a šírkové úpravy komunikácií v existujúcej zástavbe podľa zaradenia 

do funkčných tried, /napr. rekonštrukcia – úprava šírkového usporiadania 
Hlavnej ulice (súčasného prieťahu cesty I/76 cez zastavané územie mesta) 
z titulu zmeny funkčnej triedy existujúceho prieťahu – B2 na funkčnú triedu C1 
a upravenou kategóriou MO11,5/40, s budovaním pozdĺžnych parkovacích 
miest v centrálnej časti mesta./ 

- nevyhnutné šírkové a smerové úpravy mestských komunikácií vyplývajúce z 
potrieb verejnej autobusovej dopravy, 

- budovanie hlavných peších trás ako súčasti komunikačnej siete 
                                                           
5 V zmysle nadradenej dokumentácie 
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- budovanie cyklistických trás ako súčasti miestnej cestnej siete a 
medzinárodných hlavných cykloturistických trás, (Pohronská cykloturistická 
cesta vedená na hrádzi Hrona, Medzinárodná dunajská cykloturistická cesta 
Passau - Budapešť vedenej po hrádzi Dunaja cez Most Márie Valérie do 
Maďarskej republiky 

- budovanie hlavných turistických trás 
- nové trasy komunikácií v navrhovaných rozvojových územiach podľa zaradenia 

do funkčných tried, zabezpečujúcich obsluhu novonavrhovaných území 
- križovania všetkých dopravných stavieb 
- budovanie plôch statickej dopravy vyplývajúce z nárokov jednotlivých návrhov 

funkčného využitia územia (verejné mestské parkoviská, parkovacie garáže na 
sídliskách a garáže v nových obytných súboroch bytových domov spresnené v 
ďalšom stupni územnoplánovacej dokumentácie – územných plánoch zón 
príslušných častí mesta) 

Vodné hospodárstvo 

• Pre navrhované plochy a existujúcu zástavbu bez napojenia doplniť nové 
zásobné rady napojené na vybudovaný vodovodný systém mesta 

• Zabezpečiť napojenie návrhových a výhľadových plôch ako aj existujúcich 
objektov bez napojenia na kanalizačnú sieť. 

• Vybudovať ČOV 

Zásobovanie energiami 

• Rozšíriť mestskú elektrickú rozvodnú sieť tak, aby umožnila zásobovanie 
nových rozvojových plôch elektrickou energiou. 

• Rozšíriť mestskú sieť plynovodov tak, aby bolo možné čo najviac existujúcich 
a navrhovaných objektov a plôch zásobovať zemným plynom.  

• Zachovať a zrekonštruovať existujúcu sieť teplovodov v meste a umožniť jeho 
rozšírenie na zásobovanie novej výstavby. 

• Zachovať, rozvíjať a dopĺňať telekomunikačnú a informačnú sieť v súlade s 
novými trendmi. 

• Zabezpečiť dodržiavanie ochranných pásiem existujúcich a nových zariadení. 
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E. ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICK ÝCH 
HODNÔT, OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, 
OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A 
UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY 

E.1 PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOS Ť 

Ochrana pamiatkového fondu sa na území Slovenskej republiky riadi a vykonáva v 
zmysle Zákona č. 49/2002 Z.z, o ochrane pamiatkového fondu, prijatého 19. 
decembra 2001 Národnou radou SR, ktorý prináša rad organizačných, metodických 
a terminologických zmien. V novom zákone sa potvrdzuje ako ústredný orgán 
pamiatkovej ochrany Ministerstvo kultúry SR a zriaďuje sa špecializovaný orgán 
štátnej správy v tejto oblasti - Pamiatkový úrad SR s celoslovenskou pôsobnosťou a 
krajské pamiatkové úrady s pôsobnosťou v územnom obvode samosprávneho 
kraja. /Krajský pamiatkový úrad Nitra/ 

V zmysle uvedeného zákona je na základe vyhlásenia MK SR v ÚZKP zapísaná na 
území mesta 1 nehnuteľná kultúrne pamiatky. 

Názov KP Parcelné číslo Poradové číslo v ÚZPF 

Cintorín pamätný: sov. armáda, 
vojenský cintorín 

p.č. 2721 370/0 

Súpis pamiatok na Slovensku, zv. III. str. 262, (SUPSOP, Obzor, Bratislava 1968) 
eviduje v Štúrove aj nezapísané objekty s pamiatkovými hodnotami: 

• Kostol sv. Imricha  (kat.), neskorobarokový z konca 18. st., s predstavanou 
vežou z roku 1878, opravený roku 1946. Jednoloďový priestor s polygonálnym 
uzáverom presbytéria. K lodi sú pribudované nové bočné kaplnky. Hlavný oltár 
s neskorobarokovým obrazom sv. Imricha z 2. pol. 18. st.. Dva bočné oltáre, 
snímanie z kríža a Božského srdca, pendanty, neskorobarok. so stĺpovou 
architektúrou z roku 1780. Kazateľnica neskorobarok. s maľbami štyroch 
evanjelistov na parapete z roku 1760, premaľba r. 1948. Organová skriňa 
rokok. z roku 1790. Kalich s akantovou a figurálnou ornamentikou, datovaný 
roku 1861. 

• Prícestný kríž  zo zač. 19. st., Prícestná socha sv. Jána Nepomuckého, 
ľudová kamenárska práca z roku 1807 

• Kalvária  neskorobarok. z roku 1760 

Objekty s pamiatkovými hodnotami, nezapísané v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu ale obcou považované za hodnotné z pamiatkového hľadiska, 
môže obec chrániť ako miestne pamätihodnosti vytvorením a odborným vedením 
evidencie pamätihodnosti obce v zmysle §14 ods.4 pamiatkového zákona. 

E.1.1.1 Ochrana v praxi, povinnosti stavebníka 6 

Stavebník / investor každej stavby, vyžadujúcej si zemné práce, je povinný v zmysle 
zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu: 

- vyžiadať od Pamiatkového úradu SR v každom  stupni územného a stavebného 
konania rozhodnutie ku každej  pripravovanej stavebnej činnosti  

                                                           
6  V zmysle pripomienky AU SAV Nitra 
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- pri každej stavebnej činnosti s dostatočným predstihom písomne oznámiť 
Archeologickému ústavu SAV v Nitre začiatok zemných prác 

- koordinovať postup stavebných prác s Archeologickým ústavom SAV v Nitre 

- v odôvodnenom prípade finančne zabezpečiť realizáciu záchranného 
archeologického výskumu, zabezpečiť oprávnenú osobu na vykonanie výskumu 
/podľa § 36 ods. 2 zákona 49/2002 Z.z 

Pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou môže dôjsť k narušeniu 
archeologických situácií a bude v zmysle § 37 ods.3 zákona č.49/2002 nevyhnutné 
vykonať záchranný archeologický výskum. O nevyhnutnosti vykonať záchranný 
výskum rozhoduje Pamiatkový úrad. 
V súlade s paragrafom 41 ods. 4 pamiatkového zákona prihliadať v jednotlivých 
stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi, kedy 
podmienkou pre vydanie stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch 
požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu. 
Z katastrálnych území mesta Štúrovo a susedných obcí Nána a Obid sú evidované 
viaceré lokality a nálezy. V minulosti tu prebehlo niekoľko archeologických 
výskumov, je preto oprávnený predpoklad, že pri zemných prácach budú získané 
ďalšie archeologické nálezy. 

Podľa §41 ods.3 zákona 49/2002 je evidencia nálezísk predmetom ochrany podľa 
osobitných predpisov ( §76 ods.3 zákona 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných 
skutočností), preto názvy a lokalizácia archeologických nálezísk nie sú zverejnené. 

E.2 OCHRANA PRÍRODY A TVORBY 
KRAJINY 7 

 Rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

Dosiahnuť a udržiavať environmentálne vhodnú priestorovú štruktúru krajiny a 
využívanie prírodných zdrojov so zohľadnením prírodných podmienok, potenciálov a 
únosnosti krajiny. Rozvíjať sieť chránených území, vychádzajúc z kostry 
Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Nové Zámky (1994), 
zvyšovať kvalitu mestskej a vidieckej krajiny, v ohrozených oblastiach sa sústrediť 
na revitalizáciu ohrozených prvkov ÚSES a na eliminovanie stresovaných faktorov 
ÚSES. 

• Rešpektovať chránené územia prírody (vyhlásených aj navrhovaných) a území, ktoré 
sú súčasťou NATURA 2000 

• Rešpektovať prvky ÚSES v riešenom území. 
• Zosúladiť prevádzku prístavu a lodnú prepravu s ochranou nadregionálneho 

biokoridoru, chráneného vtáčieho územia 

Rešpektovať nasledujúce krajinné segmenty: 

• NPR Burdov – andezitová pahorkatina s najbohatšou teplomilnou flórou so 
vzácnymi botanickými druhmi na Slovensku, na území platí 4. a 5. stupeń 
ochrany vzdialená cca 600 m od záujmového územia, 

• lokalita s 10-imi exemplármi chránených stromov platanov javorolistých 
(Platanus hispanica Münchh)., na ktorej platí 2. stupeň ochrany, 

                                                           
7 Nepredpokladá sa, že navrhovaný rozvoj bude mať nepriaznivý vplyv na dotknuté chránené územia NATURA 2000. V ďalšej 
etape prípravy projektov však bude nevyhnutné posúdiť činnosti, ktoré budú navrhované v rámci uvedených funkcií, podľa zák. 
č. 24/2006 Z. z., identifikovať vplyvy navrhovaných činností na územia európskeho významu, predmet ich ochrany a na ich 
priaznivý stav a na základe výsledkov posúdenia rozhodnúť o ich realizácii, vrátane návrhu kompenzačných opatrení 
nevyhnutných na zabezpečenie ochrany a celistvosti sústavy NATURA 2000. 
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• územie európskeho významu SKUEV0393 Dunaj  – s druhým stupňom 
ochrany, 

• navrhované chránené vtá čie územie Dunajské luhy – SKCHVU007,  
• významný krajino–ekologický prvok – vodná sieť tokv, regulovaných kanálov 

a prírodných jazierok, na ktorú je viazaná hodnotná krajinná zeleň. 
 
 
 

Biocentrá 

Provincionálne biocentrum Burda – východne od riešeného územia 

Biokoridory 

Nadregionálny biokoridor Dunaja so skupinou regionálnych a nadregionálnych 
biocentier  

Nadregionálny biokoridor Hrona so skupinou regionálnych a nadregionálnych 
biocentier  

Rešpektovať ochranu najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd. Zabezpečovať 
ochranu pôdnych zdrojov vhodným a racionálnym využívaním poľnohospodárskej a 
lesnej krajiny. 

E.3 NÁVRHY EKOSTABILIZA ČNÝCH 
OPATRENÍ 

Zeleň 

• Zabezpečiť kvalitatívne zlepšenie plôch verejnej zelene – parkové úpravy, 
tvorba a revitalizácia vnútroblokovej zelene a parkových plôch. 

• Zabezpečiť kvalitatívne zlepšenie plôch líniovej zelene lužných lesov s 
možnosťou rekreačného využitia pozdĺž brehu rieky Dunaj. 

• Zabezpečiť výsadbu izolačnej zelene vo forme aleje pri komunikáciách, ktoré 
plnia izolačnú a estetickú funkciu. 

• Zabezpečiť návrh regulácie zelene výrobných areálov s predpokladom tvorby 
izolačno-ochranných pásov. 

• Uprednostniť pôvodné dreviny brehových porastov pozdĺž toku Hrona, Dunaja 
a kanálov, ich zahustenie geograficky pôvodnými druhmi s celkovou 
revitalizáciou. 

Poľnohospodárska a lesná pôda 

• Minimalizovať zaberania poľnohospodárskej pôdy najvyššej kvality (v zmysle 
zákona č.220/2004 Zb. O ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy) 
prevodom na nepoľnohospodárske účely a využívať pre výstavbu najmä 
plochy v zastavanom území mesta 

• Minimalizovať zábery plôch so špeciálnymi kultúrami. 
• Minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy na plochách s vybudovanými 

závlahami alebo odvodnením. 
• V záujme ochrany pôdy pred veternou eróziou vytvárať predpoklady pre 

zakladanie pásov pôdoochrannej zelene. 
• Minimalizovať zábery plôch LP,v prípade nutného záberu LP postupovať v 

zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch  v znení neskorších predpisov (ďalej 
Zákona o lesoch), je potrebné dodržiavať nasledovné podmienky: 

- ak stavebnými resp. terénnymi úpravami budú zasiahnuté lesné pozemky, je   
potrebné požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o dočasné resp. trvalé 
vyňatie z lesného pozemku podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona o lesoch, 
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- v prípade umiestnenia stavby do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku je 
potrebné požiadať o záväzné stanovisko orgán štátnej správy lesného hospodárstva v 
zmysle § 10 ods. 2 Zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov. 
(t.j. stavby nesmú byť situované vo vzdialenosti menšej ako 50 m od hranice lesného 
pozemku bez udelenia príslušnej výnimky). 
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F. ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PRO STREDIE 

Minimalizovať vplyv environmentálnych rizikových faktorov a zabezpečiť priaznivé 
podmienky pre zmiernenie účinkov stresových faktorov v krajine a zlepšovanie 
zdravotného stavu obyvateľov pomocou dodržiavania zásad ochrany a tvorby v 
rámci jednotlivých zložiek životného prostredia: 

Ovzdušie 

• Rešpektovať limity vyplývajúce zo zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane 
ovzdušia v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich právnych predpisov. 

• Rešpektovať návrhy predložených v materiáli Koncepcia rozvoja Štúrova v 
oblasti tepelnej energetiky v zmysle dopadov na životné prostredie. 

• Systematicky znižovať emisie základných znečisťujúcich látok s dôrazom na – 
SO2, CO2, NOx, tuhé emisie, prchavé organické zlúčeniny, ťažké kovy a iné 
látky poškodzujúce ozónovú vrstvu. 

• Vytvárať predpoklady pre zlepšenie situácie v znečisťovaní ovzdušia v 
dôsledku navrhovanej lokalizácie a štruktúry výrobných zariadení. 

• Vytvárať predpoklady pre zlepšenie situácie v znečisťovaní ovzdušia 
v dôsledku poľnohospodárskej výroby (prašnosť, agrochemikálie...), dopravy 
(tvorba izolačnej zelene...) 

Voda 

• Rešpektovať ochranné pásma všetkých vodárenských zdrojov na území 
mesta v zmysle príslušných ustanovení zákona č.364/2004 Z.z. o vodách. 

• Zamedziť, resp. znížiť znečistenie povrchových a podzemných vôd návrhom 
rekultivácie skládok a likvidáciou divokých skládok odpadov a starých 
environmentálnych záťaží. 

• Zabezpečiť dlhodobé zlepšovanie kvality vodných zdrojov, zamedziť 
znečisťovaniu vodných tokov a zdrojov podzemných vôd. 

• Zamedziť vypúšťanie znečistených vôd na území mesta (ochrana 
povrchových a podzemných vôd) v dôsledku navrhovaných opatrení v oblasti 
vodného hospodárstva (dobudovanie verejnej kanalizácie a odstránenie jej 
netesností, budovanie čistiarne odpadových vôd) v riešenom i záujmovom 
území. 

• Rešpektovať prírodné zdroje geotermálnej energie s možnosťou využívania 
geotermálnych vôd ako významného prvku v rámci rekreačného využitia. 

Pôda 

• Znižovať negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú environmentálnu funkciu pôd 
(zhutňovanie, acidifikácia, neuvážené meliorácie a rekultivácie, nadmerná 
chemizácia, emisno - imisná kontaminácia a zvyšujúca sa erózia). 

• Eliminovať stupeň znečistenia pôdy v okolí starých ekologických záťaží a 
zabezpečiť vykonanie potrebných sanácií. 

Radón 

• Zabezpečiť hodnotenie objemovej aktivity radónu v oblastiach navrhovanej 
bytovej výstavby, najmä v oblastiach s možným vysokým radónovým rizikom, 
resp. prijať zodpovedajúce opatrenia na elimináciu vplyvu na obyvateľstvo. 

• Pred výstavbou zabezpečiť, v zmysle §35 ods.1 písm g/ zák. č. 126/2006 Z.z., 
stanovenie výšky radónového rizika podľa postupu ustanoveného nariadením 
vlády SR č. 350/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách 
na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 
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Hluk 

• Rešpektovať a dodržiavať zásady v zmysle platných právnych predpisov 
(Vyhláška 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). 

• Znižovať negatívny vplyv hluku z cestnej dopravy, a to najmä odklonom časti 
dopravy z najzaťaženejších úsekov a realizáciou nových úsekov ciest. 

• Znižovať hluk zo železničnej dopravy realizáciou navrhovanej modernizácie 
železničných tratí a rekonštrukcie železničnej stanice. 

Odpady 

• Rešpektovať legislatívne predpisy (zákon 223/2001 Z.z o odpadoch), v znení 
neskorších predpisov a nadväzujúcich právnych predpisov a zabezpečovať 
uplatňovanie Programu odpadového hospodárstva pre mesto Štúrovo. 

• Zabezpečiť sanáciu a rekultiváciu skládok odpadov a eliminovanie vzniku 
divokých skládok odpadov 

• Vybudovať zberné dvory na separovanie druhotných surovín z komunálneho 
odpadu, (rozšíriť separovaný zber o zber vyradených vozidiel). 

• Vybudovať kompostárne na spracovanie ostatných odpadov a biologicko-
rozložiteľného odpadu biologických odpadov. 

• Koordinovať situáciu v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom s 
Obvodným úradom životného prostredia, ktorý v spolupráci s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch posudzuje žiadosti vo 
veci nakladania s nebezpečným odpadom. 

Z environmentálneho hľadiska v prípade realizácie rozvoja a prijatia opatrení 
navrhovaných v ÚPN možno očakávať 

• zlepšenie kvality ovzdušia, povrchovej a podzemnej vody a kvality pôdy, 
• zníženie negatívnych vplyvov dopravy na obytné a životné prostredie (odklon 

regionálneho a miestneho tranzitu z centra mesta), 
• zlepšenie prostredia mesta pre denný pobyt obyvateľov (návrh peších ciest, 

kľudových zón, rekreačno-športových areálov), 
• kvalitatívne aj kvantitatívne zhodnotenie vnútromestskej zelene a rekreačno-

oddychových plôch v bezprostrednom okolí zastavaného územia a pozdĺž 
toku Dunaja, 

• zlepšenie celkovej klímy podporou rozvoja územného systému ekologickej 
stability 

G. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA 
MESTA ŠTÚROVO 

Súčasné zastavané územie mesta rozšíriť v zmysle všetkých navrhovaných plôch, 
tak ako sú vyznačené v grafickej časti. Návrh zmeny hranice zastavaného územia je 
vyznačený v grafickej časti územného plánu obce vo výkrese číslo 5 - „Návrh 
záväzných častí - regulácia funkčného využitia a priestorového usporiadania, 
vymedzenie verejnoprospešných stavieb“. 
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H. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM 
A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 

Ochranné pásmo - vzdialenosť obytnej zóny od výrobnej 
zóny 

Pre účely ochrany obyvateľstva pred nepriaznivými vplyvmi z výroby (emisie 
ovzdušia, hluk, vibrácie a pod.) je nevyhnutné pred realizáciou zámeru vypracovať 
štúdie a posúdenia, ktoré by kvantifikovali množstvá jednotlivých znečisťujúcich 
látok, intenzity hluku a ďalšie možné negatívne vplyvy na obyvateľstvo.  

Ochranné pásma dopravných stavieb 

V prípade objektov situovaných do ochranného pásma dráhy je potrebné dodržiavať 
ustanovenia zákona č.164/96 Z.z. o dráhach. 

§ 7 Ochranné pásmo dráhy 

(1) Ochranné pásmo dráhy je priestor po obidvoch stranách dráhy, ktorého hranice 
sú vymedzené zvislou plochou a ktorý slúži na ochranu dráhy a na ochranu 
prevádzky na dráhe. 
(2) Ochranné pásmo dráhy je 
 a) pri celoštátnej dráhe a pri regionálnej dráhe 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej 
však 30 m od hranice obvodu dráhy, 
 c) pri vlečke 30 m od osi krajnej koľaje, 
(3) Ochranné pásmo dráhy sa nezriaďuje pre dráhu vedenú po pozemnej 
komunikácii a pre vlečku v uzavretom priestore prevádzkarne alebo v obvode 
prístavu. 

Pre cesty a miestne komunikácie je potrebné rešpektovať ochranné pásma ciest 
a rýchlostných komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb. a vykonávacej vyhlášky 
č.35/1984 Zb. (§15 – k §11 zákona) v znení neskorších predpisov. 

(3) Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch 
stranách komunikácie vo vzdialenosti 

a) 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako 
rýchlostná komunikácia, 
b) 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy, 
c) 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a  miestnej komunikácie, ak sa buduje ako 
rýchlostná komunikácia, 
d) 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy, 
e) 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy. 

Ochranné pásmo vodnej cesty v zmysle §4 zákona NR SR č.338/2000 Z.z. 
o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

§ 4 Súčasti vodnej cesty a činnosti vykonávané na vodnej ceste 
2) Ochranné pásmo je územný pás priľahlý k vodnej ceste v šírke najviac päť 
metrov od brehovej čiary. Ak taká vodná cesta tvorí štátnu hranicu Slovenskej 
republiky, ochranné pásmo tvorí pás priľahlý k vodnej ceste v šírke najviac päť 
metrov od brehovej čiary na území Slovenskej republiky. 

(4) Činnosť na vodnej ceste alebo v jej ochrannom pásme, ktorá by mohla ovplyvniť 
plynulosť plavby, spôsobiť dočasné alebo trvalé obmedzenie plavebnej prevádzky 
alebo prerušenie plavebnej dráhy, možno vykonávať len po predchádzajúcom 
súhlase štátnej plavebnej správy ŠPS (§ 39). 
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(7) Akékoľvek stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo ktoré ju križujú, možno 
uskutočniť len so súhlasom štátnej plavebnej správy. 

§ 5 Prevádzka a používanie prístavov 
Nákladný prístav realizovať tak, aby prekladné činnosti nezasahovali do ochranného 
pásma navrhovaného mosta cez Dunaj do Ostrihomu. 

V zmysle §30 zákona č.143/1998 o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebný súhlas 
Leteckého úradu Slovenskej republiky na stavby: 

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

vyvýšeninách, ktoré 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, písmeno 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). 

 

Ochranné pásma zariadení technickej infraštruktúry 

Elektroenergetické zariadenia 

Rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení podľa Zákona o 
energetike č. 656/2004 Z.z. 

§ 36 Ochranné pásmo 

 (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené 
zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej 
kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí 

a) od 1 kV do 35 kV vrátane 
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7m, 
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2m, 
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, 
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m, 
d) od220 kV do 400 kV vrátane 25 m, 
 

(3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV 
vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu. 

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené 
zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej 
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je  

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej 
techniky.  

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia  

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

§ 56 Ochranné pásmo 

(1) Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych 
plynovodov.  
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(2) Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti 
priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou 
vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti 
plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi 
plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je 

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,  

e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s 
prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa, 

f) 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice, armatúrne uzly, zariadenia 
protikoróznej ochrany, telekomunikačné zariadenia).  

§ 57 Bezpečnostné pásmo 

(1) Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na 
plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, 
zdravia a majetku osôb. 

(2) Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený 
vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského 
zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od 
osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je:  

b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 
350 mm, 

(3) Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v 
súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami 
prevádzkovateľ distribučnej siete.  

d) 50 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s 
menovitou svetlosťou do 150 mm, 
h) 50 m pri plniarňach a stáčiarňach propánu a propán-butánu.  

(3) Pri nízkotlakových a strednotlakových plynovodoch a prípojkách, ak sa nimi 
rozvádzajú plyny v mestách a v súvislej zástavbe obcí, bezpečnostné pásma sa 
určia v súlade s technickými požiadavkami dodávateľa plynu.  

(4) Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia môže stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa 
licencie prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie. Pri vysokotlakových 
plynovodoch a prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas úradu.  

Ochrana verejných vodovodov a kanalizácii 

Rešpektovať ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa 
Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetviach.  

§ 19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácii 

(2) Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od 
vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného 
potrubia na obidve strany 

a) 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm, 
b) 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 
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Vodné toky  

V prípade ochranného pásma vodných tokov je potrebné dodržiavať ustanovenia 
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.  

§ 27 Súhlas 

(1) Súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo 
odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné 
povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd 
a podzemných vôd. Súhlas je potrebný ak ide: 

a) stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území 
a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 
m od vzdušnej päty ochrannej hrádze. 

§ 49 Oprávnenia pri správe vodných tokov 

(2) Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže 
správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami 
v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky 
významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných 
vodných tokov do 5 m od brehovej čiary, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m 
od vzdušnej a návodnej päty hrádze. 

Všetky prípadné križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi musia byť riešené 
podľa STN 73 68 22. Všetky prípadné križovania a súbehy inžinierskych sietí 
s hydromelioračnými kanálmi musia byť riešené podľa STN 73 69 67 z r. 1983. 

Ochrana pamiatok 

V obci nie je vymedzené ochranné pásmo súvisiace s ochranou pamiatok, všetky 
ostatné zásady ochrany sú uvedené v kapitole E záväznej časti územného plánu 

Ochrana prírody 

Zásady týkajúce sa ochrany prírody sú uvedená v kapitole E záväznej časti 
územného plánu 

Civilná ochrana 

Rešpektovať záujmy civilnej ochrany  obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 
o civilnej ochrane obyvateľstva a neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 
10 až 12 a § 139a ods. 10 písm. m) zákona NR SR č. 237/2000 Z.z., ktorými sa 
mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva vnútra SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 
ochrany ako aj vyhl. č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany. 

Zabezpečiť záujmy civilnej ochrany  obyvateľstva v zmysle vypracovaných 
materiálov platných pre územie mesta Štúrovo: „Plán evakuácie obyvateľstva v 
rámci mesta“, „Plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany mesta 
Štúrovo“, „Plán ukrytia obyvateľstva mesta“ a „Plán varovania a vyrozumenia 
obyvateľstva mesta Štúrovo“. 
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Požiarna ochrana 

Rešpektovať protipožiarne normy a stanovené odstupové vzdialenosti zástavby 
v súlade so zákonom č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov. Z hľadiska požiarnej ochrany vylepšuje návrh územného plánu ochranu 
obyvateľstva v tom zmysle, že návrhom komunikačného systému ciest vytvára 
možnosť dopravnej obsluhy a teda aj prístupu požiarnej techniky do všetkých častí 
sídla. V bilanciách potreby vody je zároveň započítaná aj požiarna potreba vody.  

Protipovodňová ochrana  

Rešpektovať opatrenia vodohospodárskych orgánov v plnom rozsahu.  

Katastrom mesta Štúrovo pretekajú vodné toky Dunaj a Hron, na ktorých sú 
vybudované ochranné hrádze. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. sú tieto 
vodné toky vyhlásené za vodohospodársky významné vodné toky. Z tohoto dôvodu 
je potrebné podľa ust. § 49 zákona 364/2004 Z.z. o vodách rešpektovať 10 m 
pobrežný pozemok (ochranné pásmo) od brehovej čiary tokov resp. od vzdušnej a 
návodnej päty ich ochrannej hrádze. 
V severovýchodnej časti katastra sa nachádza sústava odvodňovacích kanálov, do 
ktorej patria Kamenický kanál, Želiarsky kanál, Štúrovský kanál, Odľahčovací kanál 
a Hronský kanál so stanoveným obojstranným pobrežným pozemkom 5,0 m od 
brehovej čiary. Do tohto územia nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru, 
pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň, ani inak ho poľnohospodársky 
obhospodarovať. Parcely zahrnuté v pobrežnom pozemku ochranného pásma 
musia byť prístupné, bez trvalého oplotenia, z dôvodu vykonávania oprávnení, v 
zmysle vodného zákona, správcom toku a povodia, ktorým je SVP, š.p. OZ 
Bratislava, Závod vnútorných vôd so sídlom v Komárne. 

Križovania inžinierskych sietí a komunikácií s vodnými tokmi – ochrannou hrádzou 
sú riešené podľa STN 73 68 22 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s 
vodnými tokmi.“ 
Zastavané územie mesta Štúrovo sa nachádza v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. o 
ochrane pred povodňami v potenciálnej zóne inundačného územia 
vodohospodársky významného toku Dunaj, pričom pri prekročení projektovaných 
parametrov ochranných hrádzí alebo ich porušení, môže dôjsť k zaplaveniu tohto 
územia. Výstavbu prístavov pre osobné a športové lode navrhovať v zmysle 
ustanovení zákona 364/2004 Z.z. o vodách, zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane 
pred povodňami pri rešpektovaní existujúcej protipovodňovej línie. 

Nábrežná hrana a objekty prístavu musia byť postavené na kótu vzdutia hladiny 
vodného diela Nagymaros. 

I. PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA ASANÁCIU A  NA 
CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY 

Plochy na verejnoprospešné stavby sú vymedzené v grafickej časti vo výkrese č.5 - 
„Návrh záväzných častí - regulácia funkčného využitia a priestorového 
usporiadania, vymedzenie verejnoprospešných stavieb“, tak ako sú popísané v 
kapitole K záväznej časti územného plánu. Na realizáciu návrhu nie sú potrebné 
celoplošné asanácie, preto v návrhu územného plánu nie sú ustanovené. 

Plochy chránených častí krajiny sú vymedzené v grafickej časti vo výkrese č. 6 
„Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES a zelene “ v mierke 
1:10 000, tak ako sú popísané v kapitole E2 záväznej časti územného plánu. 
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J. VYMEDZENIE ČASTÍ MESTA ŠTÚROVO, NA KTORÉ JE POTREBNÉ 
OBSTARAŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY 

Pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta a racionálneho využívania jeho územia 
treba v ďalšom období vypracúvať samostatné územné plány zón. Tieto 
podrobnejšie dokumentácie je potrebné následne vypracovať pre všetky ucelené 
navrhované plochy mimo zastavaného územia. Z hľadiska dôležitosti dostavby, 
rekonštrukcie a revitalizácie obce je podmienkou spracovanie územného plánu zóny 
v lokalitách, ktoré sú vyznačené na výkrese č. 5 - „Návrh záväzných častí - 
regulácia funkčného využitia a priestorového usporiadania, vymedzenie 
verejnoprospešných stavieb“.  

Podrobnejšou (zonálnou) územnoplánovacou dokumentáciou, vypracovanou podľa 
§ 12 stavebného zákona, s podrobnosťami, stanovenými v § 13 vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii je potrebné riešiť s definovaním 
podmienok transformácie územia  s dôrazom na tvorbu a reguláciu nasledovné 
územia: 

- polyfunkčný priestor v lokalite Boží kopec – Jesenského ulica  

- polyfunkčný obytný priestor sídliska Dunaj, priestor ohraničený ulicami 
Sv.Štefana, Petıfiho a Jesenského. 

- centrálna mestská zóna, priestor ohraničený ulicami Hlavná, 
Sv.Štefana, J.Bema, Széchenyiho, Nám.Slobody, Sobieskeho, 
Hasičská. 

- polyfunkčný obytný priestor OS Východné nábrežie na ulici Sobieskeho   

Urbanistickými štúdiami bude potrebné preveriť: 

- rozvojové priestory obchodno-obslužnej zóny v lokalite Tehliarskej ulice 
a ulice Železničný rad 

- rozvojové priestory priemyselnej zóny pri lokalite súčasného 
priemyselného areálu Smurfit Kappa Štúrovo a Sládkovičovej ul. 

- rozvojové priestory výrobno-obslužnej polyfunkčnej zóny v lokalite 
Továrenskej cesty, Komenského ulice a ulice Železničný rad 

- rozvojové priestory nízkopodlažnej obytnej zástavby v západnej lokalite 
sídliska Terasy II. a priestore medzi Nánanskou cestou, Orgovánovou a 
Orechovou ulicou.  

- rozvojové priestory pre športovo – rekreačné zóny v lokalite TK Vadaš, 
Spojovacia a Nánanská cesta. 

- rozvojové plochy rekreačno-obslužnej nábrežnej zóny pozdĺž nábrežia 
rieky Dunaj 
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K. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

K.1 VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU 
VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU NITRIANSKEHO KRAJA 

Verejnoprospešné stavby 
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú: 

1. V oblasti cestnej dopravy 
1.1 trasy a zariadenia multimodálnych koridorov (hlavná sieť TEN-T)8 

1.1.1 multimodálny koridor č. IV. Bratislava– Nové Zámky – Štúrovo  – MR 
lokalizovaný pre trate železničnej a kombinovanej dopravy, Vážska vodná 
cesta v úseku Komárno – Sereď, 

1.1.2. multimodálny koridor č. VII. Dunaj s verejnými prístavmi v Bratislave, Komárne 
a Štúrove , 

1.6 dopravné siete nadregionálnej úrovne 
1.6.1 železničné trate 

� Levice – Štúrovo , 
1.6.2 cestné komunikácie 

� Galanta – Šaľa – Nové Zámky – Štúrovo , 
� Komárno – Štúrovo , 
� Hronský Beňadik – Kálna nad Hronom – Štúrovo , 

1.18 preložka cesty I/76 v dĺžke 53,26 km ako dvojpruhovej komunikácie v kategórii 
C11,5/80 s možnosťou jej postupného vybudovania podľa dopravného zaťaženia na 4-
pruhovú komunikáciu typu C s križovatkou na navrhovanej trase Južného cestného 
ťahu a s 
a) obchvatom Štúrova  po západnej strane s novým hraničným priechodom a 
premostením Dunaja, 

1.22. nový hraničný priechod v Štúrove  na novej trase cesty I/76. 
1.23. úprava cesty I/63 v úseku hranica kraja s Trnavským krajom – Komárno – Štúrovo  na 

požadovanú kategóriu I. triedy (C11,5/80). 
1.30 pripojenie cesty II/564 na novo navrhovanú trasu cesty I/76 severne od zastavaného 

územia mesta Štúrovo , 

3. V oblasti vodnej dopravy 
3.2. nový prístav v Štúrove  
3.5. zariadenia kompy medzi Štúrovom  a Ostrihomom na prepravu nákladných 

motorových vozidiel a nákladných súprav v nadväznosti na nový prístav v Štúrove . 

4. V oblasti kombinovanej dopravy terminály kombino vanej dopravy 
4.4. terminál kombinovanej dopravy s možnosťou realizácie RO – RO a RO – LA v 

nadväznosti na železničnú stanicu a nový prístav s vytvorením logistického centra v 
Štúrove . 

5. V oblasti vodného hospodárstva 
5.3. Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách: 

5.3.1 aglomerácia Štúrovo 
6. V oblasti energetiky: 

6.6. linka 2x110 kV na trase Komárno - Štúrovo  

7. V oblasti ložísk prírodných zdrojov 
7.2. plochy a zariadenia na využívanie geotermálnej energie 

8. V oblasti odpadového hospodárstva 
8.1. plochy a zariadenia skládok odpadov vyhovujúcich technickým podmienkam vrátane 

                                                           
8 Použité skratky: 
TEN-T Transeuropean Network 
RO – RO Transsroulage „RO-RO“; Roll-on-Roll-off „RO-RO“ (Dopravno-prepravná technológia prepravy cestných vozidiel 
špeciálnymi plavidlami, prípadne vlakmi technológiou horizontálnej prekládky po vlastnej osi) 
RO – LA  Route Roulante; Rolling Road; Rollende Landstrasse (Dopravno-prepravná technológia prepravy cestných 
vozidiel na špeciálnych železničných vozňoch s nízkou podlahou po celej dĺžke vozňa technológiou horizontálnej prekládky) 
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regionálnych veľkoplošných skládok, 
8.2. stavby a zariadenia na zber zneškodňovanie, recykláciu, dotrieďovanie a 

kompostovanie odpadov, 

 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení zákona č. 137/1982 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., 
zákona č. 262/1992 Zb., zákona NR SR č. 136/1995 Z.z., zákona NR SR č. 
199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z., zákona č. 
229/1997 Z.z., (úplné znenie vyhlásené pod č. 109/1998 Z.z.), zákona č. 175/1999 
Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001, zákona č. 553/2001 Z.z., v znení 
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 
Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 417/2003 Z.z., zákona č. 608/2003 Z.z., 
zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 290/2005 Z.z., a zákona č. 479/2005 Z.z. a 
zákona č. 24/2006 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke 
práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 

K.2 VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE ZO ZABEZPE ČENIA 
REALIZÁCIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA 

V súlade s rozvojovými zámermi obce vyjadrenými Územným plánom obce Štúrovo 
treba na území obce počítať s nasledovnými verejnoprospešnými stavbami: 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 

� D1 - Preložka cesty I/76 do novej trasy západne od Nány a Štúrova /s 
možnosťou jej postupného vybudovania podľa dopravného zaťaženia na 4-
pruhovú komunikáciu/ s mimoúrovňovým križovaním (D1a - nová trasa, 
D1b - trasa v existujúcom koridore Továrenskej ulice, D1c križovatky) 

� D2 - Nová trasa cesty II/564 od Nánanskej ulice po novú križovatku ciest 
I/76 a I/63 križovatka Továrenská (D2a – nová trasa, D2b – križovatka) 

� D3 - Premostenia železničnej trate a ciest I/76, II/564 a Nána - Štúrovo 

� D4 - Výstavba nového mosta cez Dunaj v novej trase cesty I/76 

� D5 - nová zberná komunikácia funkčnej triedy B3 odpájajúca sa z 
Továrenskej ulice severne od priemyselného areálu, smerujúca do nového 
priemyselného areálu na západe katastra mesta 

� D6a – nová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 severne od 
Novocintorínskej ulice po novú trasu navrhovaného predĺženia cesty II/564,  

� D7a - nová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 severne od 
Komenského ulice v predĺžení Svätoplukovej po novú trasu cesty II/564 

� D8 - nová obslužná komunikácia funkčnej triedy C2 medzi Kamenickou a 
Hasičskou, paralelná so Sobieskeho ulicou 

� D9 – nová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 pozdĺž parkoviska 
Vadaš 

� D10 - nová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 z ulice Na Boží kopec 
do nákladného prístavu 

� D11 - nová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 z Jesenského ulice 
do územia za poliklinikou 
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� D12 - nová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 v pokračovaní 
Sládkovičovej ulice do nového priemyselného areálu na západe katastra 
mesta 

� D13 - Výstavba osobného prístavu 

� D14 - Výstavba športového prístavu 

� D15 - Rozšírenie a rekonštrukcia nákladného prístavu 

� D16a - Cyklistická trasa nadmestského významu - Medzinárodná dunajská 
cykloturistická cesta Passau - Budapešť vedená po hrádzi Dunaja cez Most 
Márie Valérie do Maďarskej republiky 

� D16b- Cyklistická trasa nadmestského významu  - Pohronská 
cykloturistická cesta vedená na hrádzi Hrona 

� D17 - Miestny systém cyklistických trás 

� D18 - Rekonštrukcia predstaničného priestoru a autobusovej stanice 

� D19 - Obytná ulica funkčnej triedy D1  - západná časť Hlavnej ulice od 
pešej zóny po Nánanskú 

� D20 - Obytná ulica funkčnej triedy D1  - Sobieskeho ulica 

 

� smerové a šírkové úpravy komunikácií v existujúcej zástavbe podľa 
zaradenia do funkčných tried 

� nevyhnutné šírkové a smerové úpravy mestských komunikácií vyplývajúce 
z potrieb verejnej autobusovej dopravy 

� budovanie hlavných peších trás ako súčasti komunikačnej siete 

� budovanie cyklistických trás ako súčasti miestnej cestnej siete a 
medzinárodných hlavných cykloturistických trás 

� budovanie hlavných turistických trás 

� nové komunikácie v navrhovaných rozvojových územiach podľa zaradenia 
do funkčných tried, zabezpečujúcich obsluhu novo navrhovaných území 
spresnené v ďalšom stupni územnoplánovacej dokumentácie 

� Križovania všetkých dopravných stavieb 

� budovanie plôch statickej dopravy vyplývajúce z nárokov jednotlivých 
návrhov funkčného využitia územia (verejné mestské parkoviská, 
parkovacie garáže na sídliskách a garáže v nových obytných súboroch 
bytových domov spresnené v ďalšom stupni územnoplánovacej 
dokumentácie – územných plánoch zón príslušných častí mesta) 

Z dlhodobého hľadiska rešpektovať územnú rezervu pre koridory: 

� D6b – výhľadová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 južne od 
Novocintorínskej ulice vo výrobno-obslužnej zóne po ulicu Na Boží kopec 

� D7b - výhľadová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 severne od 
novej trasy cesty II/564 v smere k železničnej trati a ďalej súbežne so 
železnicou po cestu III/51009 

� D23 - výhľadová zberná komunikácia Z2 funkčnej triedy B3 odpájajúca sa z 
Továrenskej v predĺžení Novocintorínskej ulice, smerujúca do nového 
priemyselného areálu na západe katastra mesta 
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VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VODOHOSPODÁRSKEHO VYBAVENIA  

Stavby a zariadenia vodovodnej siete a ich ochranné pásma, ktoré zabezpečujú 
zásobovanie obyvateľstva, obslužných a výrobných zariadení pitnou a úžitkovou 
vodou (vodovodné rozvody a príslušné zariadenia vodovodnej siete) vyplývajúce z 
navrhovaného rozvoja podľa ÚPN O a následnej dokumentácie, spravidla situované 
v dopravných koridoroch 

Stavby a zariadenia kanalizačnej siete a ich ochranné pásma, ktoré zabezpečujú 
odvádzanie a čistenie splaškových a dažďových odpadových vôd z územia obce 
(kmeňové stoky, hlavné zberače a ostatná kanalizačná sústava s príslušnými 
zariadeniami kanalizačnej siete) vyplývajúce z navrhovaného rozvoja podľa ÚPN 
O a následnej dokumentácie, spravidla situované v dopravných koridoroch. 

Navrhované riešenie zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd je 
obsiahnuté v grafickej časti - výkres č. 4a „Návrh technického vybavenia - vodné 
hospodárstvo“. 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY ENERGETICKÉHO VYBAVENIA A V YBAVENIA 
SPOJOV 

Stavby a zariadenia elektrickej rozvodnej siete vrátane ochranných pásiem, ktoré 
zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, obslužných a výrobných zariadení 
elektrickou energiou (rozvody elektrickej energie a príslušné zariadenia energetickej 
siete, distribučné linky a nové trafostanice vyplývajúce z navrhovaného rozvoja 
podľa ÚPN O a následnej technickej dokumentácie). 

Stavby a zariadenia plynovodnej siete vrátane ochranných pásiem, ktoré 
zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, obslužných a výrobných zariadení zemným 
plynom (plynovody a príslušné zariadenia plynovodnej siete) vyplývajúce z 
navrhovaného rozvoja podľa ÚPN O a následnej technickej dokumentácie. 

Stavby a zariadenia spojov všetkého druhu (diaľkové prenosové sústavy, 
slaboprúdové rozvody na celom území obce, rádioreléové trasy a ich zariadenia) 
vyplývajúce z navrhovaného rozvoja podľa ÚPN O a následnej technickej 
dokumentácie. 

Navrhované riešenie zásobovania energiami je obsiahnuté v grafickej časti - výkres 
č. 4b „Návrh technického vybavenia - teplo, zásobovanie energiami, 
telekomunikácie“. 

Vybrané trasy hlavných vedení nadradench systémov technickej vybavenosti: 

� TI-1 – stavby technického vybavenia umiestnené v rámci preložky cesty 
I/76 do novej trasy západne od Nány a Štúrova 

� TI-2 - stavby technického vybavenia umiestnené v rámci rozvojových plôch 
do novej trasy cesty II/564 od Nánanskej ulice po novú križovatku ciest I/76 
a I/63 

� TI-3 – stavby technického vybavenia umiestnené v rámci rozvojových plôch 
do novej trasy cesty spájajúcej (predĺženie cesty II/564 s cestou Na Boží 
kopec 

� TI-4 – stavby technického vybavenia zabezpečujúce odkanalizovanie 
územia do novej ČOV 
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VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY OB ČIANSKEJ VYBAVENOSTI 

Za verejnoprospešné stavby občianskej vybavenosti mesta Štúrovo sa považujú 
všetky zariadenia, terénne úpravy a stavby s príslušnými plochami, ako aj 
nevyhnutné zabezpečenie prístupu k týmto zariadeniam a plochám, ktoré 
zabezpečujú obsluhu obyvateľov. Lokalizácia zariadení a potrebné pozemky k nim 
budú spresnené v ďalšom stupni územnoplánovacej dokumentácie – územných 
plánoch zón príslušných častí mesta. 

• verejné školstvo, 
• verejné sociálne a zdravotnícke služby, 
• verejné kultúrno-spoločenské zariadenia, 
• verejné športové zariadenia, ku ktorým patria zariadenia, ktoré sú 

podporované mestom, slúžiace obyvateľom mesta na rekreáciu a šport, 
• zariadenia verejnej správy a administratívy, 
• špecifické zariadenia, ako zariadenia obrany štátu a civilnej obrany, ako aj 

nevyhnutné líniové stavby zabezpečujúce ich prevádzku a akcieschopnosť, 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VEREJNEJ ZELENE 

Verejná zeleň zabezpečujúca hygienické, estetické, ozdravné a ochranné účely pri 
tvorbe životného prostredia mesta : 

• rozšírenie mestského cintorínu, 
• parkovo upravená zeleň (VZ), 
• izolačná zeleň medzi priemyselnými areálmi a obytným územím 
• vybudovanie zelene v rámci navrhovaných biocentier a biokoridorov 

miestneho a regionálneho územného systému ekologickej stability, 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY SÚVISIACE S OCHRANOU ŽIVOTN ÉHO 
PROSTREDIA 

• sanácia a rekultivácia nelegálnych skládok odpadu na správnom území 
mesta, 

• zariadenia odpadového hospodárstva potrebné na zabezpečenie Programu 
odpadového hospodárstva mesta Štúrovo, 

• úpravy vodných tokov v súvislosti s protipovodňovou ochranou 
• plochy a zariadenia súvisiace s využívaním geotermálnej energie 
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L. SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH 
STAVIEB 

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb, je obsiahnutá vo 
výkrese číslo 5 - „Návrh záväzných častí - regulácia funkčného využitia 
a priestorového usporiadania, vymedzenie verejnoprospešných stavieb“ 
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Ochranné a bezpeènostné pásma

Verejnoprospe�ná stavba - miestne cyklotrasy
Verejnoprospe�ná stavba - líniová

D8 Oznaèenie verejnoprospe�nej stavby /doprava/

Verejnoprospe�ná stavba - bodová

Navrhované územia NATURA 2000 /text kap.K/
Nadregionálny biokoridor Dunaja
Miestne biocentrum

Plocha cintorína zapísaného v ÚZPF

Chránený strom

Objekty pamiatkového záujmu

Hranica SR
Hranica rie�eného územia

Hranica intravilánu
Hranica zastavaného územia návrh
Hranica zastavaného územia - výh¾ad

Oznaèenie verejnoprospe�nej stavby/technické vybavenie/
TI-1Schéma záväzných èastí

a verejnoprospe�ných stavieb



1.01 PM I 3.0 50 20
1.02 VZ S 0.0 0 0
1.03 PM I 3.0 50 20
1.04 PM I 3.0 50 20
1.05 PM I 3.0 50 20
1.06 PM I 3.0 50 20
1.07 PM I 3.0 50 20
1.08 VZ S 0.0 0 0
1.09 VZ S 0.0 0 0
1.10 OV S 2.0 25 50
1.11 PB I 3.0 25 50
1.12 R I 3.0 25 50
1.13 PM I 3.0 50 20
1.14 PM I 3.0 50 20
1.15 ZR N 1.0 5 70
1.16 DP S 0.0 0 0
2.01 PB I 3.0 25 50
2.02 PB I 3.0 25 50
2.03 BR I 3.0 25 50
2.04 BR I 2.0 25 50
2.05 BB I 3.0 25 50
2.06 PB I 3.0 25 50
2.07 PB I 2.0 25 50
2.08 BR I 2.0 25 50
2.09 BR I 2.0 25 50
2.10 ZR N 1.0 5 70
3.01 PM I 3.0 50 20
3.02 ZC S 0.0 0 0
3.03 BR S 2.0 25 50
3.04 PVS S 2.0 25 50
3.05 BB S 4.0 20 50
3.06 PB S 3.0 25 40
3.07 BB S 5.0 20 50
3.08 � S 3.0 15 20
3.09 BB S 5.0 20 50
3.10 OV S 2.0 20 30
3.11 PB I 2.0 15 55
3.12 PB I 2.0 20 50

3.15 OV S 2.0 20 40
4.01 VZ S 0.0 0 0
4.02 OV S 2.0 20 30
4.03 BB S 5.0 20 50
4.04 DP S 0.0 0 0
4.05 BB S 4.0 25 45
4.06 BB S 4.0 25 45
4.07 PVS S 2.5 20 50
4.08 OV S 2.5 20 50
4.09 OV I 2.5 20 50
4.10 OVn S 2.5 20 50
4.11 OVn S 2.5 20 50
4.12 BB S 5.0 20 50
4.13 VZ S 0.0 0 0
4.14 OV N 2.0 20 50
4.15 BR N 2.0 25 50
4.16 OVn S 4.0 20 55
4.17 VZ S 0.0 0 0
4.18 � S 0.0 0 0
4.19 DP N 0.0 0 0
4.20 ZR N 1.0 5 70

4.15 PB N 2.0 25 50
4.16 OVn S 4.0 20 55
4.17 VZ S 0.0 0 0
4.18 � S 0.0 0 0
4.19 DP N 0.0 0 0
4.20 ZR N

2.0
5 70

4.21 PB N
1.0

25 50
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3.14 ZR N 1.0 5 70
3.13 PB N 2.0 20 50
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5.01 ZC S 0.0 0 0
5.02 PM I 3.0 50 20
5.03 PM I 3.0 50 20
5.04 OV I 4.0 50 20
5.05 PB I 2.0 25 40
5.06 BR S 2.0 25 40
5.07 BR S 2.0 25 50
5.08 � S 0.0 0 0
5.09 OVn S 3.0 20 50
5.10 OVn S 3.0 20 50
5.11 BR S 2.0 25 50
5.12 BR S 2.0 25 50
5.13 PB S 3.0 25 40
5.14 ZC S 0.0 0 0
6.01 BR S 2.0 20 50
6.02 BR S 2.0 20 50
6.03 BR S 2.0 25 50
6.04 BR S 2.0 25 50
7.01 BB S 3.5 25 50
7.02 PB I 2.0 20 40
7.03 BR S 2.0 20 50
7.04 PB I 2.0 20 40
7.05 BR S 2.0 20 50
7.06 PB I 2.0 20 40
7.07 BR S 2.0 20 50
7.08 PB I 2.0 20 40
7.09 BR V 2.0 20 50
7.10 PB I 2.5 20 40
7.11 PB N 2.5 20 40
7.12 PB I 2.0 20 40
7.13 PB I 2.0 20 40
7.14 PB I 2.0 20 40
7.15 PVS I 3.0 30 40
7.16 DP S 0.0 0 0
7.17 PVS N 3.0 40 30
7.18 BR N 2.0 25 50

8.02 BR N 2.0 25 50
8.03 BB S 3.0 25 50
8.04 BR S 2.0 25 50
8.05 BR N 2.0 25 50
8.06 BR N 2.0 25 50
8.07 PB I 3.0 40 30
8.09 BR N 2.0 25 50
8.09 PB I 2.0 20 4010.01 PM I 3.0 50 20

10.02 PB I 2.0 20 50
10.03 PB S 2.0 20 50
10.04 VZ S 0.0 0 0
10.05 VZ S 0.0 0 0
13.01 VPR S 3.0 30 30
13.02 PVS I 3.0 35 30
13.03 PVS S 2.0 30 30
13.04 BR I 3.0 20 50
13.05 BR S 2.0 20 50
13.06 PB I 2.0 20 50
13.07 BB S 3.5 30 40
13.08 PB I 3.5 30 40
13.09 � S 0.0 0 0
13.10 OVn S 2.5 20 50
13.11 BR S 2.0 20 50

8.09 PB I 2.0 20 4010.01 PM I 3.0 50 20

8.01 PB S 2.0 15 60

14.01 DP S 0.0 0 0
14.02 PVS N 2.0 30 50
14.03 DP S 0.0 0 0
14.04 PB N 3.5 30 40
14.05 PVS N 3.0 30 40
14.06 PVS S 3.0 30 40
14.07 PVS N 3.0 40 30
14.08 PVS N 40 30

16.01 VPR S 4.0 30 30
16.02 DP S 0.0 0 0
16.03 VZ S 0.0

17.01c ZC
17.02 PVS V 3.0 30
17.03 PVS N 3.0 30 40
17.04 PVS N 3.0 40 30
17.05 VPR N 3.0 30 30
17.06 VPR N 3.0 40 30

31.01 R V 2.0 25 50
34.01 BB S 4.0 20 50
34.02 PB I 2.0 20 40
34.03 R N 2.0 25 50
34.04 OV N 2.0 20 40
34.05 R V 2.0 20 60
34.06 ZO S 1.0 15 65
34.07 ZO S 1.0 15 65
34.08 BR N 2.0 25 50
34.09 TI N 0.0 0 0
34.10 ZO S 1.0 10 70
34.11 ZO S 1.0 10 70
34.12 ZO S 1.0 10 70
34.13 ZO S 1.0 10 70
34.14 ZO S 1.0 10 70
36.01 BB S 4.0 20 50
36.02 OVn S 2.5 20 50
36.03 BB S 4.0 20 50
36.04 OVn S 2.5 20 50
36.05 OV S 2.0 20 30
36.06 VZ S 0.0 0 0
36.07 DP S 0.0 0 0
36.08 BR S 2.0 25 50
36.09 BB S 4.0 20 50
36.10 BB S 4.0 20 50
36.11 OV I 2.0 20 30
36.12 BR S 2.0 25 50
36.13 OVn S
36.14 BR

37.01 R S
37.02 R I 3.0 20
37.03 DP S 0.0 0 0
37.04 DP S 0.0 0 0
37.05 PB N 3.0 25 50
37.06 R N 3.0 20 60
37.07 ZO S 1.0 15 65
37.08 ZO S 1.0 15 65

36.15 BR
N
V

3.0
2.0

2.0
2.0

15
25

15
25

55
50

60
60

50

14.09 40 30
3.0
3.0PVS V

17.01a ZC
17.01b ZC

V
N
S

0.0
0.0
0.0

0

0
40

0
0

0

0
0
0
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17.07 VPR V 3.0 40 30
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