
 

 

 

 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 

KOMJATICE 

KONCEPT 

 

 

 

 

 

 

 

OBSTARÁVATEĽ 

Obec Komjatice 

 

SPRACOVATEĽ 

 

JÚL 2015  



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   2 

OBSTARÁVATEĽ 

Obec Komjatice  

Nádražná 97/344 

941 06 Komjatice 

 

+421 35 6591 213 

info@komjatice.sk 

 

 

Zodpovedný zástupca obstarávateľa Peter Hlavatý, starosta obce  

Obstarávateľská činnosť Ing. arch. Gertrúda Čuboňová 

Spôsobilosť pre obstarávanie ÚPP ÚPD - reg. č. 236 

SPRACOVATEĽ 

AŽ PROJEKT s.r.o 

Toplianska 28 

821 07 Bratislava 

 

+421 2 45 523 896 
www.azprojekt.sk 
 

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV  

Hlavný riešiteľ Ing. Mária Krumpolcová 

Urbanizmus Ing. Mária Krumpolcová 

Ing. arch. Kristína Košťálová 

Ing. arch. Juraj Krumpolec 

Ing. arch. Vladimír Vodný 

Demografia a bývanie Ing. arch. Kristína Košťálová 

Sociálna infraštruktúra Ing. arch. Kristína Košťálová 

Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo  Ing. Vladimir Poljak 

Ochrana prírody, životné prostredie, zeleň Ing. Vladimir Poljak 

Kultúrne dedičstvo PhDr. Ladislav Skrak 

Doprava Ing. Kristián Szekeres 

Vodné hospodárstvo Ing. Alžbeta Derevencová 

Energetika  Ing. Miloš Červenka 

Grafika, GIS Ing. arch. Kristína Košťálová,  

Ing. arch. Vladimír Vodný 

 

http://www.azprojekt.sk/


ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   3 

OBSAH 

1 ÚVOD 7 

1.1 Dôvody pre obstaranie územného plánu 7 

1.2 Hlavné ciele riešenia 7 

1.3 Spôsob a postup spracovania 8 

1.3.1 Strategický dokument 8 

1.4 Súlad riešenia so zadaním 9 

1.5 Východiskové podklady 9 

2 RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 10 

2.1 Vymedzenie riešeného územia 10 

2.2 Väzby vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho kraja 11 

2.3 Základné demografické a ekonomické rozvojové predpoklady obce 24 

2.3.1 Obyvateľstvo 24 

2.3.2 Vývojové trendy po r.2001 29 

2.3.3 Zamestnanosť 30 

2.3.4 Nezamestnanosť 30 

2.4 Prognóza vývoja 31 

2.5 Záujmové územie a širšie vzťahy 33 

2.5.1 Poloha a význam obce v štruktúre osídlenia 33 

2.6 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 34 

2.6.1 Vízia obce 34 

2.7 Determinanty územného rozvoja 35 

2.7.1 Historický vývoj osídlenia 35 

2.7.2 Súčasné priestorové členenie a urbanistická štruktúra 38 

2.7.3 Limity využitia územia 39 

2.7.4 Potenciály a hodnoty v území 40 

2.7.5 Intervencie a zámery 40 

2.7.6 Problémy a problémové oblasti 41 

2.8 Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania 42 

2.8.1 Spoločný koncepčný rámec 42 

2.8.2 Variant „I“ koncepcie priestorového usporiadania 44 

2.8.3 Variant „II“. koncepcie priestorového usporiadania 45 

3 NÁVRH VYUŽITIA ÚZEMIA S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH FUNKČNÝCH ÚZEMÍ 47 

Základné princípy funkčného využitia 47 

Prevládajúce funkčné územia 48 

4 NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, 

VÝROBY A REKREÁCIE 52 

4.1 Návrh riešenia bývania 52 

4.1.1 Charakteristika súčasného stavu 52 



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   4 

4.1.2 Charakteristika trvalo obývaného bytového fondu 53 

4.1.3 Ukazovatele úrovne bývania 55 

4.1.4 Návrh riešenia 57 

4.2 Návrh riešenia občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou 59 

4.2.1 Charakteristika súčasného stavu 59 

4.2.2 Obchodno - obslužná vybavenosť 62 

4.2.3 Návrh riešenia 64 

4.3 Návrh riešenia výroby 67 

4.3.1 Charakteristika súčasného stavu 67 

4.3.2 Návrh riešenia 70 

4.4 Návrh riešenia rekreácie 72 

4.4.1 Charakteristika súčasného stavu 72 

4.4.2 Návrh riešenia rekreácie 73 

5 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 75 

5.1.1 Súčasné hranice zastavaného územia obce 75 

5.1.2 Navrhovaná hranica zastavaného územia obce 75 

6 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV 77 

6.1.1. Ochrana prírody a krajiny 77 

6.1.1 Ochranné pásma dopravných zariadení 77 

6.1.2 Ochranné pásma elektroenergetických zariadení 77 

6.1.3 Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení 77 

6.1.4 Ochranné pásma ropovodov a produktovodov 78 

6.1.5 Ochranné pásma telekomunikačných zariadení 78 

6.1.6 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií 78 

6.1.7 Vodohospodársky významné vodné toky 78 

6.1.8 Ochrana hydromelioračných zariadení 78 

6.1.9Ochrana hydromelioračných zariadení 78 

6.1.9 Ochranné pásmo lesa 79 

6.1.10 Ochranné pásmo cintorínov 79 

7 NÁVRH RIEŠENIA OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, CIVILNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED 

POVODŇAMI 80 

7.1 Návrh riešenia obrany štátu 80 

7.2 Návrh riešenia požiarnej ochrany 80 

7.3 Návrh riešenia civilnej ochrany 80 

7.4 Návrh riešenia ochrany pred povodňami 80 

8 NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU 

EKOLOGICKEJ STABILITY 82 

8.1 Územná ochrana 82 

8.1.1 Chránené územia 82 

8.1.2 NATURA 2000 83 



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   5 

8.1.3 Ochrana drevín 83 

8.1.4 Mokrade 83 

8.1.5 Priemet GNÚSES a Regionálneho územného systému ekologickej stability 84 

8.1.6 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability 87 

8.1.7 Prírodné zdroje 88 

8.1.8 Zeleň 90 

9 OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 96 

9.1 Historický vývoj obce 96 

9.1.1 Archeologické náleziská v katastri obce 98 

9.1.2 Novšie dejiny 100 

9.1.3 Typológia sídelného celku, urbanistických, architektonických a prírodnokrajinárskych dispozícií a hodnôt 101 

9.1.4 Národné kultúrne pamiatky 102 

9.1.5 Zoznam pamätihodností obce, ďalšie významné kultúrne pamiatky 102 

9.1.6 Osobnosti a inštitúcie, kultúrne tradície, symboly obce 103 

10 NÁRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 104 

10.1 Charakteristika dopravnej polohy a širšie dopravné vzťahy 104 

10.2 Cestná doprava 105 

10.2.1 Miestne komunikácie 105 

10.3 Statická doprava 106 

10.4 Hromadná doprava 109 

10.5 Pešia a cyklistická doprava 109 

11 NÁVRH VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA 110 

11.1 Vodné hospodárstvo 110 

11.1.1 Vodohospodárske pomery 110 

11.1.2 Zásobovanie pitnou vodou 110 

11.2 Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd 119 

11.2.1 Odvádzanie splaškových vôd 119 

11.2.2 Odvádzanie dažďových vôd 125 

11.3 Zásobovanie elektrickou energiou 127 

11.3.1 Návrh 129 

11.4 Zásobovanie plynom 133 

11.5 Odpadové hospodárstvo 137 

11.5.1 Súčasný stav nakladania s odpadmi 138 

11.5.2 Skládky odpadov 140 

12 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 141 

12.1 Znečistenie ovzdušia 141 

12.1.1 Znečistenie vôd 143 

12.1.2 Fyzikálna degradácia pôd 146 

12.1.3 Chemická degradácia pôd 147 

12.1.4 Kontaminácia horninového prostredia 147 



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   6 

12.1.5 Zaťaženie prostredia hlukom 148 

12.1.6 Zaťaženie prostredia zápachom 148 

12.1.7 Návrh ekostabilizačných opatrení v zmysle Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 148 

13 VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH 

PRIESTOROV 150 

14 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE A LESNEJ 

PÔDE 151 

14.1.1 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôde 151 

14.1.2 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na lesnej pôde 163 

15 VYHODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH, 

EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV 167 

Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych dôsledkov 167 

Hodnotenie navrhovaného riešenia, najmä ekonomických, sociálnych a územno - technických dôsledkov 168 

 

 

 

 



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   7 

1 ÚVOD 

1.1 Dôvody pre obstaranie územného plánu 
Činnosť v obci je doteraz usmerňovaná podľa územného plánu sídelného útvaru Komjatice, ktorý bol 

vypracovaný v rokoch 1983 – 1985 a schválený v roku 1986. K územnému plánu sídelného útvaru boli 

vypracované 4 zmeny a doplnky. Zmeny a doplnky č. 4 boli schválené Uznesením Obecného zastupi-

teľstva č. 289/29072009 zo dňa 29. Júla 2009, VZN č. 2/2009 Centrálna zóna. Ostatné tri zmeny a 

doplnky boli rozpracované a prerokované, avšak bez výsledku legislatívneho ukončenia.  

ÚPN SÚ bol vypracovaný v zmysle v tom čase platných právnych noriem. Od schválenia ÚPN prebehlo 

viacero novelizácií právnych noriem v oblasti územného plánovania ako aj schválenie územnopláno-

vacej dokumentácie vyššieho stupňa, ktoré je potrebné premietnuť do novej územnoplánovacej do-

kumentácie. 

1.2 Hlavné ciele riešenia 
Základným cieľom územnoplánovacej dokumentácie obce Komjatice je podľa ustanovenia § 1 záko-

nom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

stavebný zákon) sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, 

určiť jeho zásady, navrhnúť vecnú a časovú koordináciu činnosti ovplyvňujúcich životné prostredie, 

ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s 

princípmi trvalo udržateľného rozvoja.  

Hlavným cieľom ÚPN obce Komjatice je vytvoriť dokument, ktorý bude slúžiť ako nástroj pre kom-

plexné rozhodovanie smerovania rozvoja na území obce, pričom pôjde o: 

 rešpektovanie a priemet záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho kraja do ÚPN obce  

 územné dopady Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Komjatice 

 návrh funkčno-priestorových zásad formovania obce Komjatice ako centra lokálneho význa-

mu v rámci hierarchie sídelnej štruktúry,  

 dosiahnutie čo najoptimálnejšieho urbánneho usporiadania územia, jeho dopravného  

 a technického vybavenia,  

 návrh optimálneho riešenia napojenia na nadradený dopravný systém SR vyplývajúceho z po-

stavenia obce Komjatice v sídelnom systéme Slovenska,  

 určenie záväzných regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 

obce, 

 návrh koncepcie zabezpečenia územia obce dopravným a technickým vybavením s prepoje-

ním na záujmové územie, 

 vytvorenie územných predpokladov pre rozvoj základných a doplnkových funkcií obce v ob-

lasti bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie, výroby, technického a dopravného vybave-

nia, 

 kontinuitu s dlhodobo formovaným urbánnym systémom obce a jeho pozitívnymi prvkami, 

 návrh zásad tvorby kvalitného životného prostredia a racionálneho využívania prírodných 

zdrojov v obci, s cieľom neprekročiť únosné zaťaženie územia, 
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 návrh zásad ochrany a tvorby prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémov, vrátane vymedze-

nia chránených území a ochranných pásiem, s cieľom udržať ekologickú stabilitu krajiny na 

území obce, 

 návrh podmienok a opatrení na sanáciu nevhodne a neprimerane využívaných urbánnych 

štruktúr a častí krajiny, 

 vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby  

1.3 Spôsob a postup spracovania 
Územnoplánovacia dokumentácia je vypracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 55/2001 Z. z. o územ-

noplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii predstavuje nasledovné etapy: 

 I. etapa - Prieskumy a rozbory, ktoré predstavujú analýzu skutočného stavu riešeného územia 

v rozsahu celého katastra obce s vyšpecifikovaním limitov a potenciálov riešeného územia a 

definovaním problémov na riešenie. Výsledkom I. etapy je Problémový výkres, ktorý tvorí 

podklad pre následné etapy. Súčasťou prieskumov a rozborov je vypracovanie Krajinnoekolo-

gického plánu. 

 II. etapa - Zadanie, ktoré formuluje ciele, priority a požiadavky pre riešenie ÚPN obce, 

 III. etapa - Koncept ÚPN, vypracovaný v dvoch variantoch 

 IV. etapa - Návrh ÚPN, 

 V. etapa -  Čistopis ÚPN obce. 

Koncept je vypracovaný v rozsahu a obsahu návrhu ÚPN, v dvoch variantoch, v súlade s § 12 vyhlášky 

č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Predmetom 

variantného riešenia je: 

 dopravná koncepcia,  

 koncepcia rozvoja bývania a občianskej vybavenosti,  

 koncepcia rozvoja výroby resp. podnikateľských aktivít. 

Pri spracovaní sa vychádzalo z VZN č. 2/2012 zastupiteľstva NSK zo dňa 14.05.2012, ktorým sa vyhla-

suje záväzná časť Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja.  

Rovnako sa vychádzalo zo spracovaných prieskumov a rozborov, ktorých súčasťou bol „Krajinnoeko-

logický plán“, predstavujúci optimálne priestorové a funkčné využívanie územia s prihliadnutím na 

krajinnoekologické, kultúrnohistorické a socioekonomické podmienky. 

1.3.1 Strategický dokument 

Obec Komjatice ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Komjatice“ 

predložil podľa §5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné na životné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Obvodnému úradu životného prostredia 

Nové Zámky (ďalej len OÚŽP) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu. OÚŽP Nové Zámky 

podľa § 8 zákona vydal rozsah hodnotenia pre uvedený strategický dokument (list č. 2014/116289-

22-Hl). Správa o hodnotení v zmysle stanoveného rozsahu je vypracovaná súbežne s konceptom rie-

šenia ÚPN obce a súbežne bude s KR ÚPN obce verejne prerokovávaná. 
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1.4 Súlad riešenia so zadaním 
Riešenie územného plánu obce Komjatice vychádza zo Zadania pre vypracovanie územného plánu 

obce. Po komplexnom prerokovaní bolo Zadanie schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 

13/14012015 zo dňa 14.01.2015. Cieľom Zadania bolo stanoviť limity rozvoja a formulovať požiadav-

ky a ciele, ktoré má Územný plán obce riešiť.  

1.5 Východiskové podklady 
Pre riešenie územnoplánovacej dokumentácie obce Komjatice boli použité nasledovné podklady: 

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, schválená uznesením vlády SR č. 1033 zo dňa 

31.10.2001, záväzná časť - vyhlásená Nariadením vlády SR č. 528 zo dňa 14.08.2002, KURS 2011 – 

zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001, ktorú 10. 8. 2011 schválené vládou SR uznesením č. 513/2011, 

 Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja schválený uznesením zastupiteľstva NSK č. 113/2012 zo 

dňa 14.05.2012, VZN č. 2/2012, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu regiónu Nit-

rianskeho kraja“, 

 Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2008 – 

2015  

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Komjatice 2007-2013 

 Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, MDVRR SR, 2013 

 Aktualizácia stratégie rozvoja cestovného ruchu Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2007 

- 2013, (Nitriansky samosprávny kraj, 2011), 

 ÚPN SÚ Komjatice, Stavoprojekt Nitra, 1986 

 ÚPN SÚ Komjatice Zmeny a doplnky 1 – 4 (máj 2005, marec 2008, apríl 2008) 

 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky, SAŽP, 1994,  

 Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky, MŽP SR a SAŽP, 2010,  

 Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 - 2015, OÚ ŽP Nitra, 2013 

 Program odpadového hospodárstva obce Komjatice na roky 2011 - 2015, Obec Komjatice, 2014,  

 Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Komjatice - I. a II. etapa,2009,   

 Projekt rekonštrukcie historického parku v Komjaticiach, Ing. Lívia Formánková AZAS, 2007, 

 Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov- Nitra – Šurany, Zámer (REMING CONSULTING a.s. 

2014), 

 Rozsah hodnotenia strategického dokumentu vydaný OÚ Nové Zámky č. 2014/11628-22-Hl  

Materiály z webových stránok 

Web stránka obce Komjatice (www.komjatice.sk) 
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2 RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 

2.1 Vymedzenie riešeného územia 
Riešené územie obce Komjatice patrí podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky do Nit-

rianskeho kraja a okresu Nové Zámky. Obec Komjatice leží severne od Šurian v severnej časti Novo-

zámockého okresu, na Podunajskej nížine, resp. Podunajskej pahorkatine. Komjatice sa nachádzajú 

91 km východne od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, 20 km južne od krajského mesta 

Nitra, 18 km severne od okresného mesta Nové Zámky. Katastrálne územie obce Komjatice tvorí se-

vernú hranicu s obcou Veľký Kýr, východnú hranicu s obcami Černík  a Mojzesovo, južnú hranicu s 

mestom Šurany a obcou Lipová, západnú hranicu s obcou Rastislavice. 

Územný plán obce je riešený v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisia-

cich vyhlášok v rozsahu vymedzenom hranicami katastrálneho územia obce s celkovou rozlohou 3 

076 ha. 

Schéma č. 1 Riešené územie  
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2.2 Väzby vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN R Nitrianske-

ho kraja  
V zmysle Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja (schválený uznesením zastupiteľstva NSK č. 

113/2012 zo dňa 14.05.2012, VZN č. 2/2012), ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu 

regiónu Nitrianskeho kraja“, je potrebné pri územnoplánovacej dokumentácii obce Komjatice rešpek-

tovať nasledovné záväzné regulatívy územného rozvoja nitrianskeho kraja: 

 

I. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA NITRIANSKEHO KRAJA 

 

1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania 

územia z hľadiska rozvoja osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 

1.1. Vychádzať pri územnom rozvoji Nitrianskeho kraja z rovnocenného zhodnotenia vnútroregio-

nálnych a nadregionálnych vzťahov pri zdôraznení územnej polohy kraja medzinárodného vý-

znamu, ktorý je potrebné zapojiť do širších medzinárodných sídelných súvislostí, čo predpokla-

dá: 

1.1.2.  rozvíjať ťažiská osídlenia a obce Nitrianskeho kraja pozdĺž spojníc katowickej a buda-

peštianskej aglomerácie (v smere Považie – Nitra – Nové Zámky – Komárno), 

1.1.3.  vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a ostat-

nými aktérmi územného rozvoja v Nitrianskom kraji a v okolitých štátoch, 

1.1.4.  podporovať rozvoj sídiel na trasách nadnárodných a celoštátnych dopravných korido-

rov ako centier, ktoré stimulujú aj rozvoj ich spádového územia, predovšetkým v uz-

loch križovania týchto koridorov. 

1.2.  Formovať ťažiská osídlenia Nitrianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie 

ich funkčnej a priestorovej štruktúry pri uplatňovaní princípov dekoncentrovanej koncentrácie 

a pri zohľadňovaní suburbanizačných procesov, čo znamená: 

1.2.1.  rozvíjať sídelné štruktúry kraja v zmysle polycentrickej koncepcie na regionálnej ako aj 

na medziregionálnej a cezhraničnej úrovni, 

1.2.2.  sledovať vytváraním polycentrického systému osídlenia vyššiu funkčnú komplexnosť 

regionálnych celkov, 

1.2.4.  zabezpečovať rozvojovými osami sídelné prepojenia a rovnocennosť rozvojových pod-

mienok ostatného územia kraja. 

1.7.  Rozvíjať centrá osídlenia ako centrá zabezpečujúce vyššiu a špecifickú občiansku vybavenosť aj 

pre obce v ich zázemí. 

1.13.  Podporovať rozvoj obcí ako centier lokálneho významu 

1.13.4.  Nové Zámky: Palárikovo, Tvrdošovce, Komjatice, Bánov, Svodín, Gbelce, Strekov, Zem-

né, Mužla, Kolta, Podhájska, Maňa, Salka, Kamenín, Dvory nad Žitavou, 

1.14.  Podporovať v centrách lokálneho významu predovšetkým zariadenia v: 

1.14.1.  školstve – materské a základné školy, 

1.14.2.  zdravotníctve – zdravotné strediská s ambulanciami všeobecných lekárov, lekárne, 

1.14.3.  telekomunikáciách – pošty, 

1.14.4.  službách – stravovacie zariadenia, 

1.14.5.  kultúrno-spoločenskej oblasti – kiná, kultúrne domy, knižnice, 

1.14.6.  oblasti športu a rekreácie – telocvične, otvorené športoviská, 
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1.14.7.  oblasti obchodu – obchody s komplexným základným sortimentom tovarov. 

1.15.  Podporovať územný rozvoj v smere rozvojových osí ležiacich na území Nitrianskeho kraja vý-

stavbou príslušných zariadení infraštruktúry a komunikačných zariadení a to: 

1.15.3. ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa (Bánovce nad Bebravou) – Topoľčany – Nit-

ra – Nové Zámky – Komárno, 

1.16.  Podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia, adekvátne k forme sídelného rozvoja v jednotlivých 

historicky vyvinutých charakteristických tradičných kultúrnohistorických regiónov na území Nit-

rianskeho kraja, s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky obyvateľov, čo znamená: 

1.16.1.  podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na in-

tegrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrnohistorických a urbanisticko-

architektonických daností, 

1.16.2.  zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného cha-

rakteru zástavy a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ 

zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov 

1.16.3.  a dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto čin-

ností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru, 

1.16.4.  vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, 

podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných 

informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo 

rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného 

vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života. 

1.17.  Vytvárať podmienky pre kompaktný územný rozvoj zastavaných území jednotlivých obcí a ne-

pripúšťať výstavbu nových oddelených samostatných častí obce. 

1.18.  Pokračovať v systematickom prieskume radiačnej záťaže obyvateľstva a vyčleniť územia a ob-

lasti, kde sú potrebné protiradónové opatrenia pri výstavbe nových objektov alebo kde je nut-

né realizovať sanačné opatrenia v už existujúcom bytovom fonde s cieľom chrániť obyvateľov 

pred touto záťažou; na území, na ktorom je potrebné vzhľadom na výsledky monitorovania zá-

ťaže radónom realizovať potrebné protiradónové opatrenia, neplánovať výstavbu rekreačných 

objektov, nemocníc, školských a predškolských zariadení a liečební. 

 

2. Zásady a regulatívy rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva 

2.1.  Usmerňovať funkčno-priestorový subsystém turizmu a rekreácie v zhode s prírodnými a civili-

začnými danosťami a v súbežnom zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja, najmä mesta Nitry 

a ostatných väčších miest, na každodennú a víkendovú rekreáciu, ako aj nárokov účastníkov 

širšieho aj cezhraničného turizmu na poznávací a rekreačný turizmus. Podporiť predovšetkým 

rozvoj tých foriem turizmu, ktoré majú medzinárodný význam – turizmus pri vode na úrovni 

termálnych kúpalísk až relaxačno-rehabilitačných zariadení, rekreačný turizmus pre pobyt pri 

vodných plochách (štrkoviskách), vodná turistika a výletné plavby (na Dunaji), cykloturistika, 

poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus (návšteva pamätihodností, podujatí), kongresový tu-

rizmus a výstavníctvo (Nitra – Agrokomplex), tranzitný turizmus. 

2.2.  Usmerňovať tvorbu funkčno-priestorového subsystému na vytváranie súvislejších rekreačných 

území, tzv. rekreačných krajinných celkov: 

2.2.1.s ťažiskom v Podhájskej so zapojením okolitého územia (potenciálny lesopark s výletným 

miestom Máriačalád, využitie okolitých obcí a vinohradníctva pre vidiecky turizmus), 
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2.3.  Podporovať bodové lokality v poľnohospodársky využívanej krajine, predovšetkým areály ter-

málnych kúpalísk, kúpalísk, športovo-rekreačné areály pri prírodných vodných plochách (štrko-

viskách); podporovať rozvoj rekreačno-relaxačných aktivít na základe využitia špecifík daného 

územia, v lokalitách s výskytom prírodných liečivých vôd v prípade splnenia podmienok stano-

vených zákonom č. 538/2005 Z. z. prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpe-

ľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov podporovať rozvoj kúpeľníctva. 

2.4.  Vzhľadom na vysoký potenciál geotermálnych vodných zdrojov územia Nitrianskeho kraja pod-

porovať rozvoj aktivít zameraných na zdravotné, rehabilitačné a relaxačné služby (najmä lokali-

ty Poľný Kesov, Nové Zámky (Strand), Diakovce, Komárno, Patince, Štúrovo (Vadaš), Podhájska, 

Levice (Margita-Ilona), Santovka a tiež nové lokality Mojmírovce, Ivanka pri Nitre, Komjatice, 

Plavé Vozokany, Tvrdošovce, Bardoňovo. 

2.6.  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, dosiahnuť čo najužšie 

prepojenie rekreačného turizmu s poznávacím turizmom. 

2.7.  Vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a jej formy agroturizmu. 

2.8.  Lokalizovať potrebnú vybavenosť v obciach ležiacich v blízkosti rekreačných cieľov, do voľnej 

krajiny umiestňovať len tú vybavenosť, ktorá sa viaže bezprostredne na uskutočňovanie čin-

ností závislých na prírodných danostiach. 

2.10.  Vytvárať podmienky pre realizáciu území lesoparkového charakteru lokálneho významu pri  

menších obciach, najmä pri obciach s rekreačným významom a prepájať centrá obcí, rekreačné 

areály s územiami lesoparkového charakteru. 

2.13.  Podporovať rozvoj spojitého, hierarchicky usporiadaného bezpečného, šetrného systému cyk-

lotrás, slúžiaceho pre rozvoj cykloturistiky ale aj pre rozvoj urbanizačných väzieb medzi obca-

mi/mestami, rekreačnými lokalitami, významnými územiami s prírodným alebo kultúrno-

historickým potenciálom (rozvoj prímestskej rekreácie, dochádzanie za zamestnaním, vybave-

nosťou, vzdelaním, kultúrou, športom, ...) 

2.13.1.  previazaním línií cyklotrás podľa priestorových možností s líniami korčuliarskych trás, 

jazdeckých trás, peších trás a tiež s líniami sprievodnej zelene, 

2.13.2.  rozvojom cyklotrás mimo (najmä frekventovaných) ciest, rozvoj bezpečných križovaní 

cyklotrás s ostatnými dopravnými koridormi, budovanie ľahkých mostných konštrukcií 

ponad vodné toky v miestach križovania cyklotrás s vodnými tokmi, 

2.13.3.  rozvojom rekreačnej vybavenosti pozdĺž cyklotrás, osobitnú pozornosť venovať vyba-

venosti v priesečníkoch viacerých cyklotrás. 

2.14.  Podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja s tra-

sami smerom na Považie, Pohronie a Poiplie. 

2.15.  Dodržiavať na území národných parkov a chránených krajinných oblastí a v územiach 

európskeho významu únosný pomer funkcie ochrany prírody s funkciami spojenými s 

rekreáciou a turizmom. 

2.16.  Regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, rekreačný potenciál v 

lesných ekosystémoch využívať v súlade s ich únosnosťou.  
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3. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja hospodárstva a regionálneho rozvoja kraja 

3.1.  V oblasti hospodárstva 

3.1.1.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre rozvoj decentralizovanej štruktúry ekono-

miky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej sústavy mestského osídlenia a tak na-

pomáhať zabezpečiť vyváženú socioekonomickú úroveň kraja. 

3.1.5.  Podporovať rozvoj územnotechnických podmienok k zamedzovaniu a dosahovaniu zni-

žovania negatívnych dôsledkov odvetví hospodárstva na kvalitu životného prostredia a 

k obmedzovaniu prašných emisií do ovzdušia. 

3.2. V oblasti priemyslu a stavebníctva 

3.2.1.  Vychádzať predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich priemyselných 

a stavebných areálov. 

3.2.2.  Podporovať rôzne typy priemyselných parkov na základe zhodnotenia ich externých lo-

kalizačných faktorov v lokalitách, kde sú preukázané najvhodnejšie územnotechnické 

podmienky a sociálne predpoklady pre ich racionálne využitie, so zohľadnením pod-

mienok susediacich regiónov. 

3.2.3.  Vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj 

územnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kul-

túrno-historického potenciálu územia a historického stavebného fondu so zohľadne-

ním miestnych špecifík a využívaním pritom predovšetkým miestnych surovín. 

3.2.4.  Vychádzať pri vytváraní a prevádzke výrobných kapacít z využitia komparatívnych vý-

hod regiónu (poloha, ekonomický potenciál, disponibilné zdroje). 

3.3. V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

3.3.1.  Rešpektovať poľnohospodársku a lesnú pôdu ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj. 

3.3.2.  Rešpektovať a zachovať prírodné, kultúrne a historické dedičstvo vo vinohradníckych 

oblastiach a vylúčiť urbanistické zásahy na plochách, ktoré predstavujú historicky vy-

tvorenú charakteristickú kultúrnu krajinu v danej oblasti. 

3.3.3.  Zabezpečovať protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy prvkami vegetácie v rámci 

riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na 

optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky územného systému 

ekologickej stability. 

3.3.4.  Vytvárať podmienky pre výsadbu izolačnej zelene v okolí hospodárskych dvorov. 

3.3.6.  Rešpektovať výmeru lesnej pôdy na plochách poľnohospodársky nevyužiteľných neles-

ných pôd a na pozemkoch porastených lesnými drevinami, evidovaných v katastri ne-

hnuteľnosti v druhu poľnohospodárska pôda. 

3.3.7.  Rešpektovať a zohľadňovať platný lesný hospodársky plán, rešpektovať ochranné pás-

mo lesnej pôdy, uprednostňovať ekologicky vhodné autochtónne (domáce) druhy dre-

vín. 

3.3.9.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre zachovanie stability lesných porastov luž-

ných stanovíšť, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred kaž-

dým plánovaným zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery vzhľadom na 

protipovodňové opatrenia. 

3.3.10.  Netrieštiť ucelené komplexy lesov pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a lí-

niových stavieb 

3.3 V oblasti ťažby 
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3.3.11.  Usmerňovať ťažbu v súlade s ochranou životného prostredia a vodohospodárskymi 

záujmami. 

3.3.12.  Vytvárať intenzívne kroky pre optimalizáciu ťažobných areálov vo vzťahu podľa ich 

stavu a pre ďalšie využívanie plôch už existujúcich areálov. 

3.3.13.  Realizovať pri výstavbe nových ťažobných areálov nevyhnutné ekologické investície a 

opatrenia v takom rozsahu, aby nedochádzalo k znečisťovaniu ovzdušia a zhoršovaniu 

kvality životného prostredia. 

3.3.14.  Realizovať po ukončení povrchovej ťažby z existujúcich areálov ich revitalizáciu a re-

kultiváciu s využitím najmä pôvodných druhov drevín. 

 

4. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja sociálnych vecí 

4.1. V oblasti školstva 

4.1.1.  Podporovať a optimalizovať rovnomerný rozvoj siete škôl, vzdelávacích, školiacich a 

preškoľovacích zariadení na území kraja v závislosti na vývoji obyvateľstva v území. 

4.1.2.  Znižovať regionálne rozdiely v úrovni vzdelania podporou vzdelávacích centier v priro-

dzených sídelných centrách a prispôsobovať sieť stredných škôl trhu práce a podporo-

vaným ekonomickým aktivitám. 

4.1.3.  Vytvárať, v rámci územnotechnických možností, podmienky pre programy a projekty 

prevencie sociálno-patologických javov na stredných školách. 

4.2. V oblasti zdravotníctva 

4.2.1.  Rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej 

poskytovania – ambulantnej, ústavnej a lekárenskej. 

4.2.2.  Vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a rovnocennú dostupnosť obyvateľov 

jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a zdravotníckym službám. 

4.2.3.  Vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj agentúr domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti, domov ošetrovateľskej starostlivosti, geriatrických centier, stacionárov a 

zariadení liečebnej starostlivosti v priemete celého územia kraja. 

4.3. V oblasti sociálnych vecí 

4.3.1.  Rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnych služieb, komplexne mo-

dernizovať sociálnu infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb. 

4.3.2.  Zabezpečovať rovnomernú sieť zariadení sociálnych služieb a terénnych služieb tak, 

aby územie Nitrianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a vytvoriť z hľadiska kva-

lity aj kvantity sieť dostupnú všetkým občanom v sociálnej a hmotnej núdzi 

4.3.3.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre nové, nedostatkové či absentujúce druhy 

sociálnych služieb vhodnou lokalizáciou na území kraja a zamerať pozornosť na také 

sociálne služby, ktorých cieľom je najmä podpora zotrvania klientov v prirodzenom so-

ciálnom prostredí (terénne a ambulantné sociálne služby, sociálne služby v zariade-

niach s týždenným pobytom), podpora sebestačnosti rodín, osobitne rodín s malými 

deťmi, realizovanie nízkoprahových aktivít pre rôzne marginalizované skupiny. 

4.3.4.  Podporovať sociálnu inklúziu prostredníctvom rozvoja sociálnych a zdravotníckych slu-

žieb s osobitným zreteľom na marginalizované komunity. 

4.3.5.  Očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokla-

daným demografickým vývojom a zabezpečiť vo vhodných lokalitách primerané nároky 

na zariadenia poskytujúce pobytovú sociálnu službu (pre seniorov, pre občanov so 

zdravotným postihnutím). 
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4.4. V oblasti duševnej a telesnej kultúry 

4.4.1.  Podporovať rozvoj zariadení kultúry v súlade s polycentrickým systémom osídlenia. 

4.4.2.  Rekonštruovať, modernizovať a obnovovať kultúrne objekty, vytvárať podmienky pre 

ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva na území kraja formou jeho vhodného 

využitia pre občiansku vybavenosť. 

4.4.3.  Podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení kultúrno-rekreačného charakteru lo-

kálneho významu. 

4.4.4.  Rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky v 

urbanizovanom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenie zdravotného stavu obyvateľ-

stva. 

4.4.5.  Zapojiť do športového a rekreačného využitia vo väčšej miere potenciál geotermálnych 

vôd dobudovaním termálnych kúpalísk s cieľom vytvárania rekreačno-rekondičných 

komplexov. 

 

5. Zásady a regulatívy z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a tvorby kraji-

ny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability a ochrany pôdneho fondu 

5.1 V oblasti starostlivosti o životné prostredie 

5.1.1.  Zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území kraja ich predpokladané vplyvy na ži-

votné prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie 

alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov. 

5.1.2.  Uprednostňovať pri budovaní nových priemyselných areálov a prevádzok zariadenia a 

technológie spĺňajúce národné limity a zároveň limity stanovené v environmentálnom 

práve EÚ. 

5.1.3.  Zabezpečovať podmienky pre postupnú účinnú sanáciu starých environmentálnych zá-

ťaží – bývalé skládky komunálneho odpadu, odkaliská a iné pozostatky z banskej ťažby. 

5.1.4.  Podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, frekven-

tovaných úsekov ciest a v blízkosti výrobných areálov. 

5.1.5. Podporovať, v súlade s projektmi pozemkových úprav území, revitalizáciu skanalizova-

ných tokov, kompletizáciu sprievodnej vegetácie výsadbou pásov domácich druhov 

drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšenie podielu trávnych porastov na plochách okolitých 

mikrodepresií, čím vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných biokoridorov po-

zdĺž tokov. 

5.2. V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny 

5.2.1.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre ekologicky optimálne využívanie územia, 

rešpektovanie, prípadne obnovenie funkčného územného systému ekologickej stabili-

ty, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni národnej, regionálnej aj lokálnej, 

čo v území Nitrianskeho kraja znamená venovať pozornosť predovšetkým vyhláseným 

chráneným územiam podľa platnej legislatívy, územiam NATURA 2000, prvkom územ-

ného systému ekologickej stability. 

5.2.2.  Odstraňovať pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v 

územiach prvkov územného systému ekologickej stability. 

5.2.3.  Zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu 

pôdy uplatnením prvkov územného systému ekologickej stability, a to najmä biokori-

dorov, prevažne v oblastiach Podunajskej pahorkatiny. 
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5.2.4.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu výsadby pôvodných a ekologicky 

vhodných druhov drevín v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri prame-

niskách, podporovať zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie (hlav-

ne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny). 

5.2.5.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre priechodnosť existujúcich prekážok na vod-

ných tokoch a líniových stavbách v krajine pre migrujúce živočíchy dodatočnými tech-

nickými opatreniami. 

5.2.6.  Podporovať územnoplánovacími nástrojmi zakladanie trávnych porastov, ochranu 

mokradí a zachovanie prírodných depresií, spomalenie odtoku vody v upravených kory-

tách a zachovanie starých ramien a meandrov v okolí Dunaja, Váhu, Hrona a Ipľa. 

5.2.7.  Zachovávať pri rekultiváciách vo vinohradníckych oblastiach prirodzené biokoridory a 

pri vinohradoch s eróziou zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov. 

5.2.8.  Podporovať aby podmáčané územia s ornou pôdou v oblasti Podunajskej roviny a pa-

horkatiny boli upravené na trvalé trávne porasty, resp. zarastené vlhkomilnou vegetá-

ciou. 

5.2.9.  Podporovať a ochraňovať územnoplánovacími nástrojmi nosné prvky estetickej kvality 

a typického charakteru voľnej krajiny (prirodzené lesné porasty, historicky vyvinuté 

časti kultúrnej krajiny, lúky a pasienky, nelesnú drevinovú vegetáciu v poľnohospodár-

skej krajine v podobe remízok, medzí, stromoradí, ako aj mokrade a vodné toky 

s brehovými porastmi a pod.) a podporovať miestne krajinné identity rešpektovaním 

prírodného a kultúrno-historického dedičstva. 

5.2.10.  Rešpektovať požiadavky ochrany prírody a krajiny vyplývajúce z medzinárodných do-

hovorov (Bonnský, Bernský, Ramsarský, Haagský, Dunajský, Európsky dohovor o krajine 

a pod.) 

5.2.11.  Rešpektovať krajinu ako základnú zložku kvality života ľudí v mestských i vidieckych 

oblastiach, v pozoruhodných, všedných i narušených územiach. 

5.3. V oblasti využívania prírodných zdrojov 

5.3.1.  Prinavracať vhodnými technickými, biologickými, ekologickými, ekonomickými a práv-

nymi opatreniami pôvodný charakter krajine v územiach dotknutých výraznou výstav-

bou a ťažbou nerastných surovín a území zasiahnutých nepriaznivými vplyvmi z prie-

myselnej činnosti. 

5.3.2.  Zabezpečovať sanáciu a rekultiváciu opustených ťažobní a lomov s cieľom ich začlene-

nia do prírodnej krajiny. 

5.3.3.  Sledovať environmentálne ciele na zabezpečenie ochrany vôd a ich trvalo udržateľného 

využívania ako sú: postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami, zastavenie 

alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok. 

5.3.4.  Rešpektovať ochranné pásmo lesov do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku. 

5.3.5.  Uprednostňovať prirodzenú drevinovú skladbu porastov na jednotlivých stanovištiach 

za účelom potrebného zvyšovania infiltračnej schopnosti a retenčnej kapacity lesných 

pôd. 

5.3.6.  Nespôsobovať pri územnom rozvoji fragmentáciu lesných ekosystémov. 

5.3.7.  Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej pôdy a lesných 

pozemkov a funkčné využitie územia navrhovať tak, aby čo najmenej narúšalo organi-

záciu poľnohospodárskej pôdy a jej využitie so zachovaním výraznej ekologickej a envi-
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ronmentálnej funkcie, ktorú poľnohospodárska pôda a lesné pozemky popri produkč-

nej funkcii plnia. 

 

6. Zásady a regulatívy usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva 

6.1.  Rešpektovať kultúrne dedičstvo s jeho potenciálom v zmysle Európskeho dohovoru o kultúr-

nom dedičstve, Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva a Deklarácii Ná-

rodnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, 

vyhlásené a navrhované na vyhlásenie urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, 

pamiatkové zóny a ich ochranné pásma). 

6.2.  Rešpektovať kultúrno-historické súvislosti najbližšieho okolia na kraj (súvisiace územia Horno-

nitrianskej kotliny, Vtáčnika, Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny v Trenčianskom a Ban-

skobystrickom kraji) a zohľadňovať pri územnom rozvoji kraja význam a hodnoty jeho kultúrno-

historických daností v nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji. 

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 špecifič-

nosti historického osídlenia. 

6.4.  Rešpektovať kultúrno-historické urbanistické celky a architektonické objekty a areály ako po-

tenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších hodnôt 

charakterizujúcich prostredie. 

6.5.  Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne a 

hospodársko-sociálne celky a prírodno-klimatické oblasti, dominantné znaky typu kultúrnej 

krajiny so zachovanými vinohradníckymi oblasťami, oblasťami štálov a rôznych foriem vidiec-

keho osídlenia, vrátane rozptýleného osídlenia. 

6.6.  Rešpektovať a akceptovať v diaľkových pohľadoch a v krajinnom obraze historicky utvorené 

dominanty spolu s vyhlásenými a navrhovanými ochrannými pásmami pamiatkového fondu. 

6.7.  Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja: 

6.7.2.  územia historických jadier miest a obcí ako potenciál kultúrneho dedičstva, ako aj časti 

rozptýleného osídlenia, 

6.7.3.  známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov, v zmysle pamiat-

kového zákona, 

6.7.4.  národné kultúrne pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma s dôrazom na lo-

kality: pamiatkových rezervácii, pamiatkových zón a na medzinárodne významné ná-

rodné kultúrne pamiatky – Iža, Komárno, Kostoľany pod Tribečom, Nitra – hrad, Topoľ-

čianky, Sazdice, Želiezovce a pod., 

6.7.5.  historické technické diela, 

6.7.6.  objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za kultúrne 

pamiatky, ako aj územia navrhované na vyhlásenie za pamiatkové rezervácie a pamiat-

kové zóny a ochranné pásma, 

6.7.7.  pamätihodnosti, ktorých zoznam vedú jednotlivé obce. 

6.8.  Rešpektovať objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za kul-

túrne pamiatky, ako aj územia navrhované na vyhlásenie za pamiatkové rezervácie a pamiat-

kové zóny a ochranné pásma. 

6.9.  Zohľadňovať archeologické lokality a náleziská, ktoré v Nitrianskom kraji majú mimoriadny 

význam najmä z hľadiska pravekého a starovekého osídlenia. Kultúrne dedičstvo a pamiatkový 

fond s dôrazom na ochranu archeologických lokalít a nálezov je podľa pamiatkového zákona 
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limitujúcim faktorom využívania územia nielen nad terénom, ale najmä pod terénom, kde sa 

nachádzajú rôzne vrstvy a stopy hmotnej časti kultúrneho dedičstva.  

6.10.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre odkláňanie tranzitnej dopravy mimo existujúce či 

navrhované mestské pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. 

 

7. Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia 

7.6.  Rešpektovať dopravnú infraštruktúru navrhovanú ako upravená existujúca alebo výhľadová 

súčasť medzinárodných cestných sietí: 

7.6.1.  Nitra – Nové Zámky – Komárno. 

7.10.  Rešpektovať dopravnú infraštruktúru nadregionálnej úrovne – koridory konvenčných železnič-

ných tratí 

7.10.2.  Šurany – Nitra – (Prievidza), 

7.13.  Proporcionálne podporovať doplnkové postavenie dopravnej infraštruktúry prechádzajúce 

Nitrianskym krajom medzinárodného, celoštátneho a nadregionálneho významu, ktorá, spolu s 

paneurópskymi multimodálnymi koridormi ITF a sieťami TEN-T, vytvára nadradenú dopravnú 

sústavu Slovenskej republiky. 

7.18.  Rezervovať koridor pre novú trasu cesty I/64 v úseku prieťah mestom Nitra – križovatka s rých-

lostnou cestou R1 – Nové Zámky – Komárno mimo osídlenia v kategórii C11,5/80 s možnosťou 

dobudovania na štvorpruhovú cestu podľa nárastu dopravnej záťaže. 

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. 

7.39.  Orientovať pozornosť predovšetkým na rekonštrukciu a homologizáciu ciest II. a III. triedy v 

zázemí sídelných centier v parametroch pre prevádzku autobusovej hromadnej dopravy a v zá-

ujme vytvorenia predpokladov lepšej dostupnosti obcí v suburbanizačnom priestore centier. 

7.40.  Zabezpečiť rozvoj regionálnej hromadnej dopravy v zázemí sídelných centier v záujme   zlepše-

nia dostupnosti z rozvojových obcí v suburbanizačnom priestore do centier a medzi nimi. 

 

8. Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia 

8.1. V oblasti vodného hospodárstva 

8.1.1.  Na úseku všeobecnej ochrany vôd: 

8.1.1.1.  vytvárať územnotechnické podmienky pre všestrannú ochranu vôd vrátane vodných 

ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine. 

8.1.2.  Na úseku odtokových pomerov v povodiach: 

8.1.2.1.  rešpektovať a zachovať v riešení všetky vodné prvky v krajine (sieť vodných tokov, 

vodných plôch, mokrade) a s nimi súvisiace biokoridory a biocentrá, 

8.1.2.2.  dodržiavať princíp zadržiavania vôd v území, 

8.1.2.3.  navrhovať v rozvojových územiach technické opatrenia na odvádzanie vôd z po-

vrchového odtoku na báze retencie (zadržania) v povodí, s vyústením takého množ-

stva vôd do koncového recipienta, aké odtekalo pred urbanizáciou jednotlivých za-

stavaných plôch, 
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8.1.2.4.  zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi 

smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj 

v období sucha, 

8.1.2.5.  revitalizovať odstavené korytá, Starú Nitru, Starú Žitavu a ďalej rameno Malú Nitru, 

tok Dlhý, odstavené ramená dolného Hrona a dolného Ipľa kanál a do odstavených 

korýt tokov zabezpečovať dostatočné množstvo kvalitnej vody, 

8.1.2.6.  podporovať výstavbu objektov protipovodňovej ochrany územia a nenavrhovať v 

inundačnom území tokov výstavbu a iné nevhodné aktivity, 

8.1.2.7.  zabezpečovať na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov 

miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na vodných tokoch s dô-

razom na odvedenie vnútorných vôd podľa Programu protipovodňovej ochrany SR v 

súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody, 

8.1.3.  Na úseku odvedenia vnútorných vôd: 

8.1.3.3.  rezervovať koridory na vybudovanie príslušnej kanálovej siete k novobudovaným 

čerpacím staniciam. 

8.1.5.  Na úseku verejných vodovodov: 

8.1.5.1.  vytvárať územnotechnické predpoklady pre komplexné zabezpečenie zásobovania 

obyvateľstva pitnou vodou, zvyšovanie podielu zásobovaných obyvateľov pitnou 

vodou z verejných vodovodov s cieľom približovať sa postupne k úrovni vyspelých 

štátov EÚ, 

8.1.5.2.  chrániť v maximálnej možnej miere zdroje pitnej vody, rešpektovať vymedzené vo-

dárenské zariadenia regionálneho významu, vrátane ich ochranných pásiem, 

8.1.5.3.  zvyšovať využívanie kapacít vybudovaných veľkozdrojov pitnej vody urýchlením vý-

stavby prívodov vody a vodovodných sietí v obciach v bilančnom dosahu týchto 

zdrojov, 

8.1.5.4.  zvyšovať spoľahlivosť zásobovania pitnou vodou rozširovaním diverzifikácie zdrojov, 

využívaním vzájomného prepojenia zdrojov podzemnej a povrchovej vody a budo-

vaním vodárenských dispečingov, 

8.1.5.6.  zabezpečovať územnú prípravu zdrojov vody tak, aby sa docielil súlad medzi pred-

pokladaným nárastom obyvateľov a ostatných sídelných aktivít a rozvojom vodného 

hospodárstva, ochranou prírody a ekologickou stabilitou územia, 

8.1.5.7.  zabezpečovať integrovanú ochranu vodárenských zdrojov pre trvalo udržateľné vy-

užívanie zdrojov pitnej vody, rešpektovanie pásiem ochrany vodárenských zdrojov 

(pásma hygienickej ochrany), 

8.1.5.8.  zabezpečovať ochranu lokálnej, ako aj nadradenej vodárenskej infraštruktúry 

(ochranné pásma vodovodov, vodojemov, ČS a pod.), v prípade možností aj s pone-

chaním manipulačných pásov, 

8.1.5.9.  rezervovať územie pre vybudovanie prívodu vody v smere (Gabčíkovo) – Vlčany – 

Nové Zámky, prepojenie diaľkovodu Vlčany – Černík, 

8.1.6.  Na úseku verejných kanalizácií: 

8.1.6.1.  preferovať v návrhu skupinové kanalizácie pre aglomerácie viacerých sídiel so spo-

ločnou ČOV, 

8.1.6.2.  vymedziť územné rezervy plôch a koridorov pre kanalizačné stavby nadradeného 

významu, 



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   21 

8.1.6.4.  zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zvyšovať úroveň 

v odkanalizovaní miest a obcí v súlade s požiadavkami legislatívy EU, 

8.1.6.5.  zabezpečiť prioritne územnotechnické podmienky pre vybudovanie kanalizácie vrá-

tane ČOV na území obcí ležiacich v ochranných pásmach prírodných, liečivých 

a prírodných minerálnych zdrojov, 

8.1.6.7.  zabezpečiť územnotechnické podmienky pre zodpovedajúcu úroveň odvádzania a 

sekundárneho (biologického) čistenia komunálnych odpadových vôd z aglomerácií 

s produkciou organického znečistenia od 2000 EO do 10 000 EO v časovom horizon-

te do 31. 12. 2015 v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií, 

8.1.6.10.  zabezpečiť územnotechnické podmienky pre naplnenie cieľov stanovených do roku 

2015 výstavbu kanalizačných systémov a rozšírenie, intenzifikácie alebo obnovy 

ČOV v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (v zmysle prí-

lohy č. 4.1 Vodného plánu Slovenska): 4. aglomerácie v okrese Nové Zámky: Dvory 

nad Žitavou, Dolný Ohaj, Gbelce, Svodín, Strekov, Komjatice, Mojzesovo, Paláriko-

vo, Tvrdošovce, Bánov, Kmeťovo, 

8.2. V oblasti energetiky 

8.2.1.  Rešpektovať existujúce koridory vedení 220kV a 400kV a navrhované siete v existujú-

cich, či novo navrhovaných koridoroch. 

8.2.5.  Rešpektovať existujúce koridory vedení 110kV a navrhované siete v existujúcich, či no-

vo navrhovaných koridoroch. 

8.2.11.  Rešpektovať koridory súčasných plynovodov a novo navrhované siete koridorov ale-

bo siete plynovodov určené na rekonštrukciu. 

8.2.12. Rešpektovať koridory medzištátnych plynovodov. 

8.2.14.  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 už vybudované systémy s centralizovaným zásobo-

vaním obyvateľstva teplom. 

8.2.15.  Utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhot-

ných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike. 

8.2.16.  Obnoviteľné a druhotné zdroje energie situovať mimo zastavané a obytné zóny. 

8.2.17.  Podporovať a presadzovať v regiónoch s podhorskými obcami využitie miestnych 

energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, malé vodné elek-

trárne a pod.) pre potreby obyvateľstva i služieb. 

8.3. V oblasti telekomunikácií 

8.3.1.  Rešpektovať jestvujúce trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení. 

8.3.2.  Rešpektovať situovanie telekomunikačných a technologických objektov. 

8.3.3.  Akceptovať potrebu budovania telekomunikačnej infraštruktúry v nových rozvojových 

lokalitách. 

8.3.4.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre rozširovanie mobilnej siete GSM a umožniť 

aj služby mobilnej siete tretej generácie – UMTS s vysokorýchlostnou dátovou sieťou. 

8.3.5.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre budovanie prístupovej telekomunikačnej 

siete v optickom prevedení s maximálnym prístupom až k zákazníkovi. 

8.3.6.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre rozširovanie rozsahu telekomunikačných 

služieb v pevnej aj mobilnej sieti. 
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8.4. V oblasti odpadového hospodárstva 

8.4.1.  uprednostňovať separovaný zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komu-

nálneho odpadu, 

8.4.2.  vypracovať a priebežne aktualizovať programy odpadového hospodárstva Nitrianskeho 

kraja. 

II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 

Verejnoprospešné stavby, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie, 

spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú: 

1. V oblasti cestnej dopravy 

1.5.  Cesta I/64 ako nová cesta v úseku prieťah mestom Nitra – rýchlostná cesta R1 – Nové Zámky 

– Komárno. 

1.19.  Homogenizácia 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. 

1.20.  Prebudovanie úrovňových priechodov (ako bodových nedostatkov) ciest I. a II. triedy so že-

lezničnými traťami na mimoúrovňové. 

5. V oblasti vodného hospodárstva 

5.1.  Odtokové pomery, vodné nádrže a prevody vôd 

5.1.1.  stavby spojené s revitalizáciou odstavených korýt: dolného Hrona, dolného Ipľa, Starej 

Nitry, Starej Žitavy, rameno Malej Nitry a tok Dlhý kanál, 

5.1.4.  dobudovanie kanálovej siete k novovybudovaným čerpacím staniciam, 

5.2.  Verejné vodovody 

5.2.1.  stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných 

vodovodov, vrátane objektov na týchto vodovodoch (čerpacie stanice, vodojemy, vod-

né zdroje....) 

5.2.2. prívod vody (Gabčíkovo) – Vlčany – Nové Zámky, 

5.3.  Verejné kanalizácie 

5.3.1.  stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných 

kanalizácií, vrátane objektov na týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, nádrže, čistiarne 

odpadových vôd....), 

5.3.4.  stavby kanalizácií (t.j. stokových sietí a čistiarní odpadových vôd) v aglomeráciách od 2 

do 10 tis. EO: 

h) v okrese Nové Zámky: Dvory nad Žitavou, Dolný Ohaj, Gbelce, Svodín, Strekov, Kom-

jatice, Mojzesovo, Palárikovo, Tvrdošovce, Bánov, Kmeťovo, 

6. V oblasti energetiky 

6.9.  Novo navrhované siete plynovodov alebo siete plynovodov určené na rekonštrukciu v zmysle 

navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie 

 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, 

stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 
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Schéma č. 2 Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja (AUREX, 2012)  
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2.3 Základné demografické a ekonomické rozvojové pred-

poklady obce 

2.3.1 Obyvateľstvo 

Pri sčítaní ľudu, domov a bytov (k 21.05.2011) bývalo v obci Komjatice 4 287 obyvateľov. Hustota 

zaľudnenia 149,5 obyv. na km2 je nad celoslovenským priemerom, ktorý predstavuje 110 obyv./km2. 

K 31. 12. 2014 bolo v obci evidovaných 4 278 obyvateľov, z toho 2 081 mužov a 2 197 žien, kde na 

1000 mužov pripadalo 1056 žien. 

Tab. 1 Vývoj počtu obyvateľstva 

Rok Počet obyvateľov Index vývoja v % 

Muži Ženy Spolu 

1869   2 867 100 

1880   3 073 107,2 

1890   3 371 117,6 

1900   3 670 128,0 

1910   4 104 143,1 

1921   4 440 154,9 

1930   4 075 142,1 

1950   3 832 133,7 

1961   4 829 168,4 

1970   4 773 166,5 

1991 1 891 2 090 3 981 138,9 

2001 2 031 2 176 4 207 146,7 

2009 2 085 2 193 4 278 149,2 

2010 2 091 2 184 4 275 149,1 

2011 2 090 2 197 4 287 149,5 

2012 2 067 2 183 4 250 148,2 

2013 2 079 2 193 4 272 149,0 

2014 2 081 2 197 4 278 149,2 

Zdroj: Štatistické lexikóny, SODB 2011, ŠÚ SR, MsÚ Komjatice 

Index vývoja retrospektívne poukazuje na priaznivý vývoj do roku 1921. V období od roku 1869 do 

roku 1921 vzrástol počet obyvateľov z počtu 2 867 na 4 440obyvateľov (nárast o 1 573 obyvateľov). V 

období po 1. Svetovej vojne nastal výraznejší úbytok obyvateľov o 600 obyvateľov (3 832 obyvateľov 

v roku 1950). V období nástupu a zotrvania komunizmu Komjatice zaznamenali nárast obyvateľov, 

kde je v roku 1961 viditeľný výrazný nárast o takmer 1 000 obyvateľov oproti roku 1950. Sčítanie 

obyvateľstva v roku 1991 zaznamenalo úbytok o takmer 800 obyvateľov. Od obdobia začiatku deväť-

desiatych rokov po súčasnosť počet obyvateľov v Komjaticiach kulminuje na hodnote pod 4 300 oby-

vateľov.  Tendencia vývoja počtu obyvateľov má v súčasnosti mierne stúpajúci charakter. 
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Veková skladba obyvateľstva 

Intercenzálne obdobie 1991 – 2001 dokumentuje nárast produktívnej zložky obyvateľstva na úkor 

predproduktívnej aj pproduktívnej zložky obyvateľstva. Produktívna zložka obyvateľstva vzrástla z 

hodnoty 55,40% na 60,10%. Intercenzálne obdobie 2001 – 2011 zaznamenáva ďalší nárast počtu 

obyvateľov produktívnej zložky. V rovnakom období stúpa aj percento poproduktívneho obyvateľ-

stva. Predproduktívna zložka má najnižšiu hodnotu spomedzi sčítacích období (15,60%). Obdobie 

medzi rokmi 2011 – 2014 prináša vzrast predproduktívnej zložky obyvateľstva pri zvýšení podielu 

produktívnej zložky o 7,3%. Rok 2014 zaznamenal klesanie hodnoty poproduktívnej zložky obyvateľ-

stva.  

Tab. 2 Veková skladba obyvateľstva v retrospektíve 

Veková skupina Počet obyvateľov % podiel vekových skupín  
(r. 2011) 

k 03/1991 k 012/2001 k 05/2011 k 12/2014 Komjatice okres Nové Zámky 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Predproduktívna 891 22,4 789 18,8 668 15,6 677 15,8 15,6 13,5 

Produktívna 2 205 55,4 2 529 60,1 3 078 71,8 3 004 70,2 71,8 72,5 

Poproduktívna 885 22,2 859 20,4 541 12,6 597 14,0 12,6 13,9 

nezistený - - 30 0,7 - - - - - 0,02 

Spolu: 3 981 100,0 4 207 100,0 4 287 100,0 4 278 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: ŠÚ SR, 1991, ŠÚ SR, 2001, ŠÚ SR, 2001, ŠÚ SR, 2011, www.statistics.sk  

Graf č. 1 Veková skladba obyvateľstva 

 

Hodnotu vekovej štruktúry obyvateľov charakterizuje index vitality populácie, ktorý vyjadruje pomer 

obyvateľov v predproduktívnom veku k počtu obyvateľov v poproduktívnom veku. Obec Komjatice 

vykazovala v roku 1991 hodnotu indexu vitality 101, v roku 2001 hodnotu 92, v roku 2011 hodnotu 

123 a v roku 2014 hodnotu 113. Index vitality mal do roku 2011 klesajúcu tendenciu. Po roku 2011 

spôosobila zmena kategorizácie vekových skupín zvýšenie indexu vitality. Index vitality Komjatíc v 

roku 2011 dosiahol hodnotu 123, čo je v porovnaní s okresným priemerom 97 priaznivejší výsledok. 

Pre budúci vývoj je súčasná demografická situácia obyvateľov obce nepriaznivá, keďže hodnota inde-

xu vitality klesá a je tesne nad záchovnou hodnotou 100,0. Tento regresívny vývoj nasvedčuje o des-

tabilizácii resp. nepriaznivom vývoji demografickej situácie obyvateľov obce. V rámci komunálnej 

22,40% 18,80% 15,60% 15,80%

55,40% 60,10% 71,80% 70,20%

22,20% 20,40% 12,60% 14,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1991 2001 2011 2014

predproduktívny produktívny poproduktívny



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   26 

politiky obce je pre zlepšenie nepriaznivého vývoja potrebné vytvárať podmienky pre stabilizáciu 

mladších vekových skupín obyvateľstva v obci. 

Ekonomická aktivita obyvateľstva  

Ku dňu sčítania 21.05.2011 bolo v obci celkom 2 037 ekonomicky aktívnych osôb, z toho 1 114 mužov 

a 923 žien. Celkový rozsah ekonomicky aktívneho obyvateľstva a ekonomickej aktivity (zamestnaní a 

nezamestnaní obyvatelia) ovplyvňuje predovšetkým veková štruktúra obyvateľstva – predovšetkým 

zastúpenie obyvateľstva v produktívnom veku, ako aj zamestnanosť žien. Celkový pomer ekonomicky 

aktívnych obyvateľov v Komjaticiach bol v roku 2011 47,5%. 

Tab. 3 Ekonomická aktivita obyvateľstva 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podiel ekonom. aktív. z trvalo býv. obyvateľov 

muži % ženy % spolu % okres Nové Zámkye okres Nové Zámkye % 

1 114 54,69 923 45,31 2 037 100,00 70 764 49,00 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva na celkovom počte obyvateľov v obci v porovnaní s celo-

okresným priemerom predstavuje minimálny rozdiel 1,5%  v ukazovateľoch. 

Tab. 4 Vývoj ekonomickej aktivity v priebehu rokov 1980 – 2011 

Obec Počet V % z celkového počtu bývajúceho obyvateľstva 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Komjatice 1 838 2 059 2 037 46,17 48,94 47,52 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

Tab. 5 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa odvetví  

Sektor Odvetvie Spolu Muži Ženy 

absol. v % absol. v % absol. v % 

I. sektor Poľnohospodárstvo 83 4,07 51 2,50 32 1,57 

Lesné a vodné hospodárstvo 15 0,74 11 0,54 4 0,20 

Ťažba nerastných surovín 8 0,39 6 0,29 2 0,10 

II. sektor Priemysel 569 27,93 303 14,87 268 13,16 

Stavebníctvo 136 6,68 117 5,74 19 0,93 

III. 
sektor 

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových 
 vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 

222 10,90 107 5,25 115 5,65 

Hotely a reštaurácie 56 2,75 24 1,18 32 1,57 

Doprava, skladovanie a spoje 158 7,76 132 6,48 26 1,28 

Peňažníctvo a poisťovníctvo 43 2,11 11 0,54 32 1,57 

Byt. hosp. služ. a ver. správa 349 17,13 190 9,33 159 7,81 

Školstvo, kultúra, zdravotn. 217 10,65 61 2,99 156 7,66 

Ostatné nevýrobné činnosti 43 2,11 26 1,28 17 0,83 

EA bez udania odvetví 138 6,77 75 3,68 63 3,09 

Spolu: 2 037 100,00 1 114 54,69 923 45,31 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011  
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Graf 2 Ekonomická aktivita obyvateľstva podľa odvetví 

 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

Tab. 6 Prehľad počtu obyvateľov s dosiahnutým najvyšším vzdelaním 

Obec Počet obyvateľov s dokončeným školským vzdelaním Spolu 
obyv do 
14-r. 

Spolu 
obyv. 
15-19 
r. 

% podiel obyvateľov 

základné stredné 
bez 
mat. 

úplné 
stredné 
s mat. 

vysoko-
školské 

bez udania 
vzdelania 
a bez 
vzdelania 

s úpln. 
stred. vzdel. 

s VŠ 
vzdelaním 

Komjatice 645 1 097 1 314 422 809 668 317 30,65 9,84 

Okres 
Nové 

Zámky 

25 273 35 198 44 843 14 802 24 301 18 834 8 415 31,05 16,83 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

Vzdelanostná štruktúra v obci Komjatice má porovnateľné charakteristiky s okresom Nové Zámky. 

Komjatice presahujú priemerné hodnoty vo vzdelanostnej štruktúre oproti Novým Zámkom len pri 

obyvateľstve so stredoškolským vzdelaním bez maturity. Všeobecne vzdelanostná štruktúra Komjatíc 

postupne dosahuje priemerné hodnoty okresu *Nové Zámky. 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

Tab. 7 Prehľad počtu obyvateľov s dosiahnutým najvyšším vzdelaním 

Obec Počet obyvateľov s dokončeným školským vzdelaním Spolu 
obyv do 
14-r. 

Spolu 
obyv. 
15-19 r. 

% podiel obyvateľov 

základné stredné 
bez mat. 

úplné 
stredné s 
mat. 

vysoko-
školské 

bez udania 
vzdelania 
a bez 
vzdelania 

s úpln. 
stred. 
vzdel. 

s VŠ 
vzdelaním 

Komjatice 645 1 097 1 314 422 809 668 317 30,65 9,84 

Okres 25 273 35 198 44 843 14 802 24 301 18 834 8 415 31,05 16,83 
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Obec Počet obyvateľov s dokončeným školským vzdelaním Spolu 
obyv do 
14-r. 

Spolu 
obyv. 
15-19 r. 

% podiel obyvateľov 

základné stredné 
bez mat. 

úplné 
stredné s 
mat. 

vysoko-
školské 

bez udania 
vzdelania 
a bez 
vzdelania 

s úpln. 
stred. 
vzdel. 

s VŠ 
vzdelaním 

Nové 
Zámky 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

Vzdelanostná štruktúra v obci Komjatice má porovnateľné charakteristiky s okresom Nové Zámky. 

Komjatice presahujú priemerné hodnoty vo vzdelanostnej štruktúre oproti Novým Zámkom len pri 

obyvateľstve so stredoškolským vzdelaním bez maturity. Všeobecne vzdelanostná štruktúra Komjatíc 

postupne dosahuje priemerné hodnoty okresu *Nové Zámky. 

Graf 3 Porovnanie vzdelanostnej štruktúry Komjatice a okres Nové Zámky 

 

Národnostné zloženie 

V národnostnej štruktúre obyvateľstva obce Komjatice prevláda slovenská národnosť (91,46 %). Os-

tatné národnosti majú minimálne zastúpenie, spolu 1,18%. Nezistená národnosť bola u 7,35% obyva-

teľov. 

Tab. 8 Národnostné zloženie  

Obec Počet 

obyv. 

Národnosť 

slovenská česká maďarská rómska ostatné nezistené 

Komjatice 4 287 3 921 16 22 6 7 315 

Okres 
Nové 

Zámky 

144 417 84 006 651 48 483 691 545 10 041 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

Náboženské vyznanie 

Podľa sčítania obyvateľstva (k 21.5.2011) v náboženskej štruktúre obyvateľstva v obci dominujú oby-

vatelia s rímskokatolíckym vyznaním (83,97 %) a obyvatelia s evanjelickým vyznaním (0,44 %). Bez 

náboženského vyznania je v obci 237 obyvateľov (5,53 %). Obyvateľstvo s nezisteným náboženským 

vyznaním tvorí 8,93 % (383 obyvateľov). 
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Tab. 9 Náboženské vyznanie (k 26. 05. 2001) 

Obec Počet 

obyv. 

Náboženské vyznanie 

rímskokat. gréckokat. evanj. pravosláv. ostatné nezistené bez vyznania 

Komjatice 4 287 3 600 10 19 3 35 383 237 

Okres Nové Zámky 144 417 105 949 248 1 876 113 5 731 15 440 15 060 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

2.3.2 Vývojové trendy po r.2001 

V priebehu rokov 2001 až 2014  sa v celkovom vývoji počtu obyvateľov prejavili mierne zmeny. Sle-

dovateľný je mierny nárast počtu obyvateľstva, keď celkový počet obyvateľov obce sa zvýšil z 4 207 v 

roku 2001 na 4 278 obyvateľov v roku 2014, čo je nárast o 71 obyvateľov. Celkový vývoj počtu obyva-

teľov ovplyvnil tak prirodzený vývoj, ako aj migrácia obyvateľstva. 

Súčasný vývoj v podstatnej miere ovplyvňuje nízka pôrodnosť, ktorá má vplyv na prirodzený prírastok 

obyvateľov obce. Nízke hodnoty prirodzeného prírastku za posledné obdobie mierne vzrástli. Vplyv 

úmrtnosti na prirodzený prírastok obyvateľstva sa v priebehu uplynulých rokov významnejšie nezme-

nil, keď počet zomrelých sa pohybuje v rozsahu od 36 do 54 ročne. Na vývoj obyvateľstva prirodze-

nou menou v najbližšej retrospektíve poukazujú údaje z nasledujúcej tabuľky. 

Tab. 10 Vývojové trendy po roku 2001 

Rok Počet Prirodzený prírastok Počet Migračné 
saldo 

Narodení Zomrelí prisťahovaní odsťahovaní 

2001 40 38 +2 59 61 -2 

2002 47 43 +4 82 48 +34 

2003 41 40 +1 67 54 +13 

2004 35 39 -4 78 54 +24 

2005 51 43 +8 83 69 +14 

2006 46 41 +5 48 54 -6 

2007 41 39 +2 26 61 -35 

2008 48 44 +4 78 52 +26 

2009 40 48 -8 62 62 0 

2010 54 54 0 45 49 -4 

2011 52 36 +16 56 53 +3 

2012 39 47 -8 61 55 +6 

2013 50 36 +14 46 45 +1 

2014 60 35 +25 59 73 -14 

spolu 644 583 +60 850 790 +60 

Zdroj: OcÚ Komjatice 

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu vývoj naznačuje, že z hľadiska prirodzeného vývoja možno očaká-

vať pokračovanie tendencie kulminácie počtu obyvateľstva, alebo mierneho stúpania (v priebehu 

rokov 2001 – 2014 prírastok o 60). Migračné saldo má priaznivý vývoj (v priebehu rokov 2001 – 2014 

mierny prírastok z migrácie +60). 
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2.3.3 Zamestnanosť 

Podľa údajov z roku 2011 najviac ekonomicky aktívnych ľudí pracuje v III. sektore (60,19 %). V poľno-

hospodárstve pracuje 4,07 % a v priemysle 27,93%.V III. sektore má nyjvyššie zastúpenie zamestna-

nosť v bytovom hospodárstve, službách a verejnej správe (17,13%), veľkoobchode a maloobchode 

(10,90%) a v školstve. kultúre a zdravotníctve (10,65%). Za prácou odchádza 1414 ekonomicky aktív-

nych obyvateľov (32,98%) z Komjatíc. Do Komjatíc dochádza z iných obcí 75 obyvateľov. 

2.3.4 Nezamestnanosť 

Nezamestnanosť v obci Komjatice za posledných 5 rokov kulminuje okolo hodnoty 5% (4,0% - 6,26%). 

Najnižšiu hodnotu nezamestnanosť zaznamenala v roku 2010 a najvyššiu hodnotu zaznamenáva rok 

2012. Najvyšší počet nezamestnaných má základné vzdelanie a vyučenie. Veková štruktúra neza-

mestnaných obyvateľov obce je v rôznych vekových skupinách s nárastom nezamestnanosti vo veko-

vej skupine nad 60 rokov v roku 2013. Dĺžka evidencie má v štatistike vyššie hodnoty v období neza-

mestnanosti do 3 mesiacov. Ďalšie skupiny vykazujú rovnomerné skupiny nezamestnaných podľa 

dĺžky evidencie. 

Tab. 11 Prehľad počtu nezamestnaných v priebehu rokov 2009 – 2013 

k 31.12. % SPOLU Ženy Muži 

2009 5,54 237 109 128 

2010 4,0 170 87 83 

2011 5,34 229 115 114 

2012 6,26 266 120 146 

2013 4,38 187 93 94 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Nové Zámky 

Dochádzka a odchádzka za prácou  

Z prehľadu je zrejmé vysoké % odchádzajúcich z obce z celkového počtu ekonomicky aktívnych oby-

vateľov za prácou a do škôl mimo trvalého bydliska. V roku 2011 odchádzalo za prácou a do školy 

32,98% z celkového počtu obyvateľov Komjatíc. Z toho 78,64% odchádzalo za prácou a 21,36% od-

chádzky tvorili obyvatelia odchádzajúci do škôl.  V rámci okresu odchádzalo 428 obyvateľov, do hlav-

ného mesta 92, spolu do iných okresov 923 a do zahraničia 63 obyvateľov Komjatíc.  

Do zamestnania a škôl v roku 2011 dochádzalo do Komjatíc viac ako 75 obyvateľov s trvalým poby-

tom mimo Komjatíc. Dochádzka občanov do Komjatíc za prácou a do škôl bola najmä z miest Nové 

Zámky, Šurany a obcí Rastislavice a Veľký Kýr. 

Tab. 12 Vývoj odchádzky za prácou v r. 1980 - 2011 

Obec 1980 1991 2001 2011 

absol. v % absol. v % absol. v % absol. v % 

Komjatice 413 45,33 443 51,30 337 41,75 1414 32,98 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 
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Tab. 13 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo odchádzajúce za prácou a školou z Komjatíc v r. 2011 

Obec dochádzky Obyvateľstvo ekonomicky aktívne odchádzajúce do 
zamestnania 

Žiaci a študenti Od-
cház-

ka 
spolu 

m
uži 

že
ny 

spo-
lu 

v tom vo veku spo-
lu 

z toho 

15
-

24 

25
-

29 

30
-

34 

35
-

44 

45
-

59 

60
+ 

  žiaci 
ZŠ 

študen
ti SŠ 

študen
ti VŠ 

Nové Zámky  92 69 161 5 17 12 46 78 3 55 6 46 3 216 

Šurany  73 51 124 11 21 17 37 36 2 65 9 54 2 189 

ostatné obce v okrese  13 8 21 1 4 4 2 9 1 2 2 0 0 23 

 odchádzajúci v rámci 
okresu spolu  

17
8 

12
8 

306 17 42 33 85 12
3 

6 122 17 100 5 428 

Bratislava hl.m. SR  41 30 71 6 23 9 17 15 1 21 0 1 20 92 

Ivanka pri Nitre  12 9 21 2 1 2 5 11 0 0 0 0 0 21 

Nitra  29
9 

26
1 

560 57 89 82 14
1 

18
0 

11 129 12 60 57 689 

Šaľa  11 0 11 1 1 1 3 5 0 0 0 0 0 11 

Nitra - nezistené  5 7 12 2 3 0 2 5 0 0 0 0 0 12 

ostatné obce mimo 
okres  

61 17 78 7 17 11 18 24 1 20 6 4 10 98 

 odchádzajúci do 
iných okresov spolu  

42
9 

32
4 

753 75 13
4 

10
5 

18
6 

24
0 

13 170 18 65 87 923 

 odchádzajúci do 
zahraničia  

30 23 53 2 15 14 13 9 0 10 2 1 7 63 

Úhrn odchádzajúcich 
za obec  

63
7 

47
5 

1 
112 

94 19
1 

15
2 

28
4 

37
2 

19 302 37 166 99 1 414 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

Tab. 14 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo dochádzajúce za prácou a školou do Komjatíc v r. 2011 

 

Obec odchá-
dzky 

Obyvateľstvo ekonomicky aktívne odchádzajúce do 
zamestnania 

Žiaci a študenti Dochádz
-ka spolu 

muž
i 

ženy spo-
lu 

v tom vo veku spo-
lu 

z toho 

15
-

24 

25
-

29 

30-
34 

35-
44 

45-
59 

60
+ 

  žiaci 
ZŠ 

štude
nti SŠ 

študen
ti VŠ 

Nové Zámky 4 7 11 0 3 0 2 5 1 0 0 0 0 11 

Rastislavice 2 6 8 0 3 1 1 3 0 21 20 1 0 29 

Šurany 8 11 19 1 1 3 6 8 0 1 1 0 0 20 

Veľký Kýr  6 9 15 0 2 4 4 5 0 0 0 0 0 15 

Spolu 20 33 53 1 9 8 13 21 1 22 21 1 0 75 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

2.4 Prognóza vývoja 
Pri stanovení výhľadového počtu obyvateľov obce Komjatice je potrebné vychádzať z dlhodobých 

trendov demografického vývoja obyvateľov v SR spracovaných v „Prognóze vývoja obyvateľstva v 

okresoch SR do roku. 2025, ktorú vypracovalo Výskumné demografické centrum INFOSTAT-u v  no-

vembri 2008. Prognóza nadväzuje na aktualizovanú prognózu vývoja obyvateľstva SR na celoštátnej 
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úrovni, ktorá bola vypracovaná v roku 2007. Východiskovým obdobím prognózy bol koniec roku 

2007. 

Podľa „Prognózy „v celoslovenskej relácii z hľadiska prírastku – úbytku obyvateľstva sa úbytky obyva-

teľstva očakávajú hlavne v Trenčianskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, pričom pre okres 

Nové Zámky sa predpokladá nasledujúci počet obyvateľov: 

 rok 2010 145 266 obyvateľov   

 rok 2015 143 020 obyvateľov   

 rok 2020 140 737 obyvateľov   

 rok 2025 138 136 obyvateľov   

V zmysle schváleného ÚPN SÚ obce sa predpokladalo s nárastom počtu obyvateľov do roku 2000 na 4 

300 obyvateľov, čo v porovnaní s reálnym stavom v roku 2001 (počet obyv. 4207) predstavuje rozdiel 

s plusovým charakterom o 93 obyvateľov. Reálny stav vývoja obyvateľov k roku 2011 dosiahol 4 287 

obyvateľov, ktorý v porovnaní s rokom 2001 (4207 obyv.) predstavuje nárast o 80 obyvateľov, pričom 

v roku 2014 sa prejavuje mierny pokles na 4 278 obyvateľov (pokles o 20 obyvateľov).  

Pri úvahách o predpokladanom vývoji počtu obyvateľov obce bude potrebné zohľadniť uvedené de-

mografické vývojové trendy, naznačujúce znižovanie počtu obyvateľov tak v okresnom a krajskom 

merítku. Na druhej strane je potrebné vziať do úvahy stav, vývoj ako aj predpoklady pre rozvoj hos-

podárskej základne obce, vrátane predpokladaných územnotechnických možností pre rozvoj bytovej 

výstavby, vrátane polohového faktora obce ležiacej na ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa 

Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – Nitra – Nové Zámky – Komárno. Existujúcu situáciu demogra-

fického vývoja môže ovplyvňovať skutočnosť, že obec je súčasťou ťažiska osídlenia druhej úrovne - 

novozámocko – komárňanské ťažisko osídlenia.  

Ďalším impulzom pre mobilizáciu demografických zdrojov môžu byť pripravované zámery dopravnej 

infraštruktúry ako je realizácia cesty I/64 v novej trase s možnosťou rozšírenia na štvorpruh, zámer  

elektrifikácie a optimalizácie trate Leopoldov- Nitra – Šurany. Uvedené faktory môžu viesť k zvýšeniu 

mobility obyvateľstva, k zlepšeniu vekovej štruktúry obyvateľov obce a následne k stabilizácii resp. k 

miernemu rastu vývoja obyvateľov obce. 

Budúci vývoj počtu obyvateľov obce Komjatice bude tiež závisieť od novej bytovej výstavby na území 

obce, od predpokladaného úbytku (odpadu) bytového fondu a bude ovplyvňovaný aj znižujúcou sa 

obložnosťou bytov (počet obyv./byt). 

Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov: 

 4 287 obyvateľov   rok 2011 

 4 278 obyvateľov   rok 2014 

 4 700 obyvateľov   rok 2030 - I. variant 

 4 900 obyvateľov   rok 2030 – II variant 

VARIANT I. Rok 2030  4 700 obyvateľov vrátane 20% rezervy 

VARIANT II. Rok 2030  4 900 obyvateľov vrátane 20% rezervy 
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2.5 Záujmové územie a širšie vzťahy 

2.5.1 Poloha a význam obce v štruktúre osídlenia 

V zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska (KURS  2001 v znení KURS 2011 - zmien a doplnkov 

č. 1 KURS 2001) a ÚPN regiónu Nitrianskeho kraja leží obec Komjatice v Novozámocko-

komárňanskom ťažisku osídlenia druhého stupňa a na urbanizačnej rozvojovej osi druhého stupňa, 

ponitrianska rozvojová os druhého stupňa Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – Nitra  – Nové Zámky 

– Komárno. 

Schéma č. 3 Sídelná štruktúra v zmysle KURS 2001 (AUREX, s.r.o. 2011) 

 
V rámci záväznej časti ÚPN - R Nitrianskeho kraja je obec Komjatice špecifikovaná ako centrum osíd-

lenia lokálneho významu, pričom je potrebné v tomto type sídla podporovať predovšetkým rozvoj v: 

 školstve – materské a základné školy, 

 zdravotníctve – zdravotné strediská s ambulanciami všeobecných lekárov, lekárne, 

 telekomunikáciách – pošty, 

 službách – stravovacie zariadenia, 

 kultúrno-spoločenskej oblasti – kiná, kultúrne domy, knižnice, 

 oblasti športu a rekreácie – telocvične, otvorené športoviská, 

 oblasti obchodu – obchody s komplexným základným sortimentom tovarov. 
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2.6 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporia-

dania  

2.6.1 Vízia obce 

Víziou je progresívna obec, ktorá sa prioritne zameriava na maximálne uspokojenie potrieb svojich 

obyvateľov, využívajúce výhodnú geografickú polohu, umožňujúcu rozvoj podnikania a cestovného 

ruchu a hospodársky rast za podmienok trvaloudržateľného rozvoja, obec s kvalitnou infraštruktúrou 

ponúkajúcou komunikačné, informačné a verejné služby na najvyššej úrovni, využívajúce úzku spolu-

prácu verejného, neziskového i podnikateľského sektoru a občanov obce. 

Východiská urbanistickej koncepcie rozvoja obce a determinanty územného rozvoja 

Urbanistická koncepcia rozvoja obce Komjatice vychádza z niekoľkých základných predpokladov, kto-

rými sú najmä:, 

 postavenie obce Komjatice ako súčasti Novozámocko-komárňanského ťažiska osídlenia dru-

hého stupňa 

 postavenie obce Komjatice ležiacej na významnej rozvojovej osi a to ponitrianskej rozvojovej 

osi druhého stupňa Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – Nitra  – Nové Zámky – Komárno,  

 postavenie obce Komjatice v rámci hierarchie sídelnej štruktúry SR, ktoré možno vnímať ako 

centrum osídlenia lokálneho významu, 

 obec ako spolutvorca kooperačných väzieb medzi centrami (Nitra – Šurany – Nové Zámky – 

Hurbanovo – Komárno) so stredne silnými väzbami (v zmysle ÚPN R Nitrianskeho kraja), kto-

ré sa rozvíjajú a budú rozvíjať na základe partnerských vzťahov medzi jednotlivými centrami 

ako aj ich bezprostredným zázemím,  

 postavenie obce ako centra predovšetkým primárnych (obec leží v Podunajskej nížine s vý-

hodnými podmienkami pre zachovanie a rozvoj poľnohospodárstva), sekundárnych a terciár-

nych (príp. kvartérnych) aktivít lokálneho až regionálneho významu, 

 postavenie obce ako zastávky železničnej dopravy trate v smere sever – juh (Leopoldov - Nit-

ra - Nové Zámky) 

 postavenie obce priamo na trase cestného dopravného napojenia medzi mestami Nitra a No-

vé Zámky s potenciálom preložky trasy mimo zastavaného územia obce 

 potreba zvyšovania kvality dopravných spojení v smere medzinárodných a celoštátnych ur-

banizačných osí s podporou hromadnej dopravy osôb a ekologicky vhodnej prepravy nákla-

dov (najmä v severojužnom smere), 

 postavenie obce ako potencionálneho centra turizmu a rekreácie mikroregionálneho (príp. 

regionálneho) významu, vo väzbe na rieku Malá Nitra, vodnú plochu Štrkáreň, prírodnú re-

zerváciu Torozlín, vrátane možnosti využitia potenciálu územia pre rozvoj cykroturizmu, 

 potreba dobudovania trás a zariadení systémov technickej infraštruktúry regionálneho až ce-

loštátneho významu, 

 potreba rešpektovania výsledkov Krajinno-ekologického plánu, (prezentované v rámci Prie-

skumov a rozborov pre ÚPN obce Komjatice), 

 potreba rešpektovania stanovených zásad ochrany kultúrnych pamiatok, pamätihodností a 

archeologických nálezísk na území obce, 

 potreba rešpektovania limitov ochrany prírody, ekológie a životného prostredia, 
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 potreba rešpektovania všeobecne platných limitov línií a zariadení dopravy a technickej infra-

štruktúry. 

2.7 Determinanty územného rozvoja 
Medzi základné faktory ovplyvňujúce navrhovanú urbanistickú koncepciu priestorového usporiadania 

obce Komjatice, špecifikované v I. etape v rámci spracovania ÚPN obce - Prieskumy a rozbory územ-

ného plánu obce, patria: 

 Historický vývoj osídlenia 

 Súčasné priestorové členenie a urbanistická štruktúra 

 Limity rozvoja územia 

 Potenciály a hodnoty v území 

 Intervencie a zámery v území 

 Problémy a problémové oblasti 

2.7.1 Historický vývoj osídlenia 

Urbanistickú kompozíciu a štruktúru obce, vrátane súčasného obrazu ovplyvňovali významné histo-

rické udalosti a medzníky jej vývoja: 

„Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1256 v tvare ,,Kamnati", kde obec so starým osídlením a 

farou patrila Hunt-Poznanovcom a panstvu Gýmeš. Najstarším, nepriamym dôkazom o stavbe farské-

ho kostola v Komjaticiach je zmienka o kňazovi Dominikovi v súpise pápežských desiatkov z roku l332 

- farár Dominik ,“Dominicus plebanus de Camiahin" mal na dedinskú farnosť vysoký príjem 4 hrivny 

striebra. Komjatická farnosť mala podľa záznamov z konca 14. stor. svätoštefanský pôvod, čo nazna-

čuje starobylosť miestnej cirkevnej organizácie. Farnosť evidujú vizitácie z r. 1397 a 156l, daňový sú-

pis Nitrianskej stolice z r. 1546, ktorý ju kladie do Dolných Komjatíc. Okolo roku 1390 je v obci písom-

ne doložená aj kaplnka sv. Kozmu a Damiána, ktorej príjmy patrili opátstvu v Hronskom Beňadiku. o 

jej existencii ešte v 17. stor. by mohla svedčiť správa v pázmányovskej vizitácii o ďalšom, opustenom, 

spustošenom kostole ležiacom na ceste do vinohradov. Zemepánmi mestečka (oppidum) boli od l4.-

15. stor. až do polovice 18.storočia Forgáchovci, ktorým tak prináležali aj patronátne práva kostola. 

Vedľa ich sídla, ktoré predpokladáme na mieste asanovaného kaštieľa, mohli postaviť ďalší kostol. O 

patrocíniu kostola na návrší nemáme správy. Historické pramene z 15. storočia hovoria o kostole 

Panny Márie, bez naznačenia jeho situácie. V 15. stor. postavili pevnosť, ktorá slúžila svojmu účelu do 

tureckej okupácie obce r. 1663-1664; Súpis píše o zvyškoch opevnenia zo 16.-17. storočia; v druhej 

polovici 17. storočia bolo „oppidum" znovu opevnené, čo dokumentuje aj plán z roku l660 uložený v 

budapeštianskom MOL. Podľa údajov zo župnej monografie ešte koncom 19. stor. boli viditeľné torzá 

tohto opevnenia a ľudia bežne nachádzali v jeho blízkosti ľudské pozostatky, mince a zbrane.“ 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 /diel II., vydalo vydavateľstvo Obzor v Bratislave/ uvádza 

však aj ďalšie dôležité skutočnosti – obec ako vlastníctvo zakladateľského rodu  Huntovcov a vlastníc-

tvo rodu Forgáchovcov v období od 14. stor. až do roku 1750. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohos-

podárstvom, resp. remeslami ako kováčstvo, krajčírstvo, obuvníctvo, mäsiarstvo, tkáčstvo a vino-

hradníctvom. Sedliaci vlastnili väčšie výmery pôdy a pestovali hovädzí dobytok, domáce zvieratá a 

hydinu. Poddaní obhospodarovali menšie výmery pôdy. Súčasť života mestečka tvorili želiari ako se-

zónni poľnohospodárski robotníci. Začiatkom 16. stor. bolo v Komjaticiach cca 100 obydlí a v obci žilo 

celkovo asi 500 obyvateľov. Turecký vpád obec postihol už v roku 1530 a v roku 1576. Obec bola 
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spustošená v roku 1599 a v roku 1640, keď odvliekli veľkú časť jej obyvateľstva. V boji proti Turkom 

vynikol najmä Žigmund Forgách z Komjatíc ako uhorský palatín, ktorý organizuje boj proti Turkom. 

Keďže stavia a vlastní aj komjatické opevnenia, obec a pevnosť Forgáchovcov zanikli počas okupácie v 

rokoch 1683-84. V rokoch 1573-1590 pôsobil v obci protestantský kazateľ a tlačiar Havel Husár, ktorý 

tu zakladá prvú kníhlačiareň na Slovensku. Komjatice boli obnovené v 18. storočí. Matej Bel uvádza 

obec už ako mestečko /administratívno-správny dobový sídelný celok platný vo vtedajšom Rakúsku – 

v Čechách napr. mestice, t. j. viac ako dedina a viac ako obec/. Do roku 1858 obec vlastnili Grassalko-

vichovci. Dochovaný odkaz stavebného vývinu obce pochádza z obdobia nastupujúceho rodu 

Grassalkovichovcov ako nových vlastníkov, a to cca od polovice 18. stor. Išlo o chorvátsky šľachtický 

rod, ktorého najvýznamnejší predstaviteľ Anton Grassalkovich I. sa etabloval ako právny a hospodár-

sky radca Uhorskej komory, resp. ako spriaznenec panovníčky Márie Terézie na uhorskom tróne. 

Grassalkovichovci vlastnili panstvá a iniciovali vznik významných vrcholnobarokových palácových 

stavieb v Gödöllö, Hatvane, v Bratislave /súčasný Prezidentský palác/, pričom v Komjaticiach si dali 

postaviť pôvodný barokový kaštieľ, ku ktorému prislúchal aj vodný mlyn, skleník, pálenica a maštaľ. 

Povedľa kaštieľa dali postaviť aj farský kostol sv. Alžbety z roku 1751 a v roku 1783 prestavať aj kostol 

sv. Petra a Pavla /na cintoríne/ zo začiatku 18. stor. Z obdobia konca 18. stor. sú tiež ďalšie neskoro-

barokové stavby v obci, ktoré uvádza Súpis, a to bývalý sirotinec, kúria /lekárov dom/ a katolícka fara. 

Dejiny Komjatíc sú v ďalšom období poznamenané pôsobením kaplána /1837/ a od roku 1844 aj 

správcu fary Ondreja Cabana, ktorý výrazne prispel obnove cirkevných stavieb a duchovného, ale aj 

mravného a národného života obce. Národný buditeľ pochádzal zo Seliec a stal sa zakladajúcim čle-

nom spolku Tatrín, obhajoval slovenčinu ako úradný jazyk. Ako spisovateľ a publicista prispieval do 

týždenníka Cyril a Metod, ale aj do Dobšinského zbierky rozprávkami z Ponitria. Okrem ľudovýchov-

nej spisby spracoval najmä dejiny Komjatickej farnosti. Zborník Codex Cabanianus A tvoria poviedky z 

Ponitria, ktorých časť Pavol Dobšinský vydal roku 1859 ako Sbierku Cabanovu v V. zväzku Prostoná-

rodných povestí. V roku 1849 Ondrej Caban musel opustiť komjatickú faru a pôsobil vo Viedni ako 

vojenský kaplán. Po meruôsmych rokoch sa vracia do Komjatíc, kde pôsobí až do svojej smrti. Skonal  

dňa 2. mája 1860 vo veku 49 rokov. Je oceňovaný ako skromný a horlivý národovec, ktorý svojou 

osvetovou a ľudovýchovnou prácou usiloval a významne napomohol povzneseniu slovenskej dediny. 

Pri príležitosti 200. výročia narodenia odhalili Ondrejovi Cabanovi v obci sochársky pamätník situova-

ný na rovnomennom námestí Komjatíc. Autorom  busty vytvorenej v kameni je novozámocký sochár 

Mgr. Art. Roman Hrčka /ktorý je aj autorom cyrilo-metodského súsošia v Nových Zámkoch/. 

Od roku 1854 časť pozemkov v obci vlastnil barón Móric Wodianer. Bol zakladateľom nového šľach-

tického rodu, ktorý zbohatol na dodávkach obilia armáde a na vývoze tabaku a vlny, pričom pôsobil aj 

ako administrátor Dunajskej parolodnej spoločnosti. Wodianerovci investovali do priemyselného 

rozvoja Uhorska, najmä do výstavby železníc. V roku 1868 postihol Komjatice rozsiahly požiar. V roku 

1874 otvorili železnicu na trati Šurany – Nitra, čo umožnilo priame železničné spojenie Komjatíc s 

okolitým svetom. Prestavbu niekdajšieho grasalkovičovského kaštieľa Wodianerovci ukončili v roku 

1872 v historizujúcom romantickom štýle francúzskych stredovekých palácových stavieb na Loire, 

resp. vo francúzskom dvorskom slohu, pričom v neskorobaokovom slohovom výraze ponechali objekt 

skleníka, ako aj prírodné okolie upravené ako typ vidieckeho barokového parku s platanmi. Od roku 

1913 sa novými zemepánmi Komjatíc stali príslušníci rodu Nemešovcov. 
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Schéma č. 4 Vojenské mapovanie 1764 - 1787 Schéma č. 5 Vojenské mapovanie 1810 - 1869 

      

Schéma č. 6 Vojenské mapovanie 1875 - 1884 Schéma č. 7 Vojenské mapovanie 1952 - 1957 

      

Pôdorys obce vo svojej podstate vychádza z principiálnych prvkov, ktoré boli v minulosti historicky 

založené (viď schéma vojenské mapovanie v .r. 1764 - 1787). V tom čase mal pôdorys tvar rovnora-

menného trojuholníka tvoreného dvomi hlavnými kompozičnými osami okolo ktorých sa formovalo 

prvé osídlenie územia (ul. Horná a ul. Dolná). Dvojica hlavných kompozičných osí sa spájala v uzlovom 

bode, ktorý bol lokalitou prislúchajúcou už dnes neexistujúcemu kaštieľu. Obytná zástavba okolo 

hlavných kompozičných osí  bola a dodnes je lemovaná líniou vodného toku, pôvodne v neregulova-

nej podobe. Treťou kompozičnou osou bola komunikácia, ktorá tvorila tretiu stranu trojuholníka a 

lemovala rozsiahly plošný záber viníc z východnej strany.  

V ďalšom období po roku 1810 je v pôdoryse obce badateľná čiastočná regulácia vodného toku a 

pokračujúci rozvoj okolo dvoch hlavných kompozičných osí. V pôdoryse je jasne čitateľná lokalizácia 

kaštieľa s majestátnym vstupom do areálu. Pri kaštieli sa formoval dodnes zachovaný park. Zásadným 

prvkom v kompozícii obce sa stala nová línia železnice, ktorá je paralelou s líniou cestnej komunikácie 

(ul. Hradská). Vedľa výrazného plošného prvku v pôdoryse obce - viníc sa formuje cintorín.  

Obdobie po roku 1952 pripomína dnešnú štruktúru obce, kde sú čitateľné všetky súčasné kompozič-

né prvky. Viditeľné sú počiatky formovania obytnej štruktúry prepájajúce hlavné kompozičné osi a 

zakladanie nových obytných ulíc mimo hlavnej kompozičnej kostry. Hlavný uzlový bod pôvodnej ur-
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banistickej štruktúry zaniká, nakoľko sa vytráca z neho objekt kaštieľa. V pôdoryse sa formuje poľno-

hospodárske družstvo južne od zastavaného územia a vznikajúca vodná plocha po ťažbe štrku vý-

chodne od zastavaného územia. V línii tretej kompozičnej osi kopírujúcej koridor železnice vznikla 

paralelná komunikácia (ul. Vinohradská). Prevažne obytná štruktúra v tomto období ešte nie je naru-

šená plošnými zábermi výrobnej funkcie.  

2.7.2 Súčasné priestorové členenie a urbanistická štruktúra 

Územie obce je súčasťou Podunajskej nížiny, ktorá sa skladá z celkov Podunajská nížina a Podunajská 

pahorkatina – z jej časti Nitrianska tabuľa. Na nižšie položenej Podunajskej nížine leží takmer celý 

intravilán obce, ktorý na severovýchode a juhovýchode lemuje rieka Malá Nitra (predtým Stará Nit-

ra), pôvodné prietokové rameno rieky Nitry. Katastrálne územie obce sa rozprestiera vo výške 125 – 

150 m n. m.. Obec Komjaticece leží severne od Šurian, v severnej časti Novozámockého okresu. Ka-

tastrálne územie obce Komjatice tvorí severnú hranicu s obcou Veľký Kýr, východnú hranicu s obcami 

Černík  a Mojzesovo, južnú hranicu s mestom Šurany a obcou Lipová, západnú hranicu s obcou Rasti-

slavice. Obec Komjatice pozostáva z jedného katastrálneho územia s rozlohou 3 076,0 ha.  

Obec Komjatice je súčasťou ťažiska osídlenia druhej úrovne - novozámocko – komárňanské ťažisko 

osídlenia a leží na ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – 

Nitra – Nové Zámky – Komárno. 

Pôdorys zastavanej časti obce má trojuholníkový tvar kopírujúci nosné pôdorysné prvky, ktorými sú 

tok Malá Nitra a dopravný koridor železničnej trate a cesty I/64. V pôdoryse obce sú čitateľné tri 

hlavné sídelné kompozičné osi. Výškové zónovanie obce, vzhľadom na charakter vidieckej formy zá-

stavby prevažne nepresahuje 1 – 2 podlažia. Obec charakterizujú dominanty medzi ktoré patria: ob-

jekt kostola, areál cintorína s kalváriou a kostolom, priestorové dominanty prírodných prvkov vino-

hradov, Komjatického parku a vodnej plochy Štrkárne.  

Prevažnú časť riešeného územia predstavuje veľkobloková orná pôda, ktorá sa nachádza v západnej a 

východnej časti riešeného územia. V západnej časti územia sa popri poľných cestách a vodných kaná-

loch nachádza sprievodná líniová vegetácia, ktorá plní ochrannú a protieróznu funkciu. Malobloková 

orná pôda sa nachádza dotyku so zastavaným územím a vytvára pufračnú  zónu medzi zastavaným 

územím a krajinou. V lokalite Vinohrady sa nachádza mozaika záhrad, viníc a trvalých trávnatých po-

rastov, ktorá predstavuje významný ekostabilizačný prvok v poľnohospodársky využívanej krajine. 

V katastrálnom území sa nenachádzajú kompaktné plochy lesných porastov. Fragmenty lesných po-

rastov sa nachádzajú južne od zastavaného územia v lokalite Kúty, východne od zastavaného územia 

pri futbalovom ihrisku, pri ulici Generála Svobodu a pri prírodnej rezervácii Torozlín. 

  



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   39 

Schéma č. 8 Urbanistická kompozícia obce Komjatice 

 

2.7.3 Limity využitia územia 

Najdôležitejšie limitujúce prvky využitia územia obce Komjatice rozčlenené podľa kategórií: 

2.7.3.1 Ochrana prírody a krajiny 

 Prírodná rezervácia Torozlín, 

 Chránený areál Komjatický park, 

 Územie európskeho významu SKUEV0085 Dolný háj,  

 prvky regionálneho a miestneho územného systému ekologickej stability,  

 mokraď lokálneho významu - Štrkovisko pri obci Komjatice (Štrkáreň), 

 mokraď regionálneho významu - PR Torozlín. 

2.7.3.2 Prírodné zdroje 

 vodohospodársky významné vodné toky Malá Nitra a Tvrdošovký potok, 

 geotermálne vody komjatickej depresie a geotermálny vrt Komjatice 1 G, 

 chránená poľnohospodárska pôda v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších pred-

pisov, 

 plochy lesných porastov, ktoré tvoria základ krajinotvorných, ochranno-prírodných i ekostabi-

lizačných prvkov územia obce,  

 ložisko nevyhradených nerastov: 4056 Komjatice - štrkopiesky a piesky - Alas Slovakia s.r.o. 

na parcelách č. 4555/4, 4555/6. 
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2.7.3.3 Doprava 

 ochranné pásma diaľnice ciest I. a II. triedy (I/64, III/064025, III/064027),  

 ochranné pásmo železničnej trate Leopoldov - Nitra – Šurany 

2.7.3.4 Technická infraštruktúra 

 ochranné a bezpečnostné pásma zariadení a koridorov technickej infraštruktúry (plynovod 

VTL DN 300, diaľkový optický kábel (DOK)), 

 ochranné pásma vzdušných elektrických vedení VN: 3 fáz. str.50 Hz, 22 000 V, IT, NN 

3+PEN,str. 50 Hz. 230/400V/ TN-C,  

 hydromelioračné zariadenia o celkovej rozlohe cca 877 ha, vrátane odvodňovacieho kanála a 

ochranného pásma.  

2.7.3.5 Životné prostredie 

 pravdepodobná environmentálna záťaž - NZ (007)/Komjatice - skládka TKO (SK/EZ/NZ/579), 

 stredné zdroje znečisťovania ovzdušia (PPD družstvo Komjatice, Základná škola s MŠ O. 

Cabana) 

 skládka odpadu - NZ (007)/Komjatice - skládka TKO (SK/EZ/NZ/579), 

 ochranné pásmo cintorína 

2.7.4 Potenciály a hodnoty v území 

 Územie európskeho významu SKUEV0085 Dolný háj,  

 mokraď lokálneho významu - Štrkovisko pri obci Komjatice (Štrkáreň), 

 mokraď regionálneho významu - PR Torozlín. 

 vodné toky Malá Nitra a Tvrdošovký potok, 

 národné kultúrne pamiatky: 

 Fara a tabuľa pamätná, Ondrej Caban z roku 1751, p. č,.44/1, ÚZPF; 336.l-2., 

 Hrob s náhrobníkom, Ondrej Caban z roku 1860, č. ÚZPF 338.1., 

 R.  k Kostol sv. Alžbety, barok, r. 1751 - 1755, p. č. 43, ÚZPF 33 9.l., 

 R. k Kostol sv. Petra a Pavla, barok' pol. 18. storočia' p. č.2918, č. ÚZPF 341.1., 

 Kalvária barok, r. 7755- 61, v areáli cintorína, ÚZPF 342.1-21. 

 kultúrne pamiatky nezapísané v ÚZPF SR ako aj ich historicky založené väzby v urbanistickej 
štruktúre obce, 

 zvýšený výskyt archeologických lokalít pravekého a starovekého osídlenia v riešenom území, 

 potenciál rekreačno-relaxačného využitia Štrkárne, 

 potenciál historicky prvých založených urbanistických línií (Hornej a Dolnej ulice) so zachova-

ným historickým pôdorysom  

2.7.5 Intervencie a zámery 

 preložka cesty I/64 v profile C 11,5/80 

 elektrifikácia a optimalizácia železničnej trate Leopoldov - Nitra - Šurany 

 potenciálne plochy pre rozvoj funkcie bývania, 

 potenciálne plochy pre rozvoj funkcie občianskej vybavenosti,  

 potenciálne plochy pre rozvoj výrobných území, 

 potenciálne plochy pre rozvoj rekreácie, rekreácie v prírodnom prostredí. 
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V zmysle záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho kraja, na území obce ide o nasledovné zámery: 

1. V oblasti cestnej dopravy 

1.5.  Cesta I/64 ako nová cesta v úseku prieťah mestom Nitra – rýchlostná cesta R1 – Nové Zámky 

– Komárno. 

1.19.  Homogenizácia 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. 

1.20.  Prebudovanie úrovňových priechodov (ako bodových nedostatkov) ciest I. a II. triedy so že-

lezničnými traťami na mimoúrovňové. 

5. V oblasti vodného hospodárstva 

5.1.  Odtokové pomery, vodné nádrže a prevody vôd 

5.1.1.  stavby spojené s revitalizáciou odstavených korýt: dolného Hrona, dolného Ipľa, Starej 

Nitry, Starej Žitavy, rameno Malej Nitry a tok Dlhý kanál, 

5.1.4.  dobudovanie kanálovej siete k novovybudovaným čerpacím staniciam, 

5.2.  Verejné vodovody 

5.2.1.  stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných 

vodovodov, vrátane objektov na týchto vodovodoch (čerpacie stanice, vodojemy, vod-

né zdroje....) 

5.3.  Verejné kanalizácie 

5.3.1.  stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných 

kanalizácií, vrátane objektov na týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, nádrže, čistiarne 

odpadových vôd....), 

5.3.4.  stavby kanalizácií (t.j. stokových sietí a čistiarní odpadových vôd) v aglomeráciách od 2 

do 10 tis. EO: 

h) v okrese Nové Zámky: Dvory nad Žitavou, Dolný Ohaj, Gbelce, Svodín, Strekov, Kom-

jatice, Mojzesovo, Palárikovo, Tvrdošovce, Bánov, Kmeťovo, 

6. V oblasti energetiky 

6.9.  Novo navrhované siete plynovodov alebo siete plynovodov určené na rekonštrukciu v zmysle 

navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie 

2.7.6 Problémy a problémové oblasti 

2.7.6.1 Doprava 

 Bariérový efekt cesty I/64, železničnej trate Leopoldov - Nitra - Šurany 

 úrovňové cestné dopravné prejazdy cez železničnú trať. 

2.7.6.2 Ochrana prírody a krajiny 

 bariérový efekt líniových prvkov dopravnej infraštruktúry,  

 lokalizácia dočasného kompostoviska,  

 vylievajúce sa rameno vodného toku Malá Nitra v území s obytnou zástavbou, 

 plánovaný rozvoj bývania v obci v lokalite najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy, 

 čierna skládka odpadu v blízkosti severného cípu Hornej ulice. 

2.7.6.3 Životné prostredie 

 plánovaný rozvoj bývania v obci v blízkosti plánovanej preložky cesty I/64 (územie dožívajú-

cich viníc a záhrad), 
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 nevyužitý potenciál vodného toku (zanedbané línie v blízkosti športového areálu), 

 nevyužívané a zanedbané objekty vedľa Farského úradu (číslo parcely: 48/1),  

 plne nevyužívaná kapacita areálu Poľnohospodárskeho družstva Komjatice (číslo parcely: 

4476/1), 

 nevyužívaný bývalý areál Poľnohospodárskeho družstva (číslo parcely: 2377/1). 

2.7.6.4 Technická infraštruktúra 

 ochranné pásmo VN 110/22kV RZ Nitra 1 – Nové Zámky 

 ochranné a bezpečnostné pásmo VTL plynovod DN 300 PN 6,3 MPa 

 ochranné a bezpečnostné pásmo VTL prípojka do regulačnej stanice plynu RS Komjatice 

VTL/STL s kapacitou 3000 m3 

 ochranné pásmo diaľkový optický kábel (DOK) v smere Veľký Kýr – Lipová,  

2.8 Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania 
Navrhovaná koncepcia priestorového usporiadania obce vychádza zo súčasného funkčného a priesto-

rového usporiadania obce a samotnej urbanistickej štruktúry zastavaného územia, ktorú dopĺňa a 

rozširuje na základe požiadaviek verejného a súkromného charakteru. Zároveň sa snaží zohľadniť 

všetky determinanty špecifikované v predchádzajúcej kapitole, ktoré definujú, ovplyvňujú alebo limi-

tujú možné funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia.  

Koncept riešenia rozpracováva dva varianty návrhu rozvoja obce, pričom samotné varianty sa líšia 

dopravnou koncepciou obce, rozsahom rozvojových území a spôsobe ich priestorovej konfigurácie. 

Dielčie koncepcie sú detailne popísané v samostatných kapitolách. 

2.8.1 Spoločný koncepčný rámec 

Pre obidva varianty platia tieto základné spoločné rámce: 

 Spoločné východiská 

 Spoločná vízia a zásady riešenia 

 Spoločná priestorová koncepcia 

2.8.1.1 Spoločné východiská 

Vonkajšie faktory ovplyvňujúce a podporujúce rozvojovú koncepciu oboch variantov predstavujú 

najmä polohové predpoklady územia, jeho makro a mikroregionálne vzťahy a napojenie na existujúce 

dopravné koridory: 

Súčasť významných prvkov sídelného systému SR   

Obec Komjatice leží v Novozámocko-komárňanskom ťažisku osídlenia druhého stupňa a na urbani-

začnej rozvojovej osi druhého stupňa, ponitrianska rozvojová os druhého stupňa Bánovce nad Bebra-

vou – Topoľčany – Nitra  – Nové Zámky – Komárno – Štúrovo. 

Postavenie obce v štruktúre osídlenia 

V rámci záväznej časti ÚPN - R Nitrianskeho kraja je obec Komjatice špecifikovaná ako centrum osíd-

lenia lokálneho významu v sídelnej štruktúre.  
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Centrum charakterizované väzbou hlavne na mesto Šurany. Obec má relatívne dobré zastúpenie za-

riadení občianskej vybavenosti s predpokladom vytvorenia územnotechnických podmienok pre zvý-

šenie  možností zamestnanosti v oblasti výroby a terciárnej sféry. 

Napojenie na dopravné koridory 

Obec leží pozdĺž cesty prvej triedy I/64, ciest tretej triedy III/064025 a III/064027 a železničnej trate 

číslo 140 (Nové Zámky-Prievidza). 

Vnútorné faktory ovplyvňujúce a podporujúce rozvojovú koncepciu vychádzajú z charakteristík, 

predpokladov, zdrojov a potrieb obce: 

Typ osídlenia 

Súčasný typ osídlenia je charakterizovateľný ako vidiecky, s enklávou mestského typu (hromadná 

bytová zástavba), v obci je veľký dopyt po možnosti bývania formou samostatne stojacich rodinných 

domov.  

Rekreačný potenciál  

Prírodné podmienky umožňujú sezónny cestovný ruch (rekreácia pri vodnej ploche Štrkáreň, pešia a 

cyklo-rekreácia pozdĺž vodného toku Malá Nitra). Poznávacia turistika v oblasti prírodnej rezervácie 

Torozlín a rekreácia v lokalite chráneného areálu Komjatického parku. Potenciál existencie geoter-

málnych vôd v území katastra obce s využitím geotermálnych zdrojov pre účely kúpeľného turizmu. 

2.8.1.2 Spoločná vízia a zásady riešenia 

Spoločná vízia a zásady riešenia územného plánu vychádzajú z nasledovných požiadaviek:  

 Skvalitnenie obytného a životného prostredia obyvateľov obce 

 Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce 

 Využitie rekreačného potenciálu  

Pre napĺňanie vízie je potrebné:  

 Rešpektovanie limitujúcich faktorov 

 Zabezpečenie trvalo-udržateľného rozvoja obce s dôrazom na ochranu prírodných zdrojov 

 Maximálne zhodnotenie zastavaného územia, 

2.8.1.3 Spoločná priestorová koncepcia 

Koncepcia priestorového usporiadania je založená na princípe komplexnosti riešenia územia obce, 

vrátane vzájomných väzieb a širších súvislostí. Vychádza z poznania existujúceho stavu územia, prob-

lémov, požiadaviek a potrieb, ktoré je potrebné z krátkodobého a dlhodobého hľadiska riešiť.  

V rámci tvorby rozvojovej koncepcie obce bola analyzovaná doterajšia platná územnoplánovacia do-

kumentácia obce, pričom bola prehodnocovaná celková koncepcia rozvoja obce. Na základe celkové-

ho zhodnotenie možno konštatovať, že doplnky Územného plánu sídelného útvaru č.1 - 3 neprešli 

schvaľovacím procesom a predmety doplnkov boli prehodnotené. Rozvojovú plochu doplnku č.1 - 

rekreácia pri vodnej ploche Štrkáreň koncepcia nového Územného plánu prehodnocuje a zahŕňa. 

Doplnok č.2 je v koncepcii rozvoja  čiastočne zachovaný v lokalite priemyselného parku pri plánova-

nej preložke cesty I/64. Areál podnikateľských aktivít v blízkosti výroby Zovos v.o.s. bol po prehodno-

tení zmenený na obytnú funkciu. Doplnok č.3 je v koncepcii rozvoja nového ÚPN zachovaný v lokalite 
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ťažby štrkopieskov. Druhá lokalita doplnku č.3 - bývanie bola funkčne prehodnotená a vytypovaná 

pre potreby komerčnej občianskej vybavenosti. Predmetom jediného schváleného doplnku Územné-

ho plánu sídelného útvaru Komjatice je vymedzenie centrálnej zóny obce, ktorá bude v koncepcii 

rozvoja nového ÚPN prehodnotená.  

Koncepcia rozvoja obce sa orientuje na rozvoj všetkých funkčných zložiek tvoriacich územie obce a to 

hlavne plôch pre bývanie navrhuje doplnenie urbanistickej štruktúry obce o nové plochy občianskej 

vybavenosti, výroby, športu, rekreácie, zelene, čím sa kladie dôraz na zachovávanie plošne rovno-

merného a funkčne vyváženého rozvoja obce.  

Vzhľadom na málo využívaný potenciál vodnej plochy Štrkáreň, urbanistická koncepcia v obidvoch 

variantoch kladie dôraz na využitie významného potenciálu pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu 

nielen z obecného ale aj z regionálneho hľadiska. V koncepte riešenia sa počíta s možnosťou doplne-

nia nadväzných aktivít a zariadení podporujúcich zvyšovanie atraktivity a kvality celého priestoru.  

Obidva varianty premietajú do územného plánu obce zámery vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN VÚC 

nitrianskeho kraja. Ide prevažne o zámery dopravného charakteru a z pohľadu obce majú celoštátny 

až medzinárodný význam. 

Obidva varianty majú jednoznačne rozvojový charakter. V oboch návrh predpokladá s rozvojom bý-

vania vidieckeho typu najmä v rámci zastavaného územia obce s využitím „nadmerných“ záhrad a 

existujúcich prieluk ako aj s hromadnou bytovou zástavbou. Rozvoj je realizovaný prirodzeným napo-

jením na jestvujúcu urbanistickú štruktúru pomocou nových komunikácií, ktoré spolu s existujúcou 

dopravnou kostrou tvoria jeden organický, funkčný celok. Dajú sa odlíšiť tri priestorové formy no-

vonavrhovaného rozvoja: 

 doplnenie alebo rozšírenie jestvujúcej urbanistickej štruktúry, 

 transformácia plôch s iným funkčným využitím v rámci zastavaného územia, 

 rozvoj obce na nových lokalitách mimo zastavaného územia. 

Podľa miery intervencie do územia rozlišovať typy území: stabilizované územia, rozvojové územia - 

územia s nevhodným funkčným charakterom resp. na transformáciu, vrátane nových (charakteristika 

jednotlivých typov územia je v kap. „Návrh funkčného využitia územia s určením prevládajúcich funk-

čných území“. 

2.8.2 Variant „I“ koncepcie priestorového usporiadania 

Prvý variant koncepcie je zameraný na priestorovo vyrovnanejší, racionálnejší rozvoj obce a z dlho-

dobého územnotechnického hľadiska udržateľný. Rozvojová koncepcia počíta s využitím nadmerných 

záhrad, s vyrovnaním hranice zastavaného územia v oblasti viníc  a s doplnením jestvujúcej urbanis-

tickej štruktúry o nové rozvojové územia. Na prevažnej väčšine uvedených lokalít neboli realizované 

stavebné aktivity.  

Koncepcia sa zameriava na rozvoj funkcie bývania, rôznych foriem tak rodinnej zástavby ako aj byto-

vej zástavby v 4 lokalitách, s posilnením a doplnením chýbajúcej občianskej vybavenosti s cieľom 

stabilizácie hlavne mladých vekových skupín obyvateľstva v obci. Rozvoj komunálnej výroby, sklado-

vania a služieb funkčne napĺňa dve nové rozvojové lokality. Rozvojová koncepcia počíta s lokalitou , 

ktorá už bola predmetom zhodnocovania v rámci Zmien a doplnkov ÚPN SÚ Komjatice v roku 2005 a 
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riešila rekreačný areál pri vodnej ploche Štrkáreň, avšak bez schválenia predmetných Zmien a dopln-

kov.  

Princípy riešenia 

 priemet záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho kraja do ÚPN obce v oblasti dopravy, ktorý spočí-

va v riešení dopravnej infraštruktúry, konkrétne trasovania cesty I/64 a jej zapojenie do do-

pravného systému obce a jej celková koordinácia,  

 posilnenie vybavenostnej funkcie obce, ktorá vyplýva zo záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho 

kraja, ako centrum osídlenia lokálneho významu. V rámci konceptu ÚPN obce sa pre napĺňa-

nie regulatívu vytvárajú územnotechnické podmienky, 

 posilnenie funkcie občianskej vybavenosti v existujúcich centrách nesúcich danú funkčnú ná-

plň formou doplnenia ponuky služieb a obchodov,  

 posilnenie prepájania funkčných celkov občianskej vybavenosti líniami atraktívnych peších a 

cyklistických chodníkov mestského charakteru 

 vytvorenie resp. priznanie dôležitej funkcie v organizme obce priestoru pozdĺž toku Malej 

Nitry ako kompozičnej osi so spoločnými prvkami sídelnými a prírodnými  

 posilnenie prírodného charakteru pásu pozdĺž rieky Nitra s previazaním na využitie jeho rek-

reačného potenciálu, dôraz na posilnenie rekreačnej funkcie obce a budovanie rekreačných 

peších a cyklistických trás pozdĺž vodného toku 

 využitie potenciálu existencie vodnej plochy v katastri obce pre účely rekreácie a zapájanie 

vodnej plochy do organizmu obce prostredníctvom napojenia areálu sezónnej rekreácie na 

rekreačnú líniu vodného toku 

 dôraz na maximálne využitie územia obce t.j. využitie existujúcich prieluk a „nadmerných zá-

hrad“ v rámci zastavaného územia, 

 využitie kultúrno-historických daností územia a prezentácia niekdajšieho kaštieľa v lokalite 

zachovaného susediaceho historického a chráneného parku 

 posilnenie funkcie komunálnej výroby, obchodu a služieb vo viacerých lokalitách nadväzujú-

cich na existujúce funkčné celky  

2.8.3 Variant „II“. koncepcie priestorového usporiadania 

Druhý variant koncepcie je oproti prvému priestorovo extenzívnejší, zasahuje väčším rozsahom do  

nezastavaného územia obce. Variant II. vo väčšej miere využíva výhodnú polohu novej trasy cesty 

I/64, pričom v priestore pozdĺž komunikácie vytvára územnotechnické predpoklady a podmienky pre 

rozvoj priemyselnej výroby v priemyselnej zóne, s cieľom postupného vytvárania nových pracovných 

príležitostí pre obec. 

Návrh počíta s 12 lokalitami pre bývanie prevažne malopodlažnej bytovej výstavby formou rodinnej 

zástavby z toho v jednej lokalite formou bytových domov. Ostatné nosné funkcie sú zastúpené v 

zmiešaných územiach občianskej vybavenosti s novými plochami pre rozvoj funkcie výroby, plochami 

športu v rámci navrhovaných rozvojových plôch bývania. Rozvoj sa zameriava aj na založenie nových 

plôch pre rozvoj občianskej vybavenosti a rekreácie. 

Princípy riešenia 

Okrem princípov, ktoré sú vyšpecifikované v rámci spoločnej koncepcie rozvoja, ako aj okrem 

princípov definovaných v koncepcii I. variantu, ide o nasledovné: 
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 rozvoj funkcie bývania formou rodinnej zástavby vo väčšom rozsahu ako vo variante „I“ 

 rovnako ako vo variante „I“ využitie existujúcich prieluk a „nadmerných záhrad“ 

 rezervácia výhľadových plôch na rozvoj bývania v rodinných domoch s doplnkovou funkciou 

občianskej vybavenosti, dennej rekreácie a športu 

 postupná urbanizácia južnej časti územia obce pre funkciu výroby s relatívne výhodnými 

podmienkami z hľadiska napojenia na navrhovanú dopravnú infraštruktúru a v relatívne 

priaznivej polohe voči obytnému územiu,  
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3 NÁVRH VYUŽITIA ÚZEMIA 

S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH 

FUNKČNÝCH ÚZEMÍ 

Základné princípy funkčného využitia 

Návrh využitia územia s určením prevládajúcich funkčných území vychádza zo základných premís, 

ktoré sú špecifikované v §12 odsek 9 – 14 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 

podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

Základné princípy funkčného využitia územia sú definované pre nasledovné prevládajúce funkčné 

územia: 

 obytné územie (viacpodlažná zástavba, malopodlažná s BD a RD) 

 zmiešané územie (polyfunkčné územie) 

 výrobné územie (priemyselnej výroby, poľnohospodárskej výroby, výrobno-obslužné centrá  

 rekreačné územie 

Zdôraznené sú najmä ťažiskové funkcie, príp. doplnkové alebo prípustné v obmedzenom rozsahu 

a neprípustné funkcie v dotknutých územiach. 

Podľa miery intervencie do územia sú v ÚPN rozlíšené nasledovné typy území:  

 stabilizované územia,  

 rozvojové územia (územia s nevhodným charakterom funkčného využitia resp. určené na 

transformáciu, nové rozvojové územia)  

V týchto územiach sú uplatňované nasledovné princípy: 

Stabilizované územia 

Stabilizované územia (vymedzené blokmi) predstavujú územia, v ktorých vzhľadom na dlhodobo ne-

menné funkčné využitie a priestorové usporiadanie sa nepredpokladá so zmenou funkčného využitia, 

ani zmenou spôsobu zástavby, pričom tieto územia sa považujú za kostru celkovej urbanistickej štruk-

túry obce. 

V týchto územiach je možné riešiť nadstavby, dostavby a prístavby objektov, využitie podkroví, úpra-

vy a výstavbu vo voľných prielukách pri zachovaní charakteru zástavby.  

Intervenčné zásahy v týchto územiach je možné realizovať s dôrazom na zvýšenie kvalitatívnej úrovne 

priestorových, funkčných a kompozičných princípov existujúcich urbánnych priestorov obce formou 

komplexnej alebo čiastočnej humanizácie.  

Rozvojové územia 

Územia s nevhodným funkčným využitím resp. vhodné na transformáciu 

Priestorovú štruktúru a funkčné využitie území je potrebné riešiť s dôrazom na harmonické usporia-

danie a zvýšenie kvalitatívnej úrovne existujúcej štruktúry, vrátane prehodnotenia intenzity využitia 
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dotknutých území (napr. územie po bývalej poľnohospodárskej výrobe situované pri výjazde z obce 

smer Lipová). V týchto územiach je potrebné riešiť vhodnosť lokalizácie novej funkčnej náplne a pre-

viazanie komunikačnej siete s existujúcou dopravnou kostrou obce.  

Nové rozvojové plochy 

Nové rozvojové plochy sa budú formovať vo vzťahu na existujúcu priestorovú štruktúru obce 

a založené kompozičné princípy, štruktúru, mierku i hustotu zástavby je potrebné diferencovať podľa 

polohy, a to: 

 v dotyku s jestvujúcim zastavaným územím, 

 v pohľadovo významných bodoch a líniách panorámy obce, 

 v ťažiskových polohách rozvojových lokalít 

Prevládajúce funkčné územia 

V rámci funkčného využitia územia obce je prevládajúce využitie územia obytné (s doplnkovými plo-

chami pre základnú vybavenosť), výrobu a rekreáciu. 

Obytné územia pre malopodlažnú bytovú zástavbu  

Slúžia prevažne pre bývanie v malopodlažných bytových domoch (v bytových domoch do 4-

nadzemných podlaží), doplnených rodinnými domami a doplňujúcich funkcii pre hlavnú funkciu ako 

je občianska vybavenosť, rekreácia, šport, zeleň a dopravná a technická infraštruktúra.  

Neprípustné funkcie 

Zariadenia so špecifickými nárokmi na obsluhu a prevádzku a zriadenia, ktoré môžu negatívne vplývať 

na obytné a životné prostredie: 

 veľké nákupné strediská a centrá, zábavné centrá, obchodné a kancelárske objekty, veľké 

ubytovacie komplexy,  

 skladovacie areály, výrobné prevádzky a služby napr. čerpacie stanice pohonných hmôt 

s autoservismi, klampiarske prevádzky, stolárstva, lakovne, zariadenia, ktoré hlukom, 

exhalátmi a pod. nevyhovujú požiadavkám zdravého životného prostredia a pohody 

bývania.). 

Obytné územie pre malopodlažnú zástavbu rodinných domov 

Slúžia prevažne pre bývanie v rodinných domoch aj s hospodárskou činnosťou, ktorá nemá negatívny 

dopad na životné prostredie, doplnené nevyhnutnou občianskou, dopravnou a technickou vybave-

nosťou. 

Plochy využívané pre plnenie funkcií bývania zahŕňajú okrem prevládajúcej funkcie tiež jednotlivé 

objekty v rozptyle úzko súvisiace s obsluhou a prevádzkou tejto funkcie ako aj ďalšie zariadenia súvi-

siace s bývaním, ktoré dotvárajú komplexnosť obytného územia a sú uvažované predovšetkým ako 

vstavané zariadenia. Ich kapacita, funkčná štruktúra i objem sú podmienené polohou a podmienkami 

konkrétnych území. 

Neprípustné funkcie 

Zariadenia so špecifickými nárokmi na obsluhu a prevádzku a zriadenia, ktoré môžu negatívne vplývať 

na obytné a životné prostredie: 
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 nákupné strediská a centrá, obchodné a kancelárske objekty, veľké ubytovacie komplexy,  

 skladovacie areály, výrobné prevádzky a služby napr. čerpacie stanice pohonných hmôt 

s autoservismi, klampiarske prevádzky, stolárstva, lakovne, zariadenia, ktoré hlukom, 

exhalátmi a pod. nevyhovujú požiadavkám zdravého životného prostredia a pohody 

bývania.). 

Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 

Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti sú také územia, ktoré vzhľadom na charakter 

zástavby, urbanistickú štruktúru a spôsob využitia, slúžia prevažne pre umiestňovanie polyfunkčných 

objektov bývania a občianskej vybavenosti. V týchto územiach sa lokalizujú budovy a zariadenia ad-

ministratívno-správnej vybavenosti mestského charakteru, turistického ruchu, komerčnej obchodno-

obslužnej vybavenosti, vrátane prislúchajúcich stavieb a zariadení a verejných priestorov. Vytvárajú 

centrum obce, v ktoré zabezpečujú vysokú komplexitu prostredia centra obce. 

Do zmiešaných území bývania a občianskej vybavenosti je možné zahrnúť iba stavby a zariadenia, 

ktoré nenarúšajú užívanie stavieb a zariadení v bezprostrednom okolí a neznižujú kvalitu prostredia 

susedných území (napr. služby, ktoré kapacitou a charakterom nezvyšujú dopravnú záťaž územia). 

Súčasťou územia sú plochy zelene, verejné priestranstvá, dopravné a technické vybavenie, garáže 

a zariadenia pre požiarnu a civilnú ochranu. 

Prevládajúcou funkciou zmiešaného územia typu bývania a občianskej vybavenosti je bývanie, 

s občianskou vybavenosťou v spodných podlažiach objektov v širokej škále zariadení. Funkcia bývania 

je zastúpená v predpokladanom rozsahu 50 - 60% podielu celkových podlažných plôch zástavby.  

Neprípustné funkcie 

Do zmiešaných území bývania a občianskej vybavenosti nie je možné umiestňovať: 

 areály a komplexy zariadení občianskej vybavenosti, 

 areály a zariadenia výroby, skladov a stavebníctva,  

 plošné zariadenia slúžiace rekreácii a ďalšie. 

Zmiešané územia občianskej vybavenosti a výroby  

Zmiešané územia občianskej vybavenosti a výroby sú také územia, ktoré vzhľadom na charakter zá-

stavby, urbanistickú štruktúru a spôsob využitia, slúžia prevažne pre umiestňovanie objektov obsluž-

ných zariadení obchodu vrátane zariadení, ktoré sa viažu na funkciu a výroby charakteru skladové 

areály, distribučné centrá a logistické parky.  

Súčasťou územia sú plochy zelene, verejné priestranstvá, dopravné a technické vybavenie, garáže 

a zariadenia pre požiarnu a civilnú ochranu. 

Neprípustné funkcie 

V zmiešaných územiach občianskej vybavenosti a výroby neumiestňovať. 

 bývanie vo všetkých formách 

 nákupné strediská a centrá, obchodné a kancelárske objekty, veľké ubytovacie komplexy,  
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Výrobné územie 

Predstavujú územia priemyselnej výroby regionálneho (resp. miestneho) významu a sú určené pre 

situovanie stavieb a zariadení s potenciálnym rušivým účinkom na obytné prostredie.  

Základné charakteristické znaky výrobných území : 

 väčšie priemyselné zariadenia sú realizované v rámci samostatných výrobných areálov,  
kde okrem základných funkcií výroby sú umiestňované aj potrebné doplnkové funkcie,  

 menšie priemyselné podniky  

 drobné výrobné prevádzky môžu byť realizované v rámci štruktúr občianskej vybavenosti.  

Neprípustné funkcie 

V územiach s urbanistickou funkciou výroby nie je možné umiestňovať: 

 zástavbu rodinných domov, 

 viacpodlažnú zástavbu bytových domov, 

 poľnohospodárska výroba, 

 občiansku vybavenosť prístupnú verejnosti (mimo nástupných areálov výrobných zariadení), 

 zariadenia intenzívnej rekreácie, záhradkárske a chatové osady. 

Územia pre drobné podnikanie 

slúžia predovšetkým pre lokalizáciu drobnej výroby, remeselnej výroby, komunálnej výroby a služieb, 

ktoré je možné umiestniť aj v obytných územiach, zmiešaných územiach, rekreačných územiach, 

a pod..  

Územia poľnohospodárskej výroby 

predstavujú územia pre poľnohospodársku výrobu - živočíšnu a rastlinnú, pre malo hospodárenie, 

poľnohospodárske služby, záhradníctvo, vrátane vybavenosti súvisiacej s dominantným funkčným 

využitím a sú určené pre situovanie stavieb a zariadení s potenciálnym rušivým účinkom na obytné 

prostredie.  

Neprípustné funkcie 

V územiach s urbanistickou funkciou výroby nie je možné umiestňovať: 

 zástavbu rodinných domov, 

 viacpodlažnú zástavbu bytových domov, 

 priemyselná výroba, 

 občiansku vybavenosť prístupnú verejnosti (mimo nástupných areálov výrobných zariadení), 

 zariadenia intenzívnej rekreácie, záhradkárske a chatové osady. 

Rekreačné územie 

Navrhované rekreačné územia sú funkčné plochy slúžiace športovým aktivitám, rekreácii a využitiu 

pre nenáročný šport vo väzbe na zeleň - areály voľného času, ktoré zabezpečujú požiadavky každo-

dennej rekreácie bývajúceho obyvateľstva príp. návštevníkov. 

Podstatnú časť území rekreácie a voľného času tvoria rekreačné zariadenia a zariadenia voľného času 

vo väzbe na zeleň. Do rekreačnej plochy sa umiestňujú športové zariadenia, ihriská, jazdecké areály, 
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strediská vodných športov, kúpaliská, vrátane zariadení pre prechodné ubytovanie (penzióny, malé 

hotely a pod), vrátane služobných bytov. 

Neprípustné funkčné využitie 

V územiach určených pre funkčné využitie rekreácia a voľný čas nie je prípustné umiestňovať bytové 

domy, obchodné a kancelárske objekty, nákupné strediská, nákupné centrá a veľkoobchodné pre-

vádzky, veľké ubytovacie komplexy, výroby a služby všetkých druhov, skladovacie prevádzky, sklado-

vé areály, obchodné a administratívne budovy, zariadenia školstva, zariadenia zdravotníctva, chatové 

osady, záhradkárske osady a ČSPH. 

Územia poľnohospodársky využívanej krajiny 

Predstavujú plochy prírodnej a poloprírodnej krajiny, ktorej súčasťou sú lesné komplexy, intenzívne 

obhospodarovanej poľnohospodárska pôda, mozaika maloblokovej ornej pôdy, trvalých trávnych 

porastov a nelesnej drevinnej vegetácie ako aj extenzívne využívané lúčne porasty s nelesnou vege-

táciou či ovocnými stromami.  

Prevládajúce a prípustné funkčné využitie 

 poľnohospodársky obhospodarovaná poľnohospodárska pôda začlenená do poľnohospodárskej 
pôdy, 

 účelové zariadenia poľnohospodárskeho využívania pôdy, resp. zariadenia a stavby 
poľnohospodárskej účelovej výstavby, 

 účelové poľnohospodárske komunikácie, 

 príjazdové a prístupové komunikácie, pešie komunikácie a zjazdné chodníky, cyklistické chodníky, 

 plochy a línie prvkov kostry ÚSES,  

 chránené územia prírody,  

 zariadenia a vedenia verejnej technicko - infraštrukturálnej obsluhy územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia), 

 masívy a línie krajinnej zelene na poľnohospodárskej pôde, 

 osídlenie formou samôt „včlenené“ do poľnohospodársky využívanej krajiny a prírodnej krajiny. 
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4 NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OB-

ČIANSKEHO VYBAVENIA SO SO-

CIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝ-

ROBY A REKREÁCIE 

4.1 Návrh riešenia bývania 

4.1.1 Charakteristika súčasného stavu 

Obec má vidiecky charakter s 94 % zástavby bytov v rodinných domoch. Priemerný vek domu je 44,5 

rokov. Podľa údajov zo sčítania ľudu, domov a bytov k 21. 05. 2001 bola štruktúra domového 

a bytového fondu v obci nasledujúca:  

Tab. 15 Prehľad bytového fondu 

Ukazovateľ RD BD Ostatné a nezistené 
budovy 

Spolu 

Počet domov spolu 1 283 16 30 1 329 

Trvalo obývané 1 096 16 27 1 139 

Neobývané 186 0 3 189 

Nezistené 1 0 0 1 

Počet bytov spolu 1 319 83 34 1 436 

Trvalo obývané 1 130 83 31 1 244 

Neobývané 184 0 3 187 

Nezistené 5 0 0 5 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

Graf č. 4 Domový fond 

 

Neobývané byty tvoria 13,02 % z celkového počtu bytov. Z celkového počtu 187 neobývaných bytov 

bolo 10 bytov neobývaných z dôvodu zmeny vlastníkov, 72 je vlastníkmi určených na rekreáciu, 65 
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bytov bolo ako nespôsobilých na bývanie a 40 bytov z iných dôvodov. Možno predpokladať, že časť 

týchto bytov budú zaradená v najbližšom období do trvalo obývaného bytového fondu. 

4.1.2 Charakteristika trvalo obývaného bytového fondu 

Podľa retrospektívneho vývoja trvalo obývaného bytového fondu v obci Komjatice možno skonštato-

vať, že počet trvalo obývaných bytov má od roku 1991 klesajúcu tendenciu. Počet obyvateľov na 1 

byt sa udržiava v rozmedzí 3,33 – 3,49 obyvateľov na byt.  

Tab. 16 Retrospektívny vývoj trvalo obývaného bytového fondu v období rokov 1991 - 2011 

Rok Počet bytov Počet trvale obýv. 
bytov 

Počet obyvateľov Obyv./byt 

1991 1 311 1 197 3 981 3,33 

2001 1 367 1 207 4 207 3,49 

2011 1 436 1 244 4 287 3,45 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

Graf č. 5 Retrospektívny vývoj trvalo obývaného bytového fondu 

 

Tab. 17 Veková štruktúra trvalo obývaného bytového fondu 

Doba výstavby Počet domov % podiel 

do roku 1945 114 10,78 

1946 – 1990 846 79,96 

1991 – 2000 54 5,10 

po roku 2001 44 4,16 

Spolu: 1 058 100,00 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 
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Graf č. 6 Veková štruktúra trvalo obývaného bytového fondu 

 

Najstarší bytový fond postavený pred rokom 1945 je zastúpený podielom 10,78 % (114 b.j.). Najväč-

šie zastúpenie má bytový fond postavený v rokoch 1946 až 1990, ktorý predstavuje podiel 79,96%  

(846 b.j.). 

Tab. 18 Kvalitatívna úroveň trvalo obývaných bytov 

Kategória Počet 

abs. % 

I. kat. 784 63,02 

II. kat. 251 20,18 

III. kat. 11 0,88 

IV. kat. 95 7,64 

nezistená kategória 103 8,28 

Spolu: 1 244 100,00 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

Graf č. 7 kategórie bytového fondu 
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Tab. 19 Veľkostné kategórie trvalo obývaných bytov 

Počet obytných miestností Počet 

abs. % 

1 16 1,29 

2 77 6,19 

3 508 40,84 

4 299 24,04 

5+ 338 27,17 

nezist. 6 0,48 

Spolu: 1244 100,00 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

Trvalo obývaný bytový fond charakterizuje prevládajúce zastúpenie bytov väčších veľkostných kate-

górií, keď 92,53 % trvalo obývaných bytov bolo zrealizovaných v 3 izbových a väčších bytoch. 

4.1.3 Ukazovatele úrovne bývania 

Podľa výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov k 05. 2011 je 90,92% obývaných bytov v osobnom 

vlastníctve (9,65% - BD, 81,27% - RD). Obecné byty sú v zastúpení 2,33%. Ukazovatele úrovne bývania 

vykazujú vyššie hodnoty oproti okresnému priemeru v m2 obyt. plochy na 1 byt, m2 celkovej plochy 

na 1 byt, m2 obyt. plochy na osobu. V priemernom počte obytných miestností na 1 byt je hodnota 

obce Komjatice nižšia oproti celookresnému priemeru.  

Tab. 20 Byty podľa formy vlastníctva 

forma vlastníctva Komjatice % Okres Nové Zámky % 

vlastné byty v bytových domoch  120 9,65 15 673 31,66 

byty vo vlastných rodinných domoch  1 011 81,27 26 804 54,15 

obecné byty  29 2,33 628 1,27 

družstevné byty 0 0 2 061 4,16 

iné 43 3,46 2 397 4,84 

nezistené 41 3,29 1 939 3,92 

spolu (obývané byty) 1 244 100,00 49 502 100,00 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

Tab. 21 Ukazovatele úrovne bývania 

Priemerný počet Komjatice Okres Nové Zámky 

m2 obyt. plochy na 1 byt 70,23 65,20 

m2 celkovej plochy na 1 byt 111,65 99,46 

m2 obyt. plochy na osobu 20,28 22,22 

obyt. miestností na 1 byt 3,7 3,39 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

Najvyššie zastúpenie majú byty s celkovou podlahovou plochou 81 – 120m2. Druhou skupinou 

s najvyšším zastúpením sú byty s celkovou podlahovou plochou 40 – 80 m2. Veľkosť celkovej podla-

hovej plochy je u 57,15% bytov medzi 81 – 120m2, čo zastáva celookresný priemer (44,85% bytov). 
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Veľkosť obytnej plochy 40 – 80 m2 je v obecnom aj celookresnom priemere najrozšírenejšia. V obci 

Komjatice sú byty s obytnou plochou 81 – 100 m2 druhou najrozšírenejšou skupinou, čo predstavuje 

rozdiel oproti okresnému priemeru, kde sú druhou najrozšírenejšou skupinou byty s obytnou plochou 

do 40 m2. 

Tab. 22 Byty podľa celkovej podlahovej plochy  

veľkosť podlahovej plochy v m2 Komjatice % Okres Nové Zámky % 

do 40 15 1,21 1 808 3,75 

40 – 80 181 14,55 15 816 32,80 

81 – 120 711 57,15 21 627 44,85 

120+ 156 12,54 8 801 18,25 

ostatné a nezistené 181 14,55 168 0,35 

spolu (obývané byty v RD a BD) 1 244 100,00 48 220 100,00 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

Tab. 23 Byty podľa veľkosti obytnej plochy 

veľkosť obytnej plochy v m2 Komjatice % Okres Nové Zámky % 

do 40 79 6,35 6146 12,42 

40 – 80 755 60,69 32 284 65,22 

81 – 100 191 15,35 5 328 10,76 

100+ 213 17,12 5 472 11,05 

nezistené 6 0,48 272 0,55 

spolu (obývané byty) 1 244 100,00 49 502 100,00 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

Byty s 3 obytnými miestnosťami majú zastúpenie v obci 40,84% a v okrese 43,73%. Byty s 1 a 2 obyt-

nými miestnosťami predstavujú v obci nízke zastúpenie (7,48%). Byty so 4 a viacerými obytnými 

miestnostami majú v obci najvyššie zastúpenie (51,21%). 

Tab. 24 Byty podľa počtu obytných miestností 

Počet obytných miestností Komjatice % Okres Nové Zámky % 

1 16 1,29 2 100 4,24 

2 77 6,19 5 889 11,90 

3 508 40,84 21 649 43,73 

4 299 24,04 9 736 19,67 

5+ 338 27,17 9 852 19,90 

nezistené 6 0,47 276 0,56 

spolu (obývané byty) 1244 100,00 49 502 100,00 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR 2011 

Lokálne kúrenie je najrozšírenejším druhom vykurovania v bytoch (55,23%). Plyn je najpoužívanejším 

zdrojom energie na vykurovanie (83,12%). Zásobovanie vodou v byte zo spoločného zdroja používa 

48,23% bytov. Vlastný zdroj zásobujúci byt je druhým najpoužívanejším vodným zdrojom 37,79%.    
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Vývojové trendy po roku 2011 

Tab. 25 Prehľad vydaných stavebných povolení 

Rok Počet vydaných stavebných povolení (SP) Počet novopostavených bytov 

Rodinné domy Bytové domy Miestna časť/Lokalita 

2011 12 12 0 Komjatice 

2012 13 12 1 Komjatice 

2013 5 5 0 Komjatice 

2014 19 19 0 Komjatice 

Spolu 49 48 1 Komjatice 

Zdroj: OcÚ Komjatice 

V priebehu rokov 2011 – 2014 bolo v obci vydaných 49 stavebných povolení, pričom išlo o rodinné 

domy a jeden bytový dom.  

4.1.4 Návrh riešenia  

Návrh riešenia bývania vychádza z analýzy existujúceho stavu, vrátane prehodnotenia rozvojových 

plôch pre potreby bývania, ktoré boli špecifikované v súčasnosti platnom územnom pláne obce, 

v znení neskorších zmien a doplnkov a súčasných potrieb obce ako aj širších súvislostí: 

 postavenie obce ako súčasti ťažiska osídlenia druhej úrovne - novozámocko – komárňanské 

ťažisko osídlenia, 

 z postavenia obce Komjatice ako obce ležiacej na významnej rozvojovej osi - ponitrianskej 

rozvojovej osi druhého stupňa Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – Nitra – Nové Zámky – 

Komárno,  

 postavenie obce v rámci hierarchie sídelnej štruktúry SR, ktoré možno vnímať ako centrum 

osídlenia lokálneho významu, čo znamená zabezpečenie určitých funkcií pre obec a jeho zá-

ujmové územie 

Vo väzbe na demografický vývoj obce a v súlade s prioritnými oblasťami stanovenými v PHSR obce na 

roky 2007 – 2013 sa koncepcia rozvoja bývania v rámci návrhu ÚPN obce orientuje na zabezpečenie 

územnotechnických podmienok pre aplikáciu nasledovných strategických cieľov: 

 Prioritná oblasť: Investície do občianskej infraštruktúry 

o Opatrenia a aktivity: Výstavba bytov (nájomných) 

V rámci konceptu ÚPN obce sa pri rozvoji funkcie bývania vychádzalo z nasledovných daností: 

Pre jestvujúci stavebný fond: 

 pôjde o využitie rezerv, ktoré predstavuje neobývaný bytový fond v rozsahu 187 b.j., ktoré tvoria 
cca 13,02 % z celkového počtu bytov, a o proces obnovy, prestavby, resp. dostavby k jestvujúcim 
objektom rodinných domov so zameraním na skvalitnenie bývania, ale aj o rozšírenie bytov, prí-
padne vytváranie podmienok pre dvojgeneračné bývanie.  

 súčasne je potrebné uvažovať s potenciálnymi požiadavkami bývajúcich občanov na zmenu kvali-
tatívneho resp. veľkostného štandardu bytov, ktoré môžu byť riešené tak prestavbou jestvujúceho 
objektového fondu, ako aj formou novej výstavby, 
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 byty nižšej kvality v obci môžu rovnako tvoriť potenciál pre zhodnotenie formou obnovy, resp. 
prestavby. 

Na nových plochách a lokalitách: 

 pre vlastných obyvateľov obce, kde možno očakávať tvorbu nových domácností, čo môže pozitív-
ne pôsobiť na stabilizáciu mladšieho obyvateľstva 

 pre potenciálny záujem obyvateľov z dosídlenia, 

 v rámci zastavaného územia obce (využitie „nadmerných“ záhrad, ktoré môžu slúžiť pre zabezpe-
čenie bývania pre ďalšiu generáciu, využitie existujúcich prieluk),  

 na plochách, ktoré už boli špecifikované v schválenom územnom pláne obce a doteraz na nich 
nebola realizovaná výstavba, 

 na transformovaných plochách, na ktorých dochádza k zmene funkčného využitia územia,  

 mimo skutočne zastavaného územia obce, 

Územný plán obce uvažuje pri návrhu rozvoja bývania pre malopodlažnú bytovú zástavbu formou 

rodinných domov s priemernou rozlohou parcely 600 m2, pri obložnosti 3,0-3,1 obyv./byt.  

Špecifikom obidvoch variantov je, že v maximálnej miere využíva možnosti na rozvoj funkcie bývania, 

ktoré sú lokalizované v rámci zastavaného územia obce, resp. na územiach, na ktoré už bol vydaný 

predbežný súhlas na vyňatie z poľnohospodárskej pôdy a ktoré doteraz neboli realizované. 

Rozvojové plochy sú prezentované v dvoch variantoch. Ich rozsah predstavuje ponukové plochy pre 

rozvoj funkcie bývania pre návrhové obdobie územného plánu (do roku 2030), do ktorého je započí-

taná aj rezerva, predstavujúca cca 25 - 30% z celkového počtu bytov vrátane rozsahu rozvojových 

plôch.  

Na základe zhodnotenia územnotechnických daností územia obce možno rozvoj bývania špecifikovať 

v dvoch rozvojových variantoch, ktoré sú nasledovné: 

Tab. 26 Lokality pre rozvoj bývania - VARIANT „I“. 

číslo regulačný kód funkcia stav výmera ha byty obyvatelia 

3 NB1 plochy bývania v rodinných domoch návrh 1,64 18 54 

4 NB2 plochy bývania v rodinných domoch návrh 7,22 84 252 

5 NBD1 plochy bývania v bytových domoch malopodlažných návrh 0,29 20 60 

6 NB3 plochy bývania v rodinných domoch návrh 1,54 11 33 

  spolu  10,69 133 399 

 

Tab. 27 Lokality pre rozvoj bývania - VARIANT „II“. 

číslo regulačný kód funkcia stav výmera ha byty obyvatelia 

3 NB1 plochy bývania v rodinných domoch návrh 1,64 18 54 

4 NB2 plochy bývania v rodinných domoch návrh 7,22 84 252 

5 NBD1 plochy bývania v bytových domoch malopodlažných návrh 0,29 20 60 

6 NB3 plochy bývania v rodinných domoch návrh 1,54 11 33 

7 NB4 plochy bývania v rodinných domoch návrh 0,47 6 18 

8 NB5 plochy bývania v rodinných domoch návrh 0,69 7 21 
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číslo regulačný kód funkcia stav výmera ha byty obyvatelia 

9 NB6 plochy bývania v rodinných domoch návrh 1,01 12 36 

10 NB7 plochy bývania v rodinných domoch návrh 0,98 16 48 

11 NB8 plochy bývania v rodinných domoch návrh 1,33 11 33 

12 NB9 plochy bývania v rodinných domoch návrh 2,81 30 90 

13 NB10 plochy bývania v rodinných domoch návrh 0,95 8 24 

14 NB11 plochy bývania v rodinných domoch návrh 1,66 14 42 

15 ZZ plochy bývania v rodinných domoch výhľad 24,62     

16 ZZ plochy bývania v rodinných domoch výhľad 12,21     

  spolu  57,42 237 711 

 

4.2  Návrh riešenia občianskeho vybavenia so sociálnou 

infraštruktúrou  

4.2.1 Charakteristika súčasného stavu 

Školstvo 

Materská škola a základná škola 

Základné vzdelávanie je v obci poskytované v Základnej škole, ktorá sídli v hlavnom ťažiskovom pries-

tore obce na Námestí A. Cabana. Základná škola v súčasnosti poskytuje vzdelanie 500 žiakom. Školský 

areál disponuje športoviskom s atletickou dráhou, volejbalovým ihriskom a multifunkčnou športova-

cou plochou. Pri škole sa nachádza aj uzavretá športovacia plocha v telocvični. Popri základnej škole 

je žiakom poskytovaná mimoškolská aktivita v školskom klube. Škola disponuje stravovacím zariade-

ním, ktoré využíva 630 stravníkov. Materská škola sídli pri základnej škole a v súčasnosti využíva tre-

tinu zo svojich priestorových kapacít. V prípade potreby je možné navýšiť kapacitu materského škol-

stva v ostatných dvoch tretinách priestorov, ktoré potrebujú finalizovanie rekonštrukčných prác. Špe-

ciálna škola sídli na rovnakej ulici a poskytuje vzdelanie 31 žiakom. Aktuálne potreby vzdelávacieho 

procesu sú naplnené a kapacity sú postačujúce. V prípade nárastu počtu obyvateľstva a zvýšenie poč-

tu obyvateľov predproduktívneho veku je možné využívanie disponibilných kapacít školských zaria-

dení.  

Tab. 28 Školské zariadenia v obci Komjatice 

Názov Adresa/Lokalita Počet 
zamestnancov 

Počet žiakov Poznámka 

Základná škola Nám. A. Cabana 1180/36 38 500  

Materská škola Nám. A. Cabana 1180/36 15 130  

ŠZŠ Komjatice Nám. A. Cabana 345/1 7 31  

Školský klub Nám. A. Cabana 1180/36 2 55  

Školské stravovanie Nám. A. Cabana 1180/36 7 630  

Zdroj: OcÚ Komjatice 
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Kultúra a osveta 

Kultúrne zariadenia reprezentuje kultúrny dom, ktorý sa nachádza na Námestí A. Cabana v hlavnom 

ťažiskovom priestore obce. Kultúrny dom tvorí viac miestností, v ktorých sa organizujú rôzne kultúrne 

i spoločenské podujatia. Kultúrny dom bol do užívania odovzdaný v roku 1987.  

V dome kultúry sídli aj obecná knižnica. Knižničný fond disponuje 23 771 zaevidovaných knižničných 

jednotiek, ktoré využíva asi 420 čitateľov. Klasická forma vypožičiavania kníh a poskytovania biblio-

graficko-informačných služieb je v súčasnosti rozšírená o elektronickú formu – internet. 

Kultúrny život v obci je veľmi pestrý a to najmä vďaka aktivitám a akciám 11 registrovaných 

i neregistrovaných mimovládnych organizácií:  

 Združenie priateľov obce Komjatice 

 Spevácky súbor Komjatičanka 

 Spevácky súbor Nádej 

 Klub dôchodcov  

 Klub protifašistických bojovníkov 

 Rybárska spoločnosť Komjatice 

 Poľovnícke združenie Komjatice 

 Vinohradnícky a vinársky spolok 

V obci sa každoročne organizujú rôzne tradičné kultúrne, spoločenské i športové podujatia, z ktorých 

hodno spomenúť  

 Fašiangové slávnosti 

 Hody 

 Súťaž vo varení gulášu 

 Stavanie mája 

 Mikuláš v Komjaticiach 

 Piknik pri príležitosti ukončenia prázdnin 

 MDD 

 Volejbalový turnaj MEMORIAL Jozefa Matušku 

V obci Komjatice sa nachádzajú významné sakrálne stavby, ktoré obyvateľom poskytujú duchovnú 

kultúru. Patria k nim: 

 Kostol Sv. Petra a Pavla 

 Kostol Sv. Alžbety 

Telesná kultúra 

Športovú činnosť a telovýchovné aktivity umožňuje futbalové ihrisko so štadiónom, ktoré sa nachá-

dza severovýchodne od intravilánu obce. Ďalej sa v obci nachádza športové ihrisko slúžiace pre žiakov 

školy a pre verejnosť, nachádzajúce sa pri základnej a materskej škole. Športovisko pozostáva 

z multifunkčného ihriska, volejbalového ihriska a atletickej dráhy. Pri škole sa nachádza aj uzavretá 

športovacia plocha v telocvični. 
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V obci pôsobia telovýchovné kluby: 

 Volejbalový klub –I.liga mužov a II. liga junioriek 

 FC Komjatice  

Zdravotníctvo 

Zdravotnícke služby pre obyvateľov obce sú zabezpečované v obvodnom zdravotnom stredisku  na 

Štúrovej ulici neďaleko Komjatického parku s nasledovným zastúpením: 

 Ambulancia všeob. lekára  

 Ambulancia všeob. lekára  

 Ambulancia detského lekára  

 Stomatologická ambulancia 

 Gynekologická ambulancia 

 Ortopedická ambulancia 

 Rehabilitácia  

 Lekáreň 

Tab. 29 Zariadenia zdravotníctva v obci Komjatice 

Názov Adresa/Lokalita Počet 
zamestnancov 

Kapacita Poznámka 

Ambulancia všeob. lekára MUDr. 
Fujaš 

Štúrova 979/36 2   

Ambulancia všeob. lekára MUDr. 
Grófová 

Štúrova 979/36 2   

Ambulancia detského lekára 
MUDr. Seiglová 

Štúrova 979/36 2   

Stomatologická ambulancia Štúrova 979/36 2   

Gynekologická ambulancia Štúrova 979/36 2   

Ortopedická ambulancia Štúrova 979/36 2   

Rehabilitácia  Štúrova 979/36 2   

Lekáreň Štúrova 979/36 2   

Lekáreň Nám. A. Cabana 2   

Zdroj: OcÚ Komjatice 

Sociálna starostlivosť 

V obci je prevádzkované zariadenie sociálnej starostlivosti. Domov sociálnych služieb (Občianske 

združenie Zlatý vek) je 19 lôžkové zariadenie s nepretržitou celoročnou prevádzkou. Ide o ubytovacie 

zariadenie s časovo neobmedzeným ubytovaním . Časť zariadenia slúži ako ubytovacie zariadenie s 

časovo obmedzeným ubytovaním s maximálnou dobou pobytu 3 mesiace. Domov sociálnych služieb 

sídli v blízkosti Komjatického parku na Štúrovej ulici.  
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Tab. 30 Zariadenia sociálnej starostlivosti v obci Komjatice 

Názov Adresa/Lokalita Počet 
zamestnancov 

Kapacita Poznámka 

Domov sociálnych služieb 
„Občianske združenie Zlatý vek“ 

Štúrova 965/22  19 lôžok  

Zdroj: OcÚ Komjatice 

Verejná správa a administratíva 

Súčasné zariadenia verejnej správy a administratívy reprezentuje obecný úrad s počtom zamestnan-

cov 19. Obecný úrad sídli na Nádražnej ulici spolu s obecnou políciou, ktorá zamestnáva 2 zamest-

nancov. V obci sa nachádza pošta na Nitrianskej ulici.  

Zariadenia cintorínov 

V súčasnosti je v obci prevádzkovaný jeden funkčný cintorín na Cintorínskej ulici. V areáli cintorína sa 

nachádza Kalvária s Golgotou, kostol Sv. Petra a Pavla a Dom smútku. Rozloha cintorína 3,9 ha. Kapa-

cita je z dlhodobého hľadiska postačujúca a preto nie je v budúcnosti potrebné uvažovať s rozšírením 

cintorína.  

4.2.2 Obchodno - obslužná vybavenosť 

V tejto oblasti vybavenosti ide v zásade o zariadenia trhového charakteru, ktoré sa rozvíjajú na zákla-

de ponuky a dopytu na trhu a reprezentujú ho prevažne zariadenia obchodno-obslužnej vybavenosti 

a ubytovacie zariadenia. Občianska vybavenosť v obci je postačujúca, nakoľko obyvatelia využívajú 

vybavenosť v okolí. Obchodná vybavenosť obce je v súčasnosti situovaná v dvoch polohách: 

 v samostatných objektoch slúžiacich len na účely komerčnej činnosti 

 ako súčasť rodinného domu 

Obchodná sieť je zastúpená nasledovnými prevádzkami: 

Tab. 31 Zariadenia komerčnej občianskej vybavenosti v obci Komjatice 

Subjekt Činnosť Adresa/lokalita Počet zamestnancov 

ABC elektroservis obchod N. A. Cabana 354/10 predajňa elektro – 
domáce potreby 

ABC lelktroservis obchod N. A. Cabana 354/10 pradajňa drogérie – 
farby-laky 

Bumbleride obchod M.R. Štefánika 34 e-shop – kočíky 

Daniel Hlavatý obchod Nádražná 41 predaj výpočtovej tech-
niky 

Drogéria obchod Dolná 12  

Drogéria, rozličný tovar Majka obchod Horná 28  

Drogéria TETA obchod Dolná 124  

Drogéria 101 obchod Dolná 125  

Farby-laky, záhradnícke potreby obchod Námestie A. Cabana 20  

Fashionet holding obchod Vinohradská 1 predaj kaderníckych a 
kozmetických výrobkov 

Novinový stánok obchod Námestie A. Cabana  

Papierníctvo obchod Dolná 62  
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Subjekt Činnosť Adresa/lokalita Počet zamestnancov 

PIPO Komjatice s.r.o. obchod Hradská 76 stavebniny 

Potraviny Kraus obchod Námestie A. Cabana  

Potraviny COOP Jednota obchod Horná 91  

Potraviny COOP Jednota  obchod Štúrova 41  

Potraviny COOP Jednota supermar-
ket 

obchod Nám. A. Cabana 9  

Potraviny Selická obchod Hradská 64  

Predajňa mäsa obchod Horná  

Stavebniny obchod Vinohradská  

TESCO STORES, a.s. obchod Dolná 1175/125  

Textil, obuv obchod Námestie A. Cabana  

Vajcia, hydina obchod Dolná  

železiarstvo obchod Dolná  

Zdroj: OcÚ Komjatice, terénny prieskum 

V oblasti služieb sú poskytované obyvateľom Komjatíc druhy z nasledovného prehľadu: 

Tab. 32 Zariadenia služieb v obci Komjatice 

Subjekt Činnosť Adresa/lokalita Počet zamestnancov 

ABC elektroservis, Milan Uhrík služby Hradská 74 servis elektromotorov a 
čerpacej techniky 

Autoservis služby Vinohradská 2 

Autoservis Holík služby Novozámocká 793/4 2 

Elektro servis, Milan Fíšan služby Cintorínska 29 oprava domácich 
sportebičov 

INŠTALATÉR, Ján Kmeti služby Ul. Fraňa Kráľa 21 voda, kúrenie, plyn  

Kaderníctvo služby Štúrova 944/1 1 

Kaderníctvo Michaela Soboňová služby Dolná 126  

Kvetinárstvo služby Námestie A. Cabana  

Kvetinárstvo MILENA, Milena Gážio-
vá 

služby Námestie A. Cabana 14  

Kvetinárstvo vo dvore – Chlustíkoví   služby Horná 41  

Lekáreň na námestí služby N.A.Cabana 6  

Lekáreň REMEDIA, Katarína Grófová služby Štúrova 36  

 

LETMANN market služby Hradská 69 TIPOS 

Očná optika služby Nám. A. Cabana 1 

Pneuservis, lakovňa služby Šurianska  

Pohrebné služby, Viliam Hozlár služby Vinohradská 96  

Pošta služby Nitrianska 1261/84  

Požičovňa čistiacich strojov služby Dolná  

Salón krásy MONIKA služby Horná 1476/133 5 

Salón krásy Violetta služby Dolná 125  
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Subjekt Činnosť Adresa/lokalita Počet zamestnancov 

Stolárske práce, Maroš Selický a 
Jozef Baťo 

služby Vinohradská 114  

Stolárstvo služby Partizánska  

ŽP EKO QELET služby Partizánska 8 výkup autovrakov a 
spracovanie šrotu 

Zdroj: OcÚ Komjatice, terénny prieskum 

Stravovacie zariadenia 

V obci Komjatice sa nachádzajú nasledovné stravovacie a pohostinské zariadenia:  

Tab. 33 Zariadenia verejného stravovania v obci Komjatice 

Subjekt Činnosť Adresa/lokalita Počet zamestnancov 

Bistro UHRÍK verejné stravovanie Hradská 74  

Funbar pohostinstvo Námestie A. Cabana  

Piváreň pri štrkárni pohostinstvo Hviezdoslavova 53  

Reštaurácia u BUMBUSA verejné stravovanie Námestie A. Cabana 26  

Pizzeria u Zajíčkov verejné stravovanie   

Zdroj: OcÚ Komjatice, terénny prieskum 

4.2.3 Návrh riešenia 

Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti je ÚPN obce je špecifikovaný v polohe zabezpečenia kom-

plexných potrieb a služieb pre obyvateľov obce, vrátane širšieho zázemia. Možno ho chápať ako for-

ma zabezpečenia ponukových plôch, ktoré vyplynuli z komplexného zhodnotenia stavu a potrieb na 

území obce. Ide o súbor odporúčaní, ktoré by mali slúžiť ako podklad pri rozhodovaní umiestnenia 

zariadení občianskej vybavenosti, z cieľom zvýšenia kvalitatívnej a druhovej skladby jednotlivých za-

riadení občianskej vybavenosti. 

Pre návrh koncepcie rozvoja OV slúžili vstupné danosti územia, vychádzajúce zo širších súvislosti:  

 postavenie obce ako súčasti ťažiska osídlenia druhej úrovne - novozámocko – komárňanské 

ťažisko osídlenia, 

 z postavenia obce Komjatice ako obce ležiacej na významnej rozvojovej osi - ponitrianskej 

rozvojovej osi druhého stupňa Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – Nitra – Nové Zámky – 

Komárno,  

 postavenie obce v rámci hierarchie sídelnej štruktúry SR, ktoré možno vnímať ako centrum 

osídlenia lokálneho významu, čo znamená zabezpečenie určitých funkcií pre obec a jeho zá-

ujmové územie 

 demografický retrospektívny vývoj obce, ako aj trendy vývoja, ktoré naznačujú starnutie oby-

vateľstva v celoslovenskom merítku, 

 opatrenia a aktivity stanovené v PHSR obce v rámci prioritných oblastí: – rozvoj občianskej 

spoločnosti a rozvoj občianskej infraštruktúry: 

o rekonštrukcia základnej školy a materskej školy 

o  rekonštrukcia kultúrneho domu 

o  rekonštrukcia zdravotného strediska 
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V zmysle záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho kraja je obec Komjatice špecifikovaná ako rozvojové cen-

trum lokálneho významu. Pre obce sa odporúča podporovať rozvoj nasledovných zariadení: 

 školstve – materské a základné školy, 

 zdravotníctve – zdravotné strediská s ambulanciami všeobecných lekárov, lekárne, 

 telekomunikáciách – pošty, 

 službách – stravovacie zariadenia, 

 kultúrno-spoločenskej oblasti – kiná, kultúrne domy, knižnice, 

 oblasti športu a rekreácie – telocvične, otvorené športoviská, 

 oblasti obchodu – obchody s komplexným základným sortimentom tovarov. 

Pre bývajúce obyvateľstvo poskytuje územie obce štruktúru vybavenostných zariadení  lokálneho 

významu ako aj regionálneho významu v oblasti školstva, základnej zdravotníckej vybavenosti, sociál-

nej starostlivosti, kultúry, prostredníctvom ktorých sa zabezpečujú potreby obyvateľstva obce 

v oblasti základnej obsluhy územia. 

Vybavenosť obchodno-obslužného charakteru je odstupňovaná podľa lokalizácie. V prvom rade ide 

o zariadenia, ktoré plnia funkciu priamej dennej obsluhy pre bývajúce obyvateľstvo priamo v danej 

lokalite. Druhú úroveň vybavenosti tvorí komerčná vybavenosť (potravinových a zmiešaných ob-

chodných reťazcov) lokalizovaná v periferiálnej polohe obce, napĺňajúca potreby nielen obyvateľstva 

riešenej obce, ale aj pre napĺňanie potrieb obyvateľov okolitých obcí. Treťou skupinou navrhovanej 

občianskej vybavenosti sú areály zmiešanej komunálnej, drobnej výroby a služieb, ktoré sú navrhnuté 

v blízkosti a v nadväznosti na lokality s rovnakou funkčnou náplňou, prípadne sú navrhované ako 

funkčná náplň území s potrebou transformácie funkčnej náplne.  

Pri návrhu rozvoja občianskej vybavenosti sa uplatnili nasledovné zásady: 

 rozvoj polyfunkcie orientovať: 

o  do polohy centra v rámci vymedzenej centrálnej zóny kde sa predpokladá koncen-

trovať predovšetkým vybavenosť celoobecného významu, 

o  na hlavné kompozičné osi, vrátane uzlových priestorov tvorených krížením kompo-

zičných osí (Námestie A. Cabana, uzlový priestor pri kostole Sv. Alžbety, uzlový pries-

tor pri vstupe do Komjatického parku , uzlový priestor pri OC Tesco, uzlový priestor 

pri Železničnej stanici), 

 Monofunkčné areály orientovať: 

o  Zariadenia školstva – predškolské zariadenia, základné školy, súčasné areály považo-

vať územne za stabilizované a rozvíjať v rámci súčasných založených lokalít, pričom 

umožniť možnosť vybavenia nových rozvojových lokalít minimálne predškolskými za-

riadeniami, 

o  Zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti považovať za stabilizované  

o  jestvujúce zariadenia kultúry považovať za stabilizované  

Na základe zhodnotenia existujúceho stavu zariadení občianskej vybavenosti, koncept riešenia územ-

ného plánu obce v oblasti jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti rešpektuje: 
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 všetky existujúce zariadenia predškolskej výchovy, administratívy, existujúce kultúrne zaria-

denia, zariadenia cirkvi, zariadenia sociálnej starostlivosti, pričom sa považujú za stabilizova-

né. 

S rozvojom občianskeho vybavenia uvažuje návrh územného plánu v rámci jednotlivých funkčných 

území:  

 v samostatných rozvojových plochách pre funkciu občianskej vybavenosti ako s hlavnou 

funkciou, 

 v existujúcich obytných územiach ako s doplnkovou funkciou, 

 navrhovaných obytných územiach ako s doplnkovou funkciou, 

Návrh ÚPN obce podporuje umiestňovanie komerčnej občianskej vybavenosti (služby, obchodné 

zariadenia, reprezentačné zariadenia) priamo v existujúcich a navrhovaných obytných územiach pre-

ferujúc najmä lokalizáciu v jadrovom území obce v jeho centrálnej polohe, ktoré môžu zvýšiť úroveň 

urbánnych štruktúr a obytného prostredia. Zariadenia občianskej vybavenosti sa v koncepte riešenia 

navrhujú lokalizovať aj v rámci novonavrhovaných rozvojových plôch, pričom sú prezentované 

v dvoch variantoch: 

Tab. 34 Lokality pre rozvoj občianskej vybavenosti - VARIANT I. 

číslo regulačný kód funkcia stav výmera ha zamestnanci 

17 NE3 plochy komerčnej občianskej vybavenosti návrh 5,70 50 

19 NE2 plochy komerčnej občianskej vybavenosti návrh 1,07 15 

21 NO2 plochy komunálnej, drobnej výroby a služieb návrh 2,48 80 

22 NO3 plochy komunálnej, drobnej výroby a služieb návrh 0,69 15 

  spolu  9,94 160 

poznámka: navrhované plochy č. 21, 22 sú v texte uvedené v navrhovaných lokalitách občianskej vybavenosti aj v navrhova-

ných lokalitách výroby, nakoľko patria k zmiešaným územiam s funkciou komunálnej, drobnej výroby a služieb 

Tab. 35 Lokality pre rozvoj občianskej vybavenosti - VARIANT II. 

číslo regulačný kód funkcia stav výmera ha zamestnanci 

17 NE3 plochy komerčnej občianskej vybavenosti návrh 5,70 50 

18 NE1 plochy komerčnej občianskej vybavenosti návrh 0,51 8 

19 NE2 plochy komerčnej občianskej vybavenosti návrh 1,07 15 

21 NO2 plochy komunálnej, drobnej výroby a služieb návrh 2,48 80 

22 NO3 plochy komunálnej, drobnej výroby a služieb návrh 0,69 15 

23 NO4 plochy komunálnej, drobnej výroby a služieb návrh 1,77 45 

26 NG1 plochy polyfunkčné - výroba a obsluha výhľad 3,64   

    spolu    15,86 213 

poznámka: navrhované plochy č. 21, 22, 23 sú v texte uvedené v navrhovaných lokalitách občianskej vybavenosti aj v navr-

hovaných lokalitách výroby, nakoľko patria k zmiešaným územiam s funkciou komunálnej, drobnej výroby a služieb 
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4.3   Návrh riešenia výroby  

4.3.1 Charakteristika súčasného stavu 

4.3.1.1 Výroba  

Zastúpenie výroby má v obci lokálny význam. Medzi najvýznamnejšie firmy, ktoré rozvíjajú svoju čin-

nosť na území obce patria: 

Tab. 36 Prehľad najvýznamnejších firiem na území obce  

Subjekt Činnosť Adresa/lokalita Počet zamestnancov 

BÁLSOS zlievareň  výroba Fučíkova 1319  

DASYM, Podhradský Dušan výroba  Horná 87 papierové vrecia 

FIX s.r.o.  výroba Vinohradská 30 výroba zdrav. potrieb 

ROLSIT TRADING Slovakia s.r.o. výroba M.R. Štefánika 34 výroba obalov na textil 

ZOVOS EKO s.r.o. výroba Dolná 38 (Čab 268) výroba kontajnerov 

Cabelux stavebníctvo, služby Družstevná 2 elektroinštalácie 

Celtima SK stavebníctvo Nitrianska 37 stany, rozklad. Stánky,  
monotované stavby 

GN Systems, Gabriel Nagy stavebníctvo Vinodolská 14 elektroinštalácie 

HIFER stavebníctvo Partízánska 59 strechy 

IQ House, Ing. Michal Repka stavebníctvo Štúrova 46 inteligentná el-
ektroinštalácia 

IZOTHERM, Marián Špacír stacebníctvo Družstevná 19 zatepľovacie práce 

SEBAN, Augustín Löbb stavebníctvo 1. mája 20 montáž brán 

STARMONT stavebníctvo, služby Štúrova 1 monááž zdravotechniky, 
vykurovania, plynoinšta-
lácie 

Stavebná firma rýchly stavebníctvo Poštová  

 

Stavebné práce, Marián Sochor stavebníctvo Štúrova 30  

Stavebné práce MPI stavebníctvo Partizánska 1  

Stavebniny Garden Komjatice stavebníctvo, obchod Hradská 75  

STAVMEX Komjatice s.r.o. stavebníctvo Dolná 127  

Zdroj: OcÚ Komjatice, terénny prieskum 2014 

Drobná výroba na úrovni služieb je zastúpená viacerými subjektmi, ktoré sú orientované prevažne na 

opravy áut, predaj áut a autodopravu. 

4.3.1.2 Poľnohospodárska výroba 

Riešené územie sa nachádza v poľnohospodársky intenzívne obhospodarovanej oblasti Podunajskej 

nížiny resp. podoblasti Podunajskej pahorkatiny. Má veľmi dobré pôdne a klimatické podmienky pre 

pestovanie takmer všetkých poľnohospodárskych plodín a pre zabezpečenie poľnohospodárskej pro-

dukcie.  
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Poľnohospodárska pôda 

Poľnohospodárska pôda tvorí 2 700,50 ha (87,81 %) z celkovej plochy riešeného územia. V rámci po-

ľnohospodárskej pôdy je prevládajúcim druhom pôdy orná pôda, tvorí 92,95 % (index zornenia) 

z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy. Záhrady tvoria 3,7 % poľnohospodárskej pôdy 

a nachádzajú sa v kontakte so zastavaným územím. Trvalé trávnaté porasty tvoria 1,22 % poľnohos-

podárskej pôdy a nachádzajú sa v lokalite Horné pole, pri rieke Malá Nitra a pri PR Torozlín. Vinice 

tvoria 2,11 % a nachádzajú sa západne od zastavaného územia v lokalite Vinohrady. Väčšina viníc je 

obhospodarovaná. Vinice nie sú evidované v registri viníc.  Ovocné sady predstavujú 0,02 % rozlohy 

poľnohospodárskej pôdy a nachádzajú sa južne od zastavaného územia, medzi cestou I/64 

a železničnou traťou.  

Tab. 37 Druhy pozemkov v k. ú. Komjatice (stav k 1.1.2014) 

Druh pozemku Rozloha (ha) Podiel z PP (%) Podiel z celk. rozlohy (%) 

Orná pôda 2 510,00 92,95 81,61 

Vinice 57,00 2,11 1,85 

Záhrady 100,00 3,70 3,25 

Ovocné sady 0,50 0,02 0,02 

Trvalý trávny porast 33,00 1,22 1,07 

Poľnohospodárska pôda 2 700,50  100,00  87,81 

Nepoľnohospodárska pôda 375,00  - 12,19 

Spolu 3 075,50  -  100,00 

Zdroj: OCÚ Komjatice, 2015 

Na poľnohospodárskej pôde sú realizované hydromelioračné zariadenia o celkovej rozlohe 878 ha. 

Produkčný potenciál pôd 

Typologicko - produkčné kategórie dávajú prehľad o priestorovej diferenciácii produkčného potenciá-

lu pôdy a najmä o možnostiach ich racionálneho využívania. V rámci riešeného územia je väčšina 

poľnohospodárskej pôdy zaradená do kategórie O2 Vysoko produkčné orné pôdy a O1 Najprodukč-

nejšie orné pôdy.  

Tab. 38 Prehľad typologicko-produkčných kategórií poľnohospodárskej pôdy  

Označenie  Subtyp  Rozloha (ha) Podiel (%)  

Potenciálne orné pôdy  

O1 Najprodukčnejšie orné pôdy 998,82 36,56 

O2 Vysoko produkčné orné pôdy 1 547,60 56,65 

O3 Veľmi produkčné orné pôdy 15,92 0,58 

O4 Produkčné orné pôdy 14,63 0,54 

O5 Stredne produkčné orné pôdy  128,16 4,69 

Striedavé polia  

OT1 Stredne produkčné polia a produkčné trávne porasty  26,70 0,98 

Spolu  2 731,84 100,00 

Zdroj: VÚPOP, 2015 
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Rastlinná a živočíšna výroba 

Väčšinu poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Komjatice obhospodaruje Poľnohospodárske podieľnícke 

družstvo Komjatice. Poľnohospodárske podieľnícke družstvo Komjatice vzniklo v roku 1991 po rozč-

lenení bývalého JRD Komjatice na päť PD. V súčasnosti fungujú už iba dve družstvá. PPD Komjatice 

hospodári na 1 876 ha poľnohospodárskej pôdy. Pôdu má prenajatú od vlastníkov a v menšej miere 

od Slovenského pozemkového fondu. V rastlinnej výrobe sa poľnohospodárske družstvo špecializuje 

na pestovanie obilnín, olejnín a krmovín. Pri pestovaní obilnín ide hlavne o pestovanie pšenice ozim-

nej, jačmeň a jarného a kukurice na zrno, v oblasti olejnín je to repka olejná a slnečnica. 

Zvyšnú poľnohospodársku pôdu obhospodarujú nasledovné subjekty: 

 POĽNO-SME, s.r.o. Palárikovo (529 ha) 

 AGROVINOL (41 ha) 

 DAN AGRO HOLDING s.r.o. (14 ha) 

 PD Rastislavice (15 ha) 

Uvedené subjekty sa špecializujú na rastlinnú výrobu, na pestovanie plodín ako sú kukurica, jačmeň, 

pšenica, repka olejná, cukrová repa, slnečnica a ďalšie.  

Živočíšnej výrobe sa vo veľkom venuje iba jeden subjekt - PD Komjatice. Špecializuje sa na chov ho-

vädzieho dobytka a chov ošípaných. Hovädzí dobytok sa chová predovšetkým na výrobu mlieka, ale aj 

na odchov teliat a jalovíc. V roku 2014 boli stavy dobytka nasledovné: teľatá (131 ks), mladý hovädzí 

dobytok (107 ks), dojnice (311 ks) a vysokotelné jalovice (48 ks). Maštaľný hnoj sa využíva v rastlinnej 

výrobe.  

Ochranné pásmo pre areál PD Komjatice nebolo stanovené. 

4.3.1.3 Lesné hospodárstvo 

V poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine majú lesné porasty nezastupiteľné miesto pri tvor-

be krajiny. Okrem hospodárskej funkcie lesov ako zdroja drevnej hmoty vystupuje tu do popredia 

najmä ich funkcia tvorby životného prostredia, funkcia vodohospodárska, pôdoochranná, klimaticko-

hygienická, kultúrna a zdravotno-rekreačná. Rozptýlená vysoká zeleň v poľnohospodárskej krajine, 

dôležitá pre celkový obraz krajiny, predstavuje remízky, háje, vetrolamy, sprievodnú vegetáciu vod-

ných tokov a komunikácií. Rozloha lesných pozemkov podľa údajov Národného lesníckeho centra 

(2015) predstavuje 37,02 ha. Lesnatosť územia je veľmi nízka, iba 1 %, nižšia ako je v okrese Nové 

Zámky (7 %). Fragmenty lesných porastov sa nachádzajú južne od zastavaného územia v lokalite Kúty, 

východne od zastavaného územia pri futbalovom ihrisku, pri ulici Generála Svobodu a pri prírodnej 

rezervácii Torozlín.  

Tabuľka 39 Prehľad kategórií lesov v k. ú. Komjatice (stav k 5/2015) 

Kategória le-
sov/Katastrálne 
územie 

Hospodárske lesy „H“ Ochranné lesy „O“ Lesy osobitného určenia 
„U“ 

Spolu: 

Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) 

Komjatice 37,02 100,00     37,02 

Zdroj: Národné lesnícke centrum, 2015 
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Lesnícku prvovýrobu zabezpečujú Lesy SR, š. p. - Odštepný závod Levice. Pestovateľská, ťažbová, ob-

novná a ostatná činnosť sa vykonáva podľa lesných hospodárskych plánov (LHP), ktoré sú vypracova-

né pre jednotlivé lesné hospodárske celky (LHC). Z hľadiska lesohospodárskych celkov patria lesy 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Komjatice do LHC Podhájska. Celková porastová zásoba dreva 

predstavuje 4 137 m3 listnatých drevín. 

V zmysle § 4 vyhlášky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších 

predpisov sa riešené územie nachádza v oblasti s chovom malej zvery M VI Nitra. Podľa Registra po-

ľovníckych organizácií (NLC, 2015) pôsobí v riešenom území poľovnícke organizácia - Poľovnícka spo-

ločnosť Komjatice. 

4.3.1.4 Ochrana lesných zdrojov 

V poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine majú lesné porasty nezastupiteľné miesto pri tvor-

be krajiny. Okrem hospodárskej funkcie lesov ako zdroja drevnej hmoty vystupuje tu do popredia 

najmä ich funkcia tvorby životného prostredia, funkcia vodohospodárska, pôdoochranná, klimaticko-

hygienická, kultúrna a zdravotno-rekreačná. Rozptýlená vysoká zeleň v poľnohospodárskej krajine, 

dôležitá pre celkový obraz krajiny, predstavuje remízky, háje, vetrolamy, sprievodnú vegetáciu vod-

ných tokov a komunikácií. Rozloha lesných pozemkov podľa údajov Národného lesníckeho centra 

(2015) predstavuje 37,02 ha. Lesnatosť územia je veľmi nízka, iba 1 %, nižšia ako je v okrese Nové 

Zámky (7 %). Fragmenty lesných porastov sa nachádzajú južne od zastavaného územia v lokalite Kúty, 

východne od zastavaného územia pri futbalovom ihrisku, pri ulici Generála Svobodu a pri prírodnej 

rezervácii Torozlín. 

Tabuľka 40 Prehľad kategórií lesov v k. ú. Komjatice (stav k 5/2015) 

Kategória le-
sov/Katastrálne 
územie 

Hospodárske lesy „H“ Ochranné lesy „O“ Lesy osobitného určenia 
„U“ 

Spolu: 

Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) 

Komjatice 37,02 100,00     37,02 

Zdroj: Národné lesnícke centrum, 2015 

4.3.2 Návrh riešenia 

V návrhovom a výhľadovom období nepredpokladá ÚPN obce výrazné zmeny v odvetvovej štruktúre 

priemyslu v obci, ktorá má lokálny charakter . 

Vývoj výroby na riešenom území je naviazaný na polohový faktor obce, ktorá sa nachádza 

v poľnohospodársky intenzívne obhospodarovanej oblasti Podunajskej nížiny. Uvedená skutočnosť 

predurčuje rozvoj predovšetkým poľnohospodárskej výroby, vrátane náväzných aktivít a služieb. V 

súvislosti so stále prebiehajúcou privatizáciou a transformáciou poľnohospodárakej výroby, došlo na 

území obce k zníženiu stavov hospodárskych zvierat, vymiestňovaniu živočíšnej výroby alebo úplné-

mu zrušeniu chovu hospodárskych zvierat. Sprievodným znakom tohto procesu je skutočnosť, že 

niektoré areály sú v likvidácii, v asanácii, iné v rekonštrukcii za účelom doplnenia chovov alebo zmeny 

na inú funkciu.  

Z hľadiska územno-technických podmienok sa v rámci ÚPN obce predpokladá s využitím územia tých-

to nefunkčných areálov na inú funkciu. Ide o využitie nefunkčného areálu PD Komjatice (Horné stav-
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by/Horná maštaľ) a PD Green line farming s predpokladom výhľadového využitia pre Priemyselno-

obslužný areál, s využitím výhodnej polohy pri plánovanej preložke cesty I/64. 

Medzi priority špecifikované v PHSR obce patria: 

 Priorita č. 1 Podpora trvalo udržateľného rozvoja, cieľ – „Zabezpečiť stabilný rast ekonomic-

kej aktivity v obci a jej okolí, ktorý je základom hospodársko-sociálneho postavenia jej obča-

nov pre oblasť: 

o priemysel 

o ostatné služby 

o poľnohospodárstvo 

Úlohou územného plánu je vytvárať územnotechnické predpoklady pre napĺňanie strategických cie-

ľov rozvoja stanovených v PHSR obce. 

V návrhovom a výhľadovom období nepredpokladá ÚPN obce výrazné zmeny v odvetvovej štruktúre 

priemyslu v obci, ktorá má lokálny charakter . 

Predpokladaným lepším napojením na cestnú (realizácia cesty I/64 v novej trase) a železničnú do-

pravnú sieť sa zvýši atraktivita pozemkov pri dopravných komunikáciách, čo môže viesť k zvýšenému 

záujmu o lokalizáciu výrobných aktivít v ich blízkosti. ÚPN obce podporuje tento trend návrhom novej 

trasy cesty I/64 so zohľadnením elektrifikácie a modernizácie železničnej trate Leopoldov - Nitra  - 

Šurany. 

Na základe špecifikovaných predpokladov v oblasti rozvoja priemyselnej výroby možno očakávať na-

sledovné tendencie rozvoja prezentované v dvoch variantoch:  

Tab. 41 Lokality pre rozvoj výroby - VARIANT I. 

číslo regulačný kód funkcia stav výmera ha zamestnanci 

21 NO2 plochy komunálnej, drobnej výroby a služieb návrh 2,48 80 

22 NO3 plochy komunálnej, drobnej výroby a služieb návrh 0,69 15 

  spolu  3,17 95 

poznámka: navrhované plochy č. 21, 22 sú v texte uvedené v navrhovaných lokalitách občianskej vybavenosti aj v navrhova-

ných lokalitách výroby, nakoľko patria k zmiešaným územiam s funkciou komunálnej, drobnej výroby a služieb 

Tab. 42 Lokality pre rozvoj výroby - VARIANT II. 

číslo regulačný kód funkcia stav výmera ha zamestnanci 

21 NO2 plochy komunálnej, drobnej výroby a služieb návrh 2,48 80 

22 NO3 plochy komunálnej, drobnej výroby a služieb návrh 0,69 15 

23 NO4 plochy komunálnej, drobnej výroby a služieb návrh 1,77 45 

24 NO1 plochy priemyselnej výroby návrh 18,30 85 

26 NG1 plochy polyfunkčné - výroba a obsluha výhľad 3,64   

    spolu    26,88 225 

poznámka: navrhované plochy č. 21, 22 sú v texte uvedené v navrhovaných lokalitách občianskej vybavenosti aj v navrhova-

ných lokalitách výroby, nakoľko patria k zmiešaným územiam s funkciou komunálnej, drobnej výroby a služieb 
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4.4 Návrh riešenia rekreácie 

4.4.1 Charakteristika súčasného stavu 

V zmysle Regionalizácie cestovného ruchu v SR (MH SR 2005 – Ústav turizmu, AUREX s.r.o.), patrí 

územia obce Komjatice do Nitrianskeho regiónu cestovného ruchu, ktorý je v strednobom horizonte 

začlenený do III. kategórie s nadregionálnym významom a v dlhodobom horizonte do II. kategórie 

s národným významom.  

Takmer celé územie mimo zastavaného územia obce, zaberá poľnohospodársky intenzívne využívaná 

krajina, umožňujúca vznik len bodových lokalít (bagroviská, termálne kúpaliská), prerušovaná tokmi 

siete s vhodnými úsekmi pre rekreáciu. 

Obec, vzhľadom na prírodné danosti má predpoklady pre nasledovné druhy, formy a skupiny činnos-

tí:  

 pobyt pri vode (vodné športy, vodná turistika)  výborné 

 cykloturistika      výborné 

Prírodné vodné plochy v okrese Nové Zámky (Tona v Šuranoch – prírodné kúpalisko, Komjatice, Dvo-

ry nad Žitavou, Chľaba – pri Dunaji), obec Komjatice môžu zabezpečovať požiadavky na saturáciu 

prímestskej rekreácie pre okresné mesto Nové Zámky, resp. aj krajského mesta Nitra. 

V zmysle ÚPN R Nitrianskeho kraja, obec Komjatice môže v budúcnosti patriť medzi významné lokali-

ty z hľadiska poznávacieho turizmu. V obci sa nachádza významný park a viacero sakrálnych stavieb 

zapísaných v ÚZPF SR. (kostoly a kalvária). V obci sa nachádza viacero archeologických lokalít, príp. 

Židovský cintorín, ktoré môžu tvoriť potenciál pre rozvoj poznávacieho turizmu v lokalite obce.  

Obec Komjatice má potenciál pre rozvoj rekreácie a turizmu na báze termálnych vôd. V južnej časti 

obce sú evidované termálne zdroje s výdatnosťou Q = 12,0 l/s, s teplotou 62 oC, tepelný výkon 2,35 

MW. 

Medzi potenciálne termálne kúpaliská, v rámci Nitrianskeho kraja možno zaradiť lokality: 

 Mojmírovce, Ivanka pri Nitre, Komjatice, Plavé Vozokany, Tvrdošovce, Bardoňovo. 

Obec Komjatice patrí do Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty: Jelenec, Kostoľany, Topoľčianky, Skýcov, 

Mlyňany, Podhájska, Draţovce, Ludanice, Močenok, Mojmírovce, Nitra, Vráble, Paňa, Poľný Kesov, 

Komjatice, Silá – Cab, Šurany, Šaľa, Vinodol. 

Rekreačno – športovú funkciu v obci predstavuje športový štadión, situovaný v severnej časti obce, 

ktorý poskytuje rôzne možnosti využitia a organizovanie akcií. Predpoklady pre rekreačno – športové 

využitie poskytuje vodná plocha – Štrkáreň. Je to vodná plocha s ostrovmi, ktorá vznikla vybagrova-

ním pri ťažbe štrku na ľavej strane od cesty z Komjatíc do Černíka. Rozloha vodnej plochy  je 45 ha a 

jeho maximálna hĺbka je 18 metrov. V súčasnosti slúži vodná plocha na lov rýb a rekreáciu. 

 Rekreáciu v parkovej obecnej zeleni zastupujú plochy Komjatického parku a park v okolí Námestia A. 

Cabana.  
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4.4.2 Návrh riešenia rekreácie 

Návrh koncepcie rozvoja rekreácie a cestovného ruchu v obci Komjatice vychádza z prírodných,  civili-

začných a kultúrno-historockých daností územia. Podmienky pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu 

vzhľadom na polohu obce, ležiacej poľnohospodárskej krajine,  predurčujú v obci rozvíjať aktivity 

súvisiace s pobytom pri vode.  

Koncepcia rozvoja  je naviazaná na priority a ciele stanovené pre oblasť cestovného ruchu v PHSR 

obce Komjatice, Priorita č. 1 Podpora trvalo udržateľného rozvoja, cieľ – „Zabezpečiť stabilný rast 

ekonomickej aktivity v obci a jej okolí, ktorý je základom hospodársko-sociálneho postavenia jej ob-

čanov pre oblasť: 

 cestovný ruch 

V koncepte riešenia sa počíta s nasledovným rozvojom: 

 rešpektovať športový štadión situovaný v severnej časti obce, 

 využitie potenciálu vodnej plochy – Štrkáreň na rekreačno – športové využitie,  

 využitie potenciálu vodnej plochy v areáli ťažby štrkopieskov - po ukončení ťažby 

 využitie parkovej obecnej zelene Komjatického parku a park v okolí Námestia A. Cabana, pre 

potreby zabezpečenie každodennej rekreácie a oddychu, 

 Spôsob využitia potenciálu pre rozvoj rekreácie a turizmu na báze termálnych vôd (v južnej 

časti obce, kde sú evidované termálne zdroje s výdatnosťou Q = 12,0 l/s, s teplotou 62 oC, te-

pelný výkon 2,35 MW) si vyžaduje  ďalšie podrobnejšie analýzy a zhodnocovania, ktoré pre-

veria finančnú, územnotechnickú a technologickú náročnosť a vhodnosť realizácie zámeru 

využita potenciálu termálnych vôd pre rekreačné účely.  

Pre každodennú rekreáciu a rekreačný šport sa v obytnom území počíta s plochami v rámci vnútrob-

lokov, využitie školských telovýchovných areálov (telocvične, ihriská) aj pre bývajúce obyvateľstvo.  

Vzhľadom aktivity rôzneho charakteru na území obce, ÚPN kladie dôraz na prepojenie jednotlivých 

aktivít (vodná, cyklo, pešia, oddychovo – rekreačná, poznávacia) v jeden funkčný systém, ktorý bude 

fungovať aj prostredníctvom cykloturizmu v rámci existujúcich a uvažovaných cyklotrás.  

Systém cyklotrás sa navrhuje založiť na nosnej kostre: 

 na ploche zastavaného územia obce: 

  ide o vytvotrenie cyklochodníka na území obce s mestským charakterom, ktorý bude 

prepájať významné uzly občianskej vybavenosti  

 posilnenie kompozičnej osi vedenej pozdĺž toku Malej Nitry a vytvorenie rekreačného 

cyklochodníka križujúceho existujúce významné a potenciálne rekreačné lokality v 

obci 

 v rámci katastrálneho územia obce: 

 hlavne vo väzbe na tok rieky Málá Nitra ako nosnej osi, ktorá bude zabezpečovať 

prepojenie rekreačného charakteru v severno-južnom trasovaní medzi mestami Nitra 

a Nové Zámky 

  existujúce prepojenie priľahlých obcí Rastislavice a Černík 



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   74 

Na základe špecifikovaných predpokladov v oblasti rozvoja rekreácie možno očakávať nasledovné 

tendencie rozvoja prezentované v dvoch variantoch:  

Tab. 43 Lokality pre rozvoj rekreácie a športu - VARIANT I. a Variant II 

číslo regulačný kód funkcia stav výmera ha zamestnanci návštevníci 

20 NR1(Štrkáreň) rekreačné územie návrh 14,19 35 600 
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5 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZE-

MIA OBCE 

5.1.1 Súčasné hranice zastavaného územia obce 

Zastavané územie obce Komjatice je vyznačené v grafickej časti ÚPN obce na základe zobrazenia 

v katastrálnej mape a vymedzenia k 1. 1. 1991. Popis súčasnej hranice zastavaného územia je v smere 

hodinových ručičiek od severného okraja zastavaného územia: 

 Začína na ceste I/64 na hranici katastra s obcou Veľký Kýr, pokračuje pozdĺž železničnej trate 

smerom južným, lemuje zástavbu na Nitrianskej a Rázusovej ulici, pokračuje medzi lesnými 

pozemkami a záhradami rodinnej zástavby ulíc Nitrianskej a Hornej, pokračuje pozdĺž vodné-

ho toku Stará Nitra až po les a rekreačný areál, ktorý lemuje a vracia sa k toku Stará Nitra. 

Pokračuje lemujúc areál parku, pokračuje pozdĺž zadných traktov záhrad obytných ulíc Hviez-

doslavovej a Vinohradskej až po cestu k rekreačnej zóne, 

 Prechádza na druhú stranu rekreačnej zóny, obchádza pozdĺž obytnej zástavby ulíc Bernolá-

ková a Slovenská, vracia sa na Hviezdoslavovu ulicu, pokračuje pozdĺž tejto ulice až po vstup 

do obce z Hviezdoslavovej ulice, lemuje oplotenie areálu PD, vracia sa na križovatku. Pokra-

čuje pozdĺž toku Stará Nitra  a zadných traktov záhrad až po cestu I/64 a železničnú trať, 

 Prechádza na druhú stranu až po cestu I/64, pokračuje pozdĺž  zadných traktov záhrad 

a pozdĺž oplotenia cintorína, vracia sa pozdĺž cesty III/06425, pokračuje pozdĺž oplotenia zá-

hrad, pokračuje nepravidelnou líniou pozdĺž záhrad a viníc až po východzí bod na ceste I/64 

5.1.2 Navrhovaná hranica zastavaného územia obce 

V koncepte územného plánu boli k súčasnej platnej hranici zastavaného územia pričlenené plochy s 

navrhovanou zástavbou rodinných domov, zmiešaného územia bývania a občianskej vybavenosti, 

plochy výroby, rekreácie, technickej infraštruktúry. Vymedzenie tohto územia je v grafickej časti 

označené ako navrhovaná hranica zastavaného územia. 

Navrhované územie na zástavbu mimo súčasnej hranice skutočne zastavaného územia sú vymedzené 

nasledovne: 

Tab. 44 Rozšírenie hraníc zastavaného územia – Variant I. 

čís-
lo 

regulačný 
kód 

funkcia stav výmera ha 

1 B2 plochy bývania v rodinných domoch - DOROVNANIE HRANICE 
ZASTAVANÉHO ÚZEMIA 

návrh 0,49 

2 B2 plochy bývania v rodinných domoch - DOROVNANIE HRANICE 
ZASTAVANÉHO ÚZEMIA 

návrh 3,82 

4 NB2 plochy bývania v rodinných domoch návrh 7,22 

17 NE3 plochy komerčnej občianskej vybavenosti návrh 5,70 

19 NE2 plochy komerčnej občianskej vybavenosti návrh 1,07 

20 NR1 rekreačné územie návrh 14,19 

21 NO2 plochy komunálnej, drobnej výroby a služieb návrh 2,48 
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čís-
lo 

regulačný 
kód 

funkcia stav výmera ha 

  spolu  34,97 

 

Tab. 45 Rozšírenie hraníc zastavaného územia – Variant II. 

čís-
lo 

regulačný 
kód 

funkcia stav výmera ha 

1 B2 plochy bývania v rodinných domoch - DOROVNANIE HRANICE 
ZASTAVANÉHO ÚZEMIA 

návrh 0,49 

2 B2 plochy bývania v rodinných domoch - DOROVNANIE HRANICE 
ZASTAVANÉHO ÚZEMIA 

návrh 3,82 

4 NB2 plochy bývania v rodinných domoch návrh 7,22 

17 NE3 plochy komerčnej občianskej vybavenosti návrh 5,70 

19 NE2 plochy komerčnej občianskej vybavenosti návrh 1,07 

20 NR1 rekreačné územie návrh 14,19 

21 NO2 plochy komunálnej, drobnej výroby a služieb návrh 2,48 

24 NO1 plochy priemyselnej výroby návrh 18,30 

    spolu    53,27 
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6 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSI-

EM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA 

OSOBITNÝCH PREDPISOV 

6.1.1. Ochrana prírody a krajiny 

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa 

v riešenom území nachádzajú tieto chránené územia:  

 Prírodná rezervácia Torozlín (vrátane jej ochranného pásma 100 m) 

 Chránený areál Komjatický park 

V zmysle sústavy chránených území NATURA 2000 sa v riešenom území nachádzajú: 

 Územie európskeho významu SKUEV0085 Dolný háj 

Prvky regionálneho územnéhos systému ekologickej stability:  

 RBk Malá Nitra, RBk Tvrdošovský potok, RBk Tvrdošovce - Lipová, RBc Komjatice, RBc Torozlín 

Prvky miestneho územného systému ekologickej stability (návrh): 

 MBk 1 Komjatice - Černík - Mojzesovo, MBk 2 Komjatice - Rastislavice 

Mokrade regionálneho a lokálneho významu: 

 PR Torozlín (R) 

 Štrkovisko pri obci Komjatice (L) 

6.1.1 Ochranné pásma dopravných zariadení 

Hranice cestných ochranných pásiem sú určené v platných právnych predpisoch o pozemných komu-

nikáciách v znení neskorších predpisov1. 

Ochranné pásmo pre železničnú trať číslo 120 je stanovené všeobecným šírkovým parametrom 60 m 

od krajnej osi koľaje.  

6.1.2 Ochranné pásma elektroenergetických zariadení 

Ochranné pásma elektroenergetických zariadení sú určené podľa platných právnych predpisov 

o energetike v znení neskorších predpisov2. 

6.1.3 Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení 

Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení sú určené podľa platných právnych predpi-

sov o energetike v znení neskorších predpisov3. 

                                                           
1 zákon č. 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
2 Zákon č. 251/2012 Z. .z o energetike v znení neskorších predpisov 
3 Zákon č. 251/2012 Z. .z o energetike v znení neskorších predpisov 
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6.1.4 Ochranné pásma ropovodov a produktovodov 

Ochranné pásma ropovodov a produktovodov sú určené podľa platných právnych predpisov 

o energetike v znení neskorších predpisov4. 

6.1.5 Ochranné pásma telekomunikačných zariadení 

Ochranné pásma telekomunikačných zariadení sú určené podľa platných právnych predpisov 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov5. 

6.1.6 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú určené podľa platných právnych 

predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov6. 

6.1.7 Vodohospodársky významné vodné toky 

V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z.( Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102 je potrebné 

zachovať ochranné pásmo pozdĺž vodohospodársky významného vodného   toku Malá Nitra v šírke 10 

m od brehovej čiary, resp. vzdušnej päty hrádze obojstranne a min.6 m od brehovej čiary Tvrdošov-

skáho potoka. V ochrannom pásme  nie je prípustná orba,  stavanie  objektov,  zmena reliéfu ťažbou, 

navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sieti. Taktiež 

je  nutné zachovať prístup  mechanizácie  správcu  vodného toku  k pobrežným pozemkom (bez trva-

lého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity. Pri výkone správy vodného 

toku a správy vodných stavieb alebo zariadení (§ 49 Zákona o vodách č.364/2004 Z.Z) 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 tokoch do 5 m od brehovej čiary. 

6.1.8 Ochrana hydromelioračných zariadení  

6.1.9Ochrana hydromelioračných zariadení  

Na poľnohospodárskej pôde v riešenom území sú realizované hydromelioračné zariadenia - závlahy. 

V k. ú. Komjatice sa nachádzajú nasledovné hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š. 

p.: 

 „Závlaha pozemkov Komjatice“ (evid. č. 5207 113), ktorá bola daná do užívania v r. 1975 

s celkovou výmerou 1 196 ha,  

 „Závlaha pozemkov Komjatice II. (evid. č. 5207 216), ktorá bola daná do užívania v r. 1988 

s celkovou výmerou 50 ha,  

 Kanál Taranské rameno B (evid. č. 5207 053 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1937 o celkovej 

dĺžke 3,329 km v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov Taranské rameno B - Rastislavice). 

Závlahové stavby pozostávajú zo záujmového územia závlah a podzemných rozvodov závlahovej vo-

dy. ktoré sú rôznych profilov (DN 150. DN 200. DN 250) a z rôznych materiálov (PVC. AZC. oceľ). Zá-

vlahová stavba „ZP Komjatice" (evid.č. 5207 113) má objekt závlahová čerpacia stanica (evid.č. 5207 

113 001). ktorá bola vybudovaná v rámci uvedenej závlahy.  

                                                           
4 Zákon č. 251/2012 Z. z o energetike v znení neskorších predpisov 
5 zákon č. 195/2000 Z. .z o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
6 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o 

regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   79 

6.1.9 Ochranné pásmo lesa 

Ochranné pásmo lesa je definované v platných právnych predpisoch o lesoch v znení neskorších 

právnych predpisov7. 

6.1.10 Ochranné pásmo cintorínov 

Ochranné pásmo cintorínov je definované v platných právnych predpisoch o o pohrebníctve v znení 

neskorších predpisov8. 

 

                                                           
7 zákon č. 326/2005 o lesoch v znení neskorších právnych predpisov 
8 zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 
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7 NÁVRH RIEŠENIA OBRANY ŠTÁTU, 

POŽIARNEJ OCHRANY, CIVILNEJ 

OCHRANY A OCHRANY PRED PO-

VODŇAMI 

7.1 Návrh riešenia obrany štátu 
Z hľadiska záujmov obrany štátu je potrebné: 

 Rešpektovať a zachovať všetky špecifické zariadenia na území obce. 

7.2 Návrh riešenia požiarnej ochrany 
Z hľadiska záujmov požiarnej ochrany je potrebné: 

 Rešpektovať platné právne predpisy o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi predpismi v znení 

neskorších predpisov9 

7.3 Návrh riešenia civilnej ochrany  

Požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov civilnej ochrany obyvateľstva: 

 Ukrytie obyvateľstva, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb v katastri obce zabezpečiť 

v súlade s platnými právnymi predpismi o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov10 11 12 

a dokumentom „Výpis z analýzy územia obvodu Nové Zámky z hľadiska možných mimoriad-

nych udalostí v obci Komjatice“13 

7.4 Návrh riešenia ochrany pred povodňami 
Z hľadiska záujmov ochrany pred povodňami je potrebné: 

 Zabezpečiť ochranu inundačného územia, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti a 

vytvárať podmienky pre: 

 pre prirodzené meandrovanie vodných tokov. 

 pre spomaľovanie odtoku povrchových vôd z predmetného územia 

 V rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opat-

renia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený 

                                                           
9 zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
10 zákon č. 444/2006 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 
11 vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických 

podmienok zariadení civilnej ochrany 
12 vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informač-

ného systému civilnej ochrany 
13 spracovaný OcÚ Komjatice č.p.: 255/2009/CO. 
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voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v reci-

piente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.) 

 Podporovať inovačné postupy a technológie zabezpečujúce vsakovanie dažďovej vody do 

územia 

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

 Komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach s dôrazom na spomalenie odvedenia po-

vrchových vôd z územia v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody, 

 Vytvárať podmienky a budovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu 

intravilánov miest a obci 

 Stavby protipovodňovej ochrany je potrebné zaradiť v územnoplánovacej dokumentácii me-

dzi verejnoprospešné stavby 

 V rámci využitia územia nesmie dôjsť k významným zásahom do režimu povrchových vôd, 

vodných tokov a technických diel na nich 

 Stavby  na  území  s trvalo zvýšenou  hladinou  podzemných vôd  požadujeme  osádzať s 

úrovňou suterénu min 0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov, 

 Potenciálnu protipovodňovú ochranu si musí žiadateľ - investor zabezpečiť na vlastné nákla-

dy, spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou. Protipovodňová ochrana nesmie negatív-

ne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných tokov. 

 Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranné-

ho pásma požadujeme a odsúhlasiť s našou organizáciou. 

 zásobovanie obce požiarnou vodou zabezpečiť v súlade s celkovou koncepciou zásobovania 
obyvateľstva obce. Pre potrebu zabezpečenia množstva požiarnej vody vychádzať z platnej 
STN 73 0873, 

 v návrhu komunikačného systému ciest vytvárať možnosť dopravnej obsluhy a teda aj 
prístupu požiarnej techniky do všetkých častí obce, 

 v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami pri rozvoji územia obce rešpektovať 
podmienky vyplývajúce z platných právnych predpisov o ochrane pred povodňami v znení 
neskorších predpisov14 zákon o ochrane pred povodňami, zákon o vodách15 a príslušné 
normy16„Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a „Úpravy riek 
a potokov“, 

 

 

                                                           
14 zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov 
15 zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách 
16 norma STN 73 6822 
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8 NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A 

TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRV-

KOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLO-

GICKEJ STABILITY 

8.1 Územná ochrana 
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov definuje ochranu 

prírody a krajiny ako starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, 

voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy, nerasty, skameneliny, geolo-

gické a geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o vzhľad a využívanie krajiny. Ochrana prírody a 

krajiny sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny, podporou a 

spoluprácou s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, ako aj spoluprácou s orgánmi verejnej správy.  

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa ochrana 

prírody na Slovensku realizuje na základe ochrany mokradí a významných biotopov, územnej ochra-

ny, druhovej ochrany a ochrany drevín. V zmysle § 2 ods. 2 písm. o) citovaného zákona nazývame 

tieto uvedené časti ochrany súhrnne osobitne chránené časti prírody a krajiny. Radíme sem chránené 

druhy, chránené územia, územia európskeho významu, súkromné chránené územia, chránené objek-

ty a ochranné pásma. Z chránených území sa v riešenom území nachádza prírodná rezervácia 

a chránený areál. Súkromné chránené územie a  chránené stromy (ako chránené objekty) sa na úze-

mí nenachádzajú. 

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí 

v riešenom území (mimo PR Torozlín a CHA Komjatický park a územia európskeho významu) prvý 

stupeň ochrany. Z hľadiska pôsobnosti orgánu štátnej ochrany prírody spadá riešené územie pod 

Štátnu ochranu prírody SR, Správu CHKO Dunajské luhy, so sídlom v Dunajskej Strede. 

8.1.1 Chránené územia 

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa 

v riešenom území nachádzajú chránené územia: 

 Prírodná rezervácia Torozlín - vyhlásená v roku 1982 za účelom ochrany vodného biotopu s 

výskytom chránených a zriedkavých druhov rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné, náuč-

né a kultúrno-výchovné ciele. Rozloha územia je 5,4 ha. V území platí 4. stupeň ochrany pod-

ľa § 15 zákona o ochrane prírody a krajiny. Ochranné pásmo v zmysle § 17 ods. 7 zákona 

o ochrane prírody a krajiny je vymedzené na území 100 m von od hranice prírodnej rezervá-

cie a platí v ňom 3. stupeň ochrany podľa § 14 citovaného zákona. 

 Chránený areál Komjatický park - vyhlásený v roku 1984 uznesením Rady Okresného národ-

ného výboru v Nových Zámkoch č. 500/041284 zo dňa 4.12.1984 z dôvodu ochrany historic-

kého parku v obci Komjatice. Rozloha areálu je 6,5 ha. V území platí 4. stupeň ochrany podľa 

§ 16 uvedeného zákona. V parku sa nachádza niekoľko hodnotných starých jedincov platanov 



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   83 

javorolistých (Platan acerifolia) a borovíc lesných (Pinus sylvestris). Park bol v rokoch 

2008/2009 zrekonštruovaný a odovzdaný do používania obyvateľom aj návštevníkom obce. 

8.1.2 NATURA 2000 

V zmysle výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo dňa 14. 7. 2004 (národný zoznam území európskeho vý-

znamu) sa v riešenom území nachádza územie európskeho významu: 

 Územie európskeho významu SKUEV0085 Dolný háj - rozloha 58,24 ha, z toho 7,5 ha 

v riešenom území. Vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov: 6510 Nížinné a podhorské kosné 

lúky, 91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek a 91G0* Karpatské a 

panónske dubovo-hrabové lesy a druhov: kunka červenobruchá (Bombina bombina), roháč 

obyčajný (Lucanus cervus), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus) a mlok dunajský (Tritu-

rus dobrogicus).  

8.1.3 Ochrana drevín 

Stromy alebo skupiny stromov chránené v zmysle § 49 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov predstavujú stromy s významnou kultúrnou, vedeckou 

a krajinotvornou funkciou. V riešenom území sa chránené stromy nenachádzajú. V Komjatickom par-

ku sa nachádza niekoľko hodnotných exemplárov: 

 Komjatický platan - platan javorolistý (Platan acerifolia), ktorý je najhrubším stromom na Slo-

vensku a jeden zo siedmich najväčších zástupcov flóry v Európe. Platan má 138 rokov, obvod 

kmeňa 930 cm, priemer koruny 36 m a výšku 32 m. Platan sa stal víťazom ankety Strom roka 

2012. Kvôli svojej grandióznosti, je častým maliarskym námetom. Maľovaný obraz časti stro-

mu v životnej veľkosti zdobí aj vstupné priestory základnej školy v obci. 

 skupina 5 ks platanov javorolistých (Platan acerifolia), ktoré sa nachádzajú v centrálnej časti 

parku, 

 skupina 150 ročných borovíc v severnej časti Komjatického parku. 

8.1.4 Mokrade 

Mokrade sú chránené podľa zákona č. 543/3002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov ako významný krajinný prvok a určité typy mokraďových biotopov národného a európske-

ho významu majú osobitnú ochranu – vyhlasujú sa ako územia európskeho významu. Mokraď podľa § 

2 ods. 2 písm. zákona o ochrane prírody a krajiny predstavuje územie s močiarmi, slatinami alebo 

rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku 

a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami. Viaceré významné mokrade sú chránené aj v národ-

nej sieti chránených území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. V najvýznamnejších územiach 

existuje prekryv národnej siete s územiami NATURA 2000. 

Z medzinárodného hľadiska sú mokrade okrem Smernice EÚ o biotopoch a smernice o vtákoch chrá-

nené najmä Dohovorom o mokradiach (Ramsarský dohovor), ku ktorému Slovenská republika pristú-

pila 1. 1. 1993. V riešenom území sa nenachádza žiadna mokraď medzinárodného významu v zmysle 

Ramsarského dohovoru. V rámci mokradí na území Slovenskej republiky je vedená databáza mokradí 

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=7&druh=6
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=7&druh=6
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lokálneho, regionálneho, národného a medzinárodného významu, ktorá bola spracovaná ako výsle-

dok 10 ročného mapovania mokradí do roku 2000. V riešenom území sú evidované 2 mokrade lo-

kálneho významu.  

Tabuľka 46 Prehľad mokradí v riešenom území 

P. č.  Názov mokrade Okres Obec Rozloha (ha) Význam 

1. Štrkovisko pri obci Komjatice NZ Komjatice 35 lokálny 

2. PR Torozlín NZ Komjatice 5,4 regionálny 

Zdroj: ŠOP SR, 2015 

8.1.5 Priemet GNÚSES a Regionálneho územného systému ekologickej stabili-

ty 

Z hľadiska priestorovej štruktúry má fungujúci územný systém ekologickej stability (ÚSES) nezastupi-

teľnú úlohu v ochrane najzachovalejších prírodných ekosystémov, zabezpečení migrácie organizmov 

a prenosu látok a energií v krajine. Podľa § 2 zákona ods. 2 písm. a) sa považuje za „územný systém 

ekologickej stability taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek 

a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému 

predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho a miestneho 

významu“. Podľa toho je charakterizované i biocentrum, biokoridor a interakčný prvok v uvedenom 

odseku v písmene d), e), resp. f), kde sa považuje za „biocentrum ekosystém alebo skupina ekosysté-

mov, ktorá vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na za-

chovanie a prirodzený vývin ich spoločenstiev“, „biokoridor priestorovo prepojený súbor ekosystémov, 

ktorá spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich 

spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky“ a „interakčný prvok určitý ekosystém, 

jeho prvok alebo skupina ekosystémov, najmä trvalá trávna plocha, močiar, porast, jazero, prepojený 

na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny pozme-

nenej alebo narušenej človekom“. 

Základný dokument reprezentujúci priestorovú ekologickú stabilitu územia Slovenskej republiky 

predstavuje Generel územného systému ekologickej stability. Predstavuje priestorové usporiadanie 

ekologicky najvýznamnejších zachovaných prírodných území (najmä lesov, mokradí, brál, sprievod-

ných porastov vodných tokov a pod.) a vyjadruje vzťah a postavenie ekologicky stabilných území Slo-

venska v prepojení na európsky systém ekologicky stabilných území. Generel Nadregionálneho 

územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky bol schválený uznesením vlády Sloven-

skej republiky č. 319 z 27. apríla 1992. Dokument GNÚSES bol aktualizovaný v roku 2001 v rámci Kon-

cepcie územného rozvoja Slovenskej republiky.  

Prvky Regionálneho územného systému ekologickej stability sú spracované v zmysle Regionálneho 

územného systému ekologickej stability okresu Nové Zámky resp. v zmysle ÚPN R Nitrianskeho kraja 

v znení neskorších zmien a doplnkov. V zmysle týchto dokumentov do riešeného územia zasahujú 

tieto prvky územného systému ekologickej stability: 
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Regionálny biokoridor Malá Nitra 

Dĺžka:   5,9 km 

P. prir. veget.  Lužné lesy nížinné (Ulmenion) 

Charakteristika Predstavuje regulovaný vodný tok, ktorý preteká centrálnou časťou riešené-

ho územia po východnej hranici zastavaného územia a potom južným sme-

rom do k. ú. Lipová. Brehové porasty sú relatívne dobre vyvinuté, 

v niektorých miestach nespĺňajú optimálne parametre šírky biokoridoru. Sú-

časťou biokoridoru je CHA Komjatický park, fragmenty lesných porastov 

a zvyšky meandrov, ktoré predstavujú hodnotný krajinný prvok 

v poľnohospodársky využívanej krajine. 

Stres. faktory: nevyhovujúca kvalita vody, nedostatočná šírka brehových porastov, vegetá-

cie, intenzívne poľnohospodárstvo, lesné hospodárenie a kategorizácia lesov 

ako hospodárske lesy, kontakt so zastavaným územím, nelegálne skládky od-

padu, výskyt inváznych druhov rastlín,  

Opatrenia zlepšenie kvality vody v toku, založenie brehových porastov na vhodných 

miestach pôvodnými druhmi drevín, likvidácia inváznych druhov rastlín.  

 

Regionálny biokoridor Tvrdošovský potok 

Dĺžka:   0,5 km 

P. prir. veget.  Lužné lesy nížinné (Ulmenion) 

Charakteristika Predstavuje regulovaný vodný tok bez brehových porastov, ktorý sa napája 

na regionálny biokoridor Dlhý kanál v k. ú. Tvrdošovce.  

Stres. faktory: nevyhovujúca kvalita vody, absencia brehových porastov, intenzívne poľno-

hospodárstvo,  

Opatrenia zlepšenie kvality vody v toku, výsadba brehových porastov, založenie breho-

vých porastov na vhodných miestach pôvodnými druhmi drevín. 

 

Regionálny biokoridor Tvrdošovce - Lipová 

Dĺžka:   1,7 km  

P. prir. veget. Dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske (Aceri - Quercion) 

Charakteristika Predstavuje biokoridor v západnej časti riešeného územia, ktorý sa nachádza 

na veľkoblokovej ornej pôde a napája sa na regionálne biokoridory RBk Tvr-

došovký porok a RBk Cabajský potok v k. ú. Rastislavice a RBk Malá Nitra v k. 

ú. Šurany.  
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Stres. faktory: absencia nelesnej drevinnej vegetácie, intenzívne poľnohospodárstvo, rude-

ralizácia, výskyt inváznych druhov rastlín,  

Opatrenia výsadba líniového pásu stromovej a krovinnej vegetácie domácimi druhmi, 

založenie ekotonového pásma.  

 

Regionálne biocentrum Komjatice  

Rozloha  57 ha 

P. prir. veget.  Lužné lesy nížinné (Ulmenion) 

Charakteristika Predstavuje vodnú plochu s nelesnou drevinou vegetáciou, ktorá vznikla ťaž-

bou štrku. Biocentrum sa nachádza vo východnej časti katastrálneho územia 

a zasahuje do k. ú. Černík. Podľa ÚPN-R NR kraja nadväzuje na RBc Dolný háj 

v k. ú. Černík. Vodná plocha je evidovaná ako mokraď lokálneho významu. 

Veľkostné parametre sú vyhovujúce, druhové zloženie prevažne vyhovujúce 

a pokryvnosť cieľových spoločenstiev nevyhovujúca. 

Stres. faktory intenzívne poľnohospodárstvo, rekreácia, ruderalizácia, lokálne znečisťova-

nie, ktoré môže ohroziť kvalitu vody, strmé brehy, 

Opatrenia výsadba brehových porastov, vytvorenie ekotónového pásma (travo-bylinné 

porasty), zamedzenie ruderalizácie, na vybraných miestach zmiernenie bre-

hov pre prístup obojživelníkov, odstraňovanie inváznych druhov drevín. 

Regionálne biocentrum Torozlín  

Rozloha  57 ha 

P. prir. veget.  Lužné lesy nížinné (Ulmenion) 

Charakteristika Biocentrum sa nachádza vo východnej časti riešeného územia v lokalite To-

rozlín. Jadro biocentra tvorí prírodná rezervácia Torozlín, ktorá je zároveň 

územím európskeho významu SKUEV0085 Dolný háj. Ide o pôvodné rameno 

rieky Nitra tzv. Kňazova jama. Vyskytuje sa tu typická močiarna vegetácia s 

mnohými vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov - korytnačka bahenná (Emys 

orbicularis). V súčasnosti už nie sú známe dokumentované výskyty živých je-

dincov. Pufračnú zónu biocentra tvorí enkláva lesného porastu a zvyšky ra-

mien s porastami. Východná časť tvorí veľkobloková orná pôda, ktorí tvorí 

prechod k lesným porastom RBc Dolný háj v k. ú. Černík. Podľa ÚPN-R NR kra-

ja nadväzuje na RBc Dolný háj resp. RBc 2 Bažantnica podľa MÚSES obce Čer-

ník. Mokraď je evidovaná ako mokraď regionálneho významu. Veľkostné pa-

rametre sú vyhovujúce, druhové zloženie prevažne vyhovujúce a pokryvnosť 

cieľových spoločenstiev nevyhovujúca. 

Stres. faktory intenzívne poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, zmeny vo vodnom reži-

me, pestovanie lesných monokultúr, výskyt inváznych druhov rastlín,  



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   87 

Opatrenia zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy, obnova pôvodného druhového zlo-

ženia lesného porastu, vytvorenie ekotónového pásma (travo-bylinné poras-

ty), odstraňovanie inváznych druhov drevín, zamedzenie zmeny hydrologic-

kého režimu územia. 

8.1.6 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability 

Obec Komjatice nemá doteraz spracovaný dokument Miestny územný systém ekologickej stability. 

Pre účely ÚPN-O Komjatice je návrh miestneho územného systému ekologickej stability spracovaný 

ako súčasť krajinnoekologického plánu. Prvky miestnych biocentier, biokoridorov a interakčných prv-

kov sú navrhnuté, tak aby vytvorili funkčný systém, ktorý zabezpečí ochranu prirodzeného genofondu 

v stanovištiach, ktoré sa nachádzajú v človekom využívanej krajine. Celkovo boli navrhnuté 2 miestne 

biokoridory s celkovou dĺžkou 9,55 km. Pri návrhu sme vychádzali aj z návrhu miestneho územného 

systému ekologickej stability v k. ú. Černík a k. ú. Mojzesovo, tak aby boli prvky navzájom prepojené. 

MBk 1 Komjatice - Černík - Mojzesovo. 

Dĺžka:   5,17 km 

Charakteristika Biokoridor sa tiahne v severojužným smerom na hranici k. ú. Komjatice, Čer-

ník a Mojzesovo. Prepája prvky ÚSES, ktorí sa nachádzajú severne od rieše-

ného územia s regionálnymi biocentrami Komjatice a Torozlín a regionálne 

biocentrum Veľký les v k. ú. Šurany. Taktiež prepája prvky ÚSES v smere vý-

chod-západ v k. ú. Komjatice a Černík a Mojzesovo. Biokoridor je nespojitý, 

tvoria ho fragmenty plošnej a nelesnej drevinnej vegetácie 

v poľnohospodársky využívanej krajine a záhrady. Blízkosť oboch biocentier 

však toto prepojenie umožňuje.  

Stres. faktory: nedostatočné šírkové parametre, nevyhovujúca štruktúra porastov, nedosta-

točne vyvinuté bylinné poschodie, výskyt inváznych druhov,  

Opatrenia zachovanie existujúcich porastov, rozšírenie biokoridoru na cca 10 - 20 m, 

doplnenie stromového, krovinného a bylinného poschodia, monitoring a lik-

vidácia inváznych druhov. 

MBk 2 Komjatice - Rastislavice 

Dĺžka:   4,41 km 

Charakteristika Biokoridor tvorí línia cesty s dobre vyvinutým obojstranným pásom sprievod-

nej zelene, ktorý sa tiahne od Komjatického cintorína smerom na západ ku k. 

ú. Rastislavice resp. RBk Tvrdošovský potok a RBk Tvrdošovce - Komjatice. Na 

biokoridor sa napája systém sprievodnej líniovej zelene, ktorý predstavuje vý-

znamný ekostabilizačný prvok v poľnohospodársky využívanej krajine.  

Stres. faktory: intenzívne poľnohospodárstvo, trasy technickej infraštruktúry, trasy doprav-

nej infraštruktúry - plánovaná preložka cesty I/64, výskyt inváznych druhov, 

rozvojové zámery 
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Opatrenia zachovanie plôch nelesnej drevinnej vegetácie v plnej miere, doplnenie 

v miestach kde absentuje, monitoring a likvidácia inváznych druhov. 

8.1.7 Prírodné zdroje  

8.1.7.1 Ochrana vodných zdrojov 

Citlivé oblasti 

V zmysle § 33 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú stanovené citlivé 

oblasti, ktoré predstavujú vodné útvary povrchových vôd, v ktorých dochádza alebo môže dôjsť 

v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné 

ako vodárenské zdroje a ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúš-

ťaných odpadových vôd. V zmysle nariadenia Vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé 

a zraniteľné oblasti, je celé územie Slovenskej republiky je zaradené medzi citlivé oblasti.  

Zraniteľné oblasti 

Podľa § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vyhlásené zraniteľné 

oblasti, ktoré tvoria poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do po-

vrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých koncentrácia dusičnanov je vyššia ako 50 

mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Zraniteľné oblasti sú vyhlásené prevažne v nižších 

polohách s poľnohospodárskou pôdou, kde je riziko ohrozenia vôd vyššou koncentráciou živín, pre-

dovšetkým dusičnanmi. V zmysle nariadenia Vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé 

a zraniteľné oblasti, je riešené územie zaradené medzi zraniteľné oblasti.  

Chránená vodohospodárska oblasť 

V zmysle § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje chránená 

vodohospodárska oblasť, ktorá predstavuje územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí 

významnú prirodzenú akumuláciu povrchových a podzemných vôd. Do riešeného územia nezasahuje 

žiadna chránená vodohospodárska oblasť. 

Územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu 

Vodárenský vodný tok predstavuje vodný tok alebo úsek vodného toku, ktorý sa využíva ako vodá-

renský zdroj alebo ako vodárenský zdroj na odber pitnej vody. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 

Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských 

vodných tokov nie je v riešenom území evidovaný žiadny vodárenský vodný tok. 

Vodohospodársky významný vodný tok predstavujú vodné toky a ich ucelené úseky, ktoré sú využí-

vané alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje, alebo plnia inú funkciu (plavba, odber vody pre 

priemysel a poľnohospodárstvo, rekreácia, hraničný tok a iné). V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 

Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských 

vodných tokov sa v riešenom území nachádzajú 2 vodohospodársky významné toky Malá Nitra 

a Tvrdošovský potok. 

Pásma hygienickej ochrany  

V zmysle § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sa vyhlasujú ochranné 

pásma vodárenských zdrojov I., II. a III. stupňa za účelom ochrany výdatnosti kvality a zdravotnej 
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bezchybnosti vody vodárenských zdrojov. Ochranné pásma vodných zdrojov v k. ú. Komjatice nie sú 

evidované.  

Minerálne pramene 

V riešenom území nie je evidovaný žiadny minerálny prameň. 

Geotermálne vody 

V riešenom území sa vyskytujú zásoby geotermálnych vôd viazané na obalové karbonáty tatrika. 

V juhovýchodnom areáli PPD Komjatice sa nachádza geotermálny vrt Komjatice 1.G, ktorého hĺbka je 

1 830 m a výdatnosť Q = 12 l/s. Voda z vrtu je silne mineralizovaná a dosahuje teplotu 78 C°. Pripra-

vuje sa jej využitie na rekreáciu. 

8.1.7.2 Ochrana pôdnych zdrojov 

Bonita pôdy 

Od 1. apríla 2013 platí novela č. 57/2013 Z. z. zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľno-

hospodárskej pôdy. Podľa § 12 ods. 1 uvedeného zákona „Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy 

zabezpečí ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonito-

vaných pôdno-ekologických jednotiek uvedenú v osobitnom predpise“. Osobitým predpisom je naria-

denie Vlády SR č. 58/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje základná sadzba odvodu za odňatie poľnohos-

podárskej pôdy a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zoznam najkvalitnejšej poľnohospo-

dárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdnoekologických jednotiek, výška 

odvodu, spôsob platenia odvodu, splatnosť odvodu a oslobodenie od odvodu.  

Podľa nariadenia Vlády SR č. 58/2013 Z. z. je v katastrálnom území Komjatice vyčlenených 8 pôdnych 

jednotiek, ktoré sú zaradené medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy. Táto najkvalitnejšia po-

ľnohospodárska pôda zaberá 27 % z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy. V nasledujúcej tabuľ-

ke sa nachádza prehľad pôdnych jednotiek zaradených medzi najkvalitnejšie pôdy v katastrálnom 

území Komjatice.  

Tab. 47 Prehľad najkvalitnejšej pôdy v k. ú. Komjatice 

Katastrálne územie  BPEJ 

Komjatice 0017002, 0019002, 0019005, 0020003, 0022002, 0023003, 0036002, 0037002 

Zdroj: VÚPOP, 2015 

8.1.7.3 Ochrana lesných zdrojov 

V poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine majú lesné porasty nezastupiteľné miesto pri tvor-

be krajiny. Okrem hospodárskej funkcie lesov ako zdroja drevnej hmoty vystupuje tu do popredia 

najmä ich funkcia tvorby životného prostredia, funkcia vodohospodárska, pôdoochranná, klimaticko-

hygienická, kultúrna a zdravotno-rekreačná. Rozptýlená vysoká zeleň v poľnohospodárskej krajine, 

dôležitá pre celkový obraz krajiny, predstavuje remízky, háje, vetrolamy, sprievodnú vegetáciu vod-

ných tokov a komunikácií. Rozloha lesných pozemkov podľa údajov Národného lesníckeho centra 

(2015) predstavuje 37,02 ha. Lesnatosť územia je veľmi nízka, iba 1 %, nižšia ako je v okrese Nové 

Zámky (7 %). Fragmenty lesných porastov sa nachádzajú južne od zastavaného územia v lokalite Kúty, 

východne od zastavaného územia pri futbalovom ihrisku, pri ulici Generála Svobodu a pri prírodnej 

rezervácii Torozlín. 
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Tabuľka 48 Prehľad kategórií lesov v katastrálnom území Komjatice (stav k 5/2015) 

Kategória le-
sov/Katastrálne 
územie 

Hospodárske lesy „H“ Ochranné lesy „O“ Lesy osobitného určenia 
„U“ 

Spolu: 

Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) 

Komjatice 37,02 100,00     37,02 

Zdroj: Národné lesnícke centrum, 2015 

8.1.7.4 Ochrana nerastných zdrojov  

V riešenom území je evidované nasledovné ložisko nevyhradených nerastov: 

4056 Komjatice - štrkopiesky a piesky - Alas Slovakia s.r.o. na parc. č. 4555/4 a 4555/6. 

8.1.8 Zeleň 

Zeleň patrí k základným zložkám, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre život obyvateľstva v sídle a 

napomáha členiť sídelnú štruktúru. Zeleň je spojovacím a jednotiacim elementom všetkých funk-

čných plôch, zariadení a vybavenosti obce. Je potrebné rešpektovať a v maximálnej miere zachovať 

zeleň v štruktúre sídla a prepojiť ju na prírodné prostredie s prvkami územného systému ekologickej 

stability. 

Pri hodnotení sídelnej zelene sme vychádzali z dostupných materiálov ako aj nami vykonaných terén-

nych prieskumov. Pri popise jednotlivých kategórií sídelnej zelene sme sa pridŕžali členenia podľa jej 

prístupnosti, prípadne funkčného využitia. 

Funkčno priestorová analýza súčasného stavu zelene vychádzala z vyhodnotenia významných plôch 

zelene, ktoré svojím ekostabilizačným a funkčným významom posilnia biodiverzitu sídla a okolitej 

krajiny. 

Priestorová analýza súčasného stavu zelene 

Usporiadanie zelene v území vychádza z lineárneho pôdorysu daného historickým vývojom obce. 

Najvýznamnejšie plochy zelene v sídle sú sústredené do väčšieho centrálneho (jadrového) kompozič-

ného celku – Námestie Andreja Cabana s priľahlou parkovou plochou pri OD Jednota a parkovou plo-

chou pri obecnom úrade. Komplex kalvárie a Kostola sv. Petra a Pavla umiestnený v areáli cintorína 

spolu so zachovaným anglickým prírodne krajinárskym parkom vytvárajú v území ďalšie ucelené 

hmoty zelene s ekostabilizačnou funkciou. 

Zeleň predškolských, školských objektov, zdravotné stredisko, športový areál patria do kategórie ze-

lene občianskej vybavenosti. Plochy zelene sú obmedzene prístupné, ale ich zeleň predstavuje vý-

znamný prvok sídla a preto ich nemožno nespomenúť. 

Dôležitým prvkom zelene je uličná zeleň v plošnej a líniovej forme, ktoré svojou vidieckou atmosfé-

rou dotvára tradičný vidiecky ráz sídla. Hlavné komunikačné trasy Dolná,  Horná a Poštovná ul. so 

širokými zelenými plochami uličných predzáhradiek vytvárajú predpoklad na vytvorenie ťažiskového 

líniového prvku zelene- stromoradí v území. Pohľadovo,  kompozične sú tieto ulice prepojené 

so sakrálnym architektonickým prvkom - farským kostolom sv. Alžbety umiestneným na križovatke 

ulíc s malou plochou zelene v tvare srdca s výsadbou ruží.  



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   91 

Súkromné okrasné záhrady, drobné políčka produkčných záhrad, ovocné sady a vinice vytvárajú zele-

ný prstenec okolo sídla s funkciou izolačnou, pufračnou a ekostabilizačnou. Z hľadiska priestorového 

usporiadania tieto plochy sídlo kompozične začleňujú do krajiny. 

Významný prírodný prvok v urbanizovanom území predstavuj vodné plochy s priľahlými brehovými 

porastami a zatrávnenými plochami (štrkáreň) a  menšie vodné plochy vo východnej časti k. ú. 

Priestorová analýza najvýznamnejších prvkov sídelnej zelene 

Plochy verejnej zelene (centrálne jadrové plochy zelene, zeleň námestí) 

Centrálna zóna  

Za najvýznamnejšie plochy zelene v štruktúre obce a miesta s najväčšou koncentráciou obyvateľov, 

využívané na spoločenské akcie (stavanie mája, deň detí, hodové slávnosti, adventné trhy) môžeme 

považovať centrálny priestor v strede obce, ktorý zahŕňa park pri obecnom úrade, námestie Andreja 

Cabana s  prepojením na parkovú plochu pri OD jednota. 

Revitalizácia centrálnej zóny obce Komjatice prebehla v rámci 2 etáp projektov Revitalizácia verej-

ných priestranstiev v obci Komjatice. Projekty riešili celoplošnú rekonštrukciou riešeného územia, ich 

súčasťou bola úprava verejných priestranstiev zelene, miestnych komunikácií, chodníkov, zastávok, 

výstavba verejného WC, rekonštrukcia VO, mosta a výstavba fontány na pitie. Predmetom dokumen-

tácie bola rekonštrukcia dvoch samostatných parkových plôch vzdialených od seba cca 400 m, po 

stranách novozaloženého parku na nám. Andreja Cabana v centre pri Kultúrnom dome, čím došlo k 

prepojeniu parkových plôch. Vznikla tým súvislá centrálna zóna, ktorá spojila hlavné obecné aktivity 

ako Obecný úrad, Kultúrny dom, Pošta a Základná škola. Centrálne zóna je architektonicky jednotná 

parková úprava navrhnutá pre spoločenské stretávanie občanov a návštevníkov.  

Park pri Obecnom úrade 

Charakteristika: Parková plocha sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Obecného úradu. Vzrastlé 

jedince lipy malolistej (Tilia cordata) a celtisov austrálskych (Celtis australis) tvorili na tejto parkovej 

ploche súvislý porast so 70 % prekrytím korún. Po rekonštrukcii parku došlo k presvetleniu stromové-

ho poschodia, tak aby mohli byť založené spodné partie výsadbami nižších kvitnúcich a stálozelených 

farebne premenlivých druhov krov s farbenými plodmi, listami a celoročne okrasnými druhmi. Tieto 

prvky boli doplnené skupinami sadových ruží, ktoré kvitnú viackrát do roka. Vlastné riešenie výsadieb 

tvorí pozadie pohľadu pred hustou clonou korún stromov. V pozadí osvetlené farebné partie dotvoria 

útulnosť objektu a zachovajú súčasnú prehľadnosť parku. V strede a vo vnútri parku sú len voľné 

trávnaté plochy. Súčasťou parkovej plochy je nový mobiliár vo forme lavičiek a detských hracích prv-

kov. 

Druhové zloženie: jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), lipa malolistá (Tilia cordata), vavrínovec lekársky 

(Prunus laurocerasus), tavoľník Bumaldov (Spiraea x bumaldi) 

Park na námesti Andreja Cabana a Parková plocha pri OD Jednota  

Charakteristika: Parkovú plochu umiestnenú v strede obce tvoria dve parkové plochy, esteticky a 

funkčne prepojené pomocou vegetačných prvkov do ucelenej hmoty zelene. Tvarová koncepcia sa-

dovej úpravy vychádza z prírodne krajinárskeho štýlu s cieľom vytvoriť vzdušnú, prehľadnú 

a presvetlenú kompozíciu. Vlastná plocha zelene je riešená formou trojetážovej zelene, voľná trávna-

tá plocha s druhovo bohatými výsadbami stromov, krovitých skupín, pôdopokryvnej zelene 
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a ružových záhonov. Prechod medzi dvoma parkovými objektmi je riešený líniou pešej komunikácie 

prebiehajúca stredom zelených plôch v tvare dynamickej vlny imitujúcej vodný tok. Súčasťou parko-

vej plochy je nový parkový mobiliár. V júni v roku 2013 bola v parku inštalovaná a vysvätená socha sv. 

Barbory. 

Druhové zloženie:  

Stromy: javor mliečny (Acer platanoides ´Globosa)´, višňa pílkatá (Prunus serrulata ´Kanzan´), slivka 

čerešňoplodá( Prunus cerasifera), sofora japosnká (Sophora japonica), hlošina úzkolistá (Elaeagnus 

angustifolia) 

Krovité skupiny: vajgelia ružová( Waigelia Florida ´Variegata´), bradavec klandonský (Caryopteris x 

clandonensis), zemolez kapucňovitý (Lonicera pileata), dráč obyčajný (Berberis vulgaris) 

Plochy zelene s historickým významom 

Komjatický park (anglicky prírodne krajinársky park) 

Charakteristika: Najvýznamnejší zelený prvok v urbanistickej štruktúre obce z hľadiska ekologickej, 

rekreačnej a estetickej funkcie. Z hľadiska urbanistickej štruktúry predstavuje centrálny kompozičný 

prvok prepojený na regionálny biokoridor Malá Nitra.  

Územie parku bolo vyňaté zo zoznamu historických pamiatok, teda nespadá pod pamiatkovú ochra-

nu. Územie parku bolo v roku 1984 vyhlásené uznesením Rady Okresného národného výboru v No-

vých Zámkoch č. 500/041284 zo dňa 4.12.1984 za chránený areál Komjatický park. Rozloha parku je 

6,5 ha. V území platí 4. stupeň ochrany podľa § 16 zákona o ochrane prírody a krajiny.  

Prírodne krajinársky park bol založený počas prestavby kaštieľa v roku 1872. Park v minulosti nadvä-

zoval na budovu Komjatického kaštieľa, ktorý postavili ako prízemnú dvojtraktovú budovu v tvare U v 

polovici 18 storočia, keď mestečko Komjatice patrilo rodu Grasalkovič. Pri prestavbe v roku 1872 bola 

budova zvýšená o jedno poschodie a upravená na spôsob francúzskeho zámku v historizujúcom slo-

hu. Parkové plochy siahali od budovy kaštieľa až po mlyn a skleník. 

Pravidelné riešenie parku prechádzalo od strany južného krídla do prírodne krajinárskych sadových 

úprav. Vstupné nádvorie zámockého areálu bolo kompozične pohľadovo prepojené s kostolom sv. 

Alžbety alejou stromov rastúcich na dnešnej Poštovej ulici (v súčasnej dobe toto stromoradie už nee-

xistuje). V severnej časti parku na väčších lúčnych porastoch dominovali solitérne dreviny, resp. men-

šie skupiny vzrastlých drevín. Po obvode rástla dodnes zachovaná kulisa pôvodných druhov drevín. 

Vo východnom najvzdialenejšom cípe parku stála kaplnka, ku ktorej prichádzali procesie zo vzdiale-

ného kostola. Francúzsky vplyv sa prejavil severovýchodne od kaštieľa na stavbe honosného dvojkríd-

lového skleníka s centrálne umiestnenou vežou vysokou 10 - 12 m na pestovanie tropických paliem 

a araukárií a na prezimovanie exotických rastlín. Ďalší skleník pre zeleninu bol v zeleninovej záhrade 

na severe spojený s ďalším mostom, kde bol aj byt pre záhradníka a ovocné sady. Na konci 2. svetovej 

vojny bol kaštieľ zbombardovaný a postupne rozobratý.  

V roku 2008 začala rekonštrukciu parku financovaná z európskych fondov. Park bol slávnostne otvo-

rený a do používania odovzdaný v roku 2009. Park sa po rekonštrukcii stal atraktívnym miestom pre 

oddych, zábavu a krátkodobú rekreáciu obyvateľov a návštevníkov obce Komjatice.  
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Kompozícia anglického prírodne krajinárskeho parku bola obnovená do pôvodného stavu vychádza-

júceho zo súčasných potrieb a možností. Návštevníci majú umožnený voľný pohyb bez oplotenia, 

veľké lúčne plochy obkolesené cestičkami s klenbou vysokých stromov poskytujú dojem voľného 

priestoru. Je využité striedanie svetla a tieňa podobne ako voľnej prírode s obráteným pomerom na 

západe a severovýchode. V západnej časti je prevaha svetla, letničiek, kvetín okrasných krov 

a solitérov oproti zatienenej severovýchodnej časti so skupinami stromov v podraste so skupinami 

stálozelených krov a s pôvodnými bylinnými podrastami. Parter je zmenšený a obnovený výsadbou 

letničiek a trvaliek vrátane miniruží. Centrálnou dominantou vyvýšeného pravidelného parteru je 

Yucca filamentosa (3 ks), ktorá symbolicky nahradzuje pôvodné Agave. Brehové porasty boli vyčiste-

né od náletov. Z hľadiska psychologickej náplne boli v parku realizované aktivity ako detské ihrisko 

s preliezačkou v tvare bývalého kaštieľa, drevený altánok, studnička s vodou a spevnená  kamenná 

centrálna časť parku pre kultúrne podujatia. 

V roku 2007 bola vykonaná inventarizácia drevín, na základe ktorej sa zistilo, že drevinný porast je 

oproti pôvodnému účelu parkovej úpravy značne zmenený a nadobudol charakter lužného lesa. 

V rámci Inventarizácie drevín bolo zistených 723 ks stromovitých drevín, z toho v rámci prečistenia 

parku došlo k výrubu 157 ks drevín. Súčasťou asanácie bolo aj odstránenie náletových drevín, pričom 

ostal zachovaný porast (Vinca minor, Hedera helix). Z asanácie boli vylúčené 4 dreviny, ktoré boli 

preschnutými torzami niekdajších stromov. Boli však ponechané tzv. ekologické stromy pre vtáctvo, 

dutinové hniezdiče a chrobáky. V Komjatickom parku sa nachádza niekoľko hodnotných exemplárov: 

 Komjatický platan - platan javorolistý (Platanus x acerifolia), ktorý je najhrubším stromom na 

Slovensku a jeden zo siedmich najväčších zástupcov flóry v Európe. Platan má 138 rokov, ob-

vod kmeňa 930 cm, priemer koruny 36 m a výšku 32 metrov. Platan sa stal víťazom ankety 

Strom roka 2012. Kvôli svojej grandióznosti, je častým maliarskym námetom. Maľovaný obraz 

časti stromu v životnej veľkosti zdobí aj vstupné priestory základnej školy v obci. 

 skupina 5 ks platanov javorolistých (Platanus x acerifolia), ktoré sa nachádzajú v centrálnej 

časti parku, 

 skupina 150 ročných borovíc v severnej časti Komjatického parku. 

 

Návrh: využiť potenciál vodného toku Malá Nitra, ktorý preteká okrajom parku a vytvoriť vodný pr-

vok s možnosťou rekreácie. Výsadbou nového stromoradia na Poštovej a Sládkovičovej prepojiť park 

na kostol sv. Alžbety a ďalšie plochy zelene v obci. Prepojiť sadové úpravy pri bytových domoch 

s parkom 

Zeleň sakrálnych objektov v okolí kostolov, kaplniek, božích múk, mariánske stĺpy, sochy 

svätcov  

Zeleň pri kostole sv. Alžbety 

Charakteristika: Zeleň pri kostole sv. Alžbety tvorí priestorovú dominantu umiestnenú v strede 2 

hlavných uličných ťahov Hornej a Dolnej ulice. Postranná výsadba zložená z nízkych druhov stromov a 

krov rámuje pohľad a na kostol a dáva vyniknúť architektúre. Zelený parter s výsadbou ruží so súso-

ším sv. Trojice dopĺňa vstupnú reprezentačnú plochu pred kostolom. 

Zeleň cintorínov, pietnych miest a kalvárií 

Cintorín s barokovou kalváriou a kostolom sv. Petra a Pavla 
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Charakteristika: V areáli cintorína sa nachádzajú výsadby s prevahou vzrastlých ihličnatých 

a stálozelených drevín voľne rozptýlených po areáli. Listnaté stromy sú vysadené vo forme stromora-

dia lipa malolistá (Tilia cordata) po stranách hlavnej pešej promenády - kalvárie. Umiestnenie krížovej 

cesty s kaplnkami je vedené stredom cintorína s koncovým pohľadovým prvkom na kaplnku (bývalá 

kaplnka Božieho hrobu) a kostolom sv. Petra a Pavla v pozadí. Výrazným nedostatkom je absencia 

vyššej zelene po obvode cintorína.  

Druhové zloženie: breza previsnutá (Betula pendula), lipa malolistá (Tilia cordata), smrek obyčajný 

(Picea abies), krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens), borievka virgínska (Juniperus virginiana) 

Návrh: Prioritne vysadiť vysokú obvodovú zeleň vo forme listnatých stromov po obvode cintorína 

s cieľom zapojenia pietneho miesta do obce a krajiny a vytvorenia kompaktnej hmoty zelene v rieše-

nom území. 

Evanjelický cintorín  

Charakteristika: Pietne miesto umiestnené v poľnohospodárskej krajine pri ceste prepájajúcej obce 

Komjatice a Rastislavice. Stĺpovité ihličnaté dreviny pri vstupnej bráne sú nevhodne vysadené hľa-

diska pohľadov z prístupovej cesty. Staršie listnaté stromy dopĺňajú areálovú zeleň v južnej časti pri 

oplotení. 

Návrh: Výsadba vyššej krovitej zelene po obvode areálu. Prepojenie areálu cintorína novým stromo-

radím lemujúcim prístupovú cestu do areálu. 

Uličná zeleň, uličné predzáhradky 

Charakteristika: Zeleň vo forme upravených uličných predzáhradiek a trávnatých plôch predstavuje 

významnú hmotu zelene v obci. Vegetačné plochy oddeľujú a izolujú domy od komunikácie 

a vytvárajú spojovací článok medzi stavebnými objektmi a uličným priestorom. 

Druhové zloženie: dochované staršie výsadby stromov, doplnené o druhovo pestrejšiu skladbu intro-

dukovaných drevín. Z  funkčného a estetického hľadiska ide o dreviny krátkoveké a nepôvodné, kom-

pozične nezodpovedajúce tradičnému vidieckemu rázu obce. 

Návrh: nová výsadba stromoradí vo forme pôvodných tradičných drevín, ktoré svojou štruktúrou 

vhodne dotvoria uličný priestor a tým aj krajinný historický ráz obce. Výber druhovej skladby navrho-

vať s ohľadom na veľkosť a tvar koruny z hľadiska osvetlenia stavebných objektov. 

Zeleň predškolských a školských objektov 

Škola ZŠ s MŠ Ondreja Cabana 

Charakteristika: Vegetačné plochy v areáloch školských zariadení majú prírodne krajinársky charak-

ter. Sadové úpravy sú riešené rozsiahlou trávnatou plochou s rozptýlenou výsadbou listnatých, ihlič-

natých stromov a krov. 

Návrh: Vysadiť zeleň po obvode areálu školy a ihriska vo forme stredne vysokej krovitej zelene 

s cieľom vytvorenia izolovaného oddychového priestoru. 

Zeleň IBV, zeleň v blízkosti obytných blokov  

Zeleň v blízkosti obytných blokov 
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Charakteristika: Zeleň tvoria trávnaté plochy v priestore medzi obytnými blokmi, s rozptýlenou vý-

sadbou listnatých a ihličnatých stromov doplnené o krovité skupiny. Nedostatočne zastúpene voľno 

časové aktivity, detské hracie prvky a altánky. 

Druhové zloženie: zmiešaný porast introdukovaných drevín s minimálnym zastúpením geograficky 

pôvodných druhov 

Návrh: Podpora humanizácie zelených plôch v bezprostrednej blízkosti obytných domov. Vegetačné 

úpravy riešiť ako rekreačný a oddychový priestor pre obyvateľov. Využiť bezprostrednú vegetačnú 

väzbu na blízky prírodne krajinársky park a vytvoriť tak ucelený zelený prvok v území. Prepojiť plochu 

parku s plochami zelene pri bytovkách a ostatnými prvkami zelene v obci.  

Zeleň IBV a predzáhradiek 

Charakteristika: estetická, rekreačná a produkčná vegetácia s najväčším zastúpením v rámci sídla 

s ekostabilizačnou funkciou. 

Druhové zloženie: V produkčných častiach záhrad prevládajú ovocné stromy, okrasné časti sú vysa-

dené introdukovanými drevinami. 

Návrh: Pravidelná údržba zelene. Druhovú skladbu predzáhradiek riešiť geograficky pôvodnými dre-

vinami s cieľom podporiť vidiecky charakter sídla. 

Zelený prstenec drobných políčok, sadov a súvislých drobných plôšok zelene s produkčnou 

a hospodárskou funkciou 

Charakteristika: Plošné vegetačné štruktúry na konci súkromných záhrad sústredených okolo celého 

sídla v zelenom  prstenci s funkciou ochrannou a izolačnou. Tieto plochy tvoria pufračnú zónu medzi 

zastavaným územím a krajinou. 

Návrh: Vegetáciu je potrebné na týchto plochách rešpektovať a v maximálne možnej miere zachovať 

jej prítomnosť v štruktúre sídla. Líniovou výsadbou pozdĺž komunikácii v poľnohospodárskej krajine 

poprepájať plochy zelene a vytvoriť vegetačnú ochrannú bariéru okolo sídla. 

Líniové prvky vegetácie v priestore ulíc, stromoradia, aleje 

Charakteristika: Vegetácia umiestnená v trávnatých  stredových deliacich pásoch má charakter roz-

trúsených skupín nízkych krov, trvaliek a solitérnych stromov. Dominantné líniové prvky vo forme 

súvislých stromoradí chýbajú. 

Návrh: Z hľadiska budúcej koncepcie sídelnej zelene považujeme za najhodnotnejšie plochy na vý-

sadbu nových stromoradí ulice Dolná, Horná a Poštovná. Druhovú skladbu nových stromoradí navr-

hujeme riešiť vo forme starých vysoko kmenných odrôd ovocných drevín. Koncept takto zvolenej 

výsadby vychádza historického vývoja sídla. V minulosti boli na týchto uliciach vysadené produkčné 

dreviny (jablone, hrušky, orechy).  

Z hľadiska podtrhnutia histórie a sprístupnenia parku viacerými vstupmi navrhujeme vysadiť nové 

stromoradia aj na ulice Poštová a Sládkovičova a prepojiť tak kostol sv. Alžbety s parkom a park 

s obcou. Výber druhovej skladby  stromov by mal vychádzať z dochovaných historických podkladov. 

Izolačná zeleň pri železničnej trati  

Charakteristika: Pri železničnej trati, ktorá vedie stredom obce absentuje izolačná vegetácie, nachá-

dzajú sa tu travobylinné porasty a ruderálna vegetácia. 

Návrh: Výsadba nízkej a stredne vysokej krovitej zelene vo forme postranných vegetačných pásov 

s funkciou pohľadovej a izolačnej bariéry s cieľom zmienenia negatívnych vplyvov železničnej trate 

(hluk a prach). 
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9 OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČ-

STVA 

9.1 Historický vývoj obce 
 „Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1256 v tvare ,,Kamnati", kde obec so starým osídlením a 

farou patrila Hunt-Poznanovcom a panstvu Gýmeš. Najstarším, nepriamym dôkazom o stavbe farské-

ho kostola v Komjaticiach je zmienka o kňazovi Dominikovi v súpise pápežských desiatkov z roku l332 

- farár Dominik ,“Dominicus plebanus de Camiahin" mal na dedinskú farnosť vysoký príjem 4 hrivny 

striebra. Komjatická farnosť mala podľa záznamov z konca 14. stor. svätoštefanský pôvod, čo nazna-

čuje starobylosť miestnej cirkevnej organizácie. Farnosť evidujú vizitácie z r. 1397 a 156l, daňový 

súpis Nitrianskej stolice z r. 1546, ktorý ju kladie do Dolných Komjatíc. Okolo roku 1390 je v obci 

písomne doložená aj kaplnka sv. Kozmu a Damiána, ktorej príjmy patrili opátstvu v Hronskom Beňa-

diku. o jej existencii ešte v 17. stor. by mohla svedčiť správa v pázmányovskej vizitácii o ďalšom, 

opustenom, spustošenom kostole ležiacom na ceste do vinohradov. Zemepánmi mestečka (oppidum) 

boli od l4.-15. stor. až do polovice 18.storočia Forgáchovci, ktorým tak prináležali aj patronátne práva 

kostola. Vedľa ich sídla, ktoré predpokladáme na mieste asanovaného kaštieľa, mohli postaviť ďalší 

kostol. O patrocíniu kostola na návrší nemáme správy. Historické pramene z 15. storočia hovoria o 

kostole Panny Márie, bez naznačenia jeho situácie. V 15. stor. postavili pevnosť, ktorá slúžila svojmu 

účelu do tureckej okupácie obce r. 1663-1664; Súpis píše o zvyškoch opevnenia zo 16.-17. storočia; v 

druhej polovici 17. storočia bolo „oppidum" znovu opevnené, čo dokumentuje aj plán z roku l660 

uložený v budapeštianskom MOL. Podľa údajov zo župnej monografie ešte koncom 19. stor. boli vidi-

teľné torzá tohto opevnenia a ľudia bežne nachádzali v jeho blízkosti ľudské pozostatky, mince a 

zbrane.“ 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 /diel II., vydalo vydavateľstvo Obzor v Bratislave/ uvádza 

však aj ďalšie dôležité skutočnosti – obec ako vlastníctvo zakladateľského rodu  Huntovcov a vlastníc-

tvo rodu Forgáchovcov v období od 14. stor. až do roku 1750. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohos-

podárstvom, resp. remeslami ako kováčstvo, krajčírstvo, obuvníctvo, mäsiarstvo, tkáčstvo a vino-

hradníctvom. Sedliaci vlastnili väčšie výmery pôdy a pestovali hovädzí dobytok, domáce zvieratá a 

hydinu. Poddaní obhospodarovali menšie výmery pôdy. Súčasť života mestečka tvorili želiari ako se-

zónni poľnohospodárski robotníci. Začiatkom 16. stor. bolo v Komjaticiach cca 100 obydlí a v obci žilo 

celkovo asi 500 obyvateľov. Turecký vpád obec postihol už v roku 1530 a v roku 1576. Obec bola 

spustošená v roku 1599 a v roku 1640, keď odvliekli veľkú časť jej obyvateľstva. V boji proti Turkom 

vynikol najmä Žigmund Forgách z Komjatíc ako uhorský palatín, ktorý organizuje boj proti Turkom. 

Keďže stavia a vlastní aj komjatické opevnenia, obec a pevnosť Forgáchovcov zanikli počas okupácie v 

rokoch 1683-84. V rokoch 1573-1590 pôsobil v obci protestantský kazateľ a tlačiar Havel Husár, ktorý 

tu zakladá prvú kníhlačiareň na Slovensku. Komjatice boli obnovené v 18. storočí. Matej Bel uvádza 

obec už ako mestečko /administratívno-správny dobový sídelný celok platný vo vtedajšom Rakúsku – 

v Čechách napr. mestice, t. j. viac ako dedina a viac ako obec/. Do roku 1858 obec vlastnili Grassalko-

vichovci. Dochovaný odkaz stavebného vývinu obce pochádza z obdobia nastupujúceho rodu 

Grassalkovichovcov ako nových vlastníkov, a to cca od polovice 18. stor. Išlo o chorvátsky šľachtický 

rod, ktorého najvýznamnejší predstaviteľ Anton Grassalkovich I. sa etabloval ako právny a hospodár-
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sky radca Uhorskej komory, resp. ako spriaznenec panovníčky Márie Terézie na uhorskom tróne. 

Grassalkovichovci vlastnili panstvá a iniciovali vznik významných vrcholnobarokových palácových 

stavieb v Gödöllö, Hatvane, v Bratislave /súčasný Prezidentský palác/, pričom v Komjaticiach si dali 

postaviť pôvodný barokový kaštieľ, ku ktorému prislúchal aj vodný mlyn, skleník, pálenica a maštaľ. 

Povedľa kaštieľa dali postaviť aj farský kostol sv. Alžbety z roku 1751 a v roku 1783 prestavať aj kostol 

sv. Petra a Pavla /na cintoríne/ zo začiatku 18. stor. Z obdobia konca 18. stor. sú tiež ďalšie neskoro-

barokové stavby v obci, ktoré uvádza Súpis, a to bývalý sirotinec, kúria /lekárov dom/ a katolícka fara. 

Dejiny Komjatíc sú v ďalšom období poznamenané pôsobením kaplána /1837/ a od roku 1844 aj 

správcu fary Ondreja Cabana, ktorý výrazne prispel obnove cirkevných stavieb a duchovného, ale aj 

mravného a národného života obce. Národný buditeľ pochádzal zo Seliec a stal sa zakladajúcim čle-

nom spolku Tatrín, obhajoval slovenčinu ako úradný jazyk. Ako spisovateľ a publicista prispieval do 

týždenníka Cyril a Metod, ale aj do Dobšinského zbierky rozprávkami z Ponitria. Okrem ľudovýchov-

nej spisby spracoval najmä dejiny Komjatickej farnosti. Zborník Codex Cabanianus A tvoria poviedky z 

Ponitria, ktorých časť Pavol Dobšinský vydal roku 1859 ako Sbierku Cabanovu v V. zväzku Prostoná-

rodných povestí. V roku 1849 Ondrej Caban musel opustiť komjatickú faru a pôsobil vo Viedni ako 

vojenský kaplán. Po meruôsmych rokoch sa vracia do Komjatíc, kde pôsobí až do svojej smrti. Skonal  

dňa 2. mája 1860 vo veku 49 rokov. Je oceňovaný ako skromný a horlivý národovec, ktorý svojou 

osvetovou a ľudovýchovnou prácou usiloval a významne napomohol povzneseniu slovenskej dediny. 

Pri príležitosti 200. výročia narodenia odhalili Ondrejovi Cabanovi v obci sochársky pamätník situova-

ný na rovnomennom námestí Komjatíc. Autorom  busty vytvorenej v kameni je novozámocký sochár 

Mgr. Art. Roman Hrčka /ktorý je aj autorom cyrilo-metodského súsošia v Nových Zámkoch/. 

Od roku 1854 časť pozemkov v obci vlastnil barón Móric Wodianer. Bol zakladateľom nového šľach-

tického rodu, ktorý zbohatol na dodávkach obilia armáde a na vývoze tabaku a vlny, pričom pôsobil aj 

ako administrátor Dunajskej parolodnej spoločnosti. Wodianerovci investovali do priemyselného 

rozvoja Uhorska, najmä do výstavby železníc. V roku 1868 postihol Komjatice rozsiahly požiar. V roku 

1874 otvorili železnicu na trati Šurany – Nitra, čo umožnilo priame železničné spojenie Komjatíc s 

okolitým svetom. Prestavbu niekdajšieho grasalkovičovského kaštieľa Wodianerovci ukončili v roku 

1872 v historizujúcom romantickom štýle francúzskych stredovekých palácových stavieb na Loire, 

resp. vo francúzskom dvorskom slohu, pričom v neskorobaokovom slohovom výraze ponechali objekt 

skleníka, ako aj prírodné okolie upravené ako typ vidieckeho barokového parku s platanmi. Od roku 

1913 sa novými zemepánmi Komjatíc stali príslušníci rodu Nemešovcov. 

Špecifickou situáciou stavu poznatkov o kultúrno-historickom vývine Komjatíc je rozvinutý stupeň 

odborných aktivít, a to vo viacerých dobových a problémových horizontoch. Ide jednak o významné 

súborné vlastivedné edičné aktivity pri príležitosti 750. výročia obce v roku 2006 /Komjatice 1256 – 

2006, vedecko-popularizačná monografia, 750 výročie prvej písomnej zmienky, Komjatice – Bratislava 

2006 – 2008/. Stavia sa však pritom na zakladateľských vlasteneckých, predovšetkým cirkevno-

historických, a neskôr aj obecných kronikárskych aktivitách, ktoré mali svoj národno-uvedomovací 

význam, avšak aj projektívno-výtvarný ekvivalent v prípade tvorby a realizácie výstavby pozoruhod-

ných sakrálnych, palácových, parkovo-krajinárskych a v nedávnom období aj pamiatkových a me-

moriálnych, pomníkových a spomienkových podujatí a úsilí.  

Mapovanie kultúrno-historického potenciálu Komjatíc v období spracovávania územného plánu obce 

mohlo zaznamenať niektoré nové skutočností oproti doterajším bilanciám, a to najmä pozoruhodné 
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výsledky a úroveň osláv 200-tého výročia narodenia Ondreja Cabana ako smerodajnej slovakizačnej 

osobnosti vývinu, ďalej projektovanie a regeneráciu miestneho parku, ale aj vznik nových pomníko-

vých diel /O. Caban, A. Molnár/, reštaurátorské aktivity /súsošie Kalvárie/ a celkový rast počtu a hod-

nôt pôsobenia výtvarnej obce. Upevňovanie vlastivedného sentimentu a povedomia nadobudlo záro-

veň racionalizované hodnoty, keď účasť žijúcich miestnych rodákov na rozvoji intelektu, resp. reflexii 

dejín obce, uskutočňuje sa novomatičiarsky, ako odborne organizované úsilie osobností.  

Novou kvalitou sa stáva aj vedomie straty a absencie romantickej architektúry a urbanistickej domé-

ny, akú pre chotár a život obce znamenal súbor stavieb a objekt pôvodne barokového kaštieľa Gra-

salkovičovcov prestavovaný Wodianerovcami ako atraktivizovaný architektonický celok. Bude vhodné 

kompletizovať projektovo-dokumentačné hodnoty tohto nezachovaného pamiatkového objektu, a to 

v záujme poznatkovej rekonštrukcie, resp. ako základ hlbších komparačných aktivít /Smolenice, Boj-

nice, atď./, keďže zrejme tvoril zdroj dobových slohových a stavebných inšpirácií a vývinu. 

Rovnako dôležité je poznať tiež širší kontext tragédie leteckého náletu na sklonku 2. svetovej vojny. 

Ako reflektovanej antifašistickej, protivojnovej reality. V celosvetovom meradle ide o analógiu lode 

Cap Arcona a v našich národných dejinách o prípady bombardovania pri Melku a v Prešove. Bude 

vhodné venovať aj tejto tragickej udalosti adekvátne pomníkové a pietne riešenia. 

Mimoriadne významnou je rôznorodá a rozsiahla poznatková báza archeologických aktivít a zistení, 

ktoré sa priamo dotýkajú lokality Komjatíc. Danú problematiku vyhodnocuje osobitná kapitola vráta-

ne návrhov opatrení. V danej spojitosti je však výslovne potrebné formulovať nutný záujem obce na 

spracovaní odbornej monografie k problematike archeologických nálezov a lokalít.. 

9.1.1 Archeologické náleziská v katastri obce 

1. Katastrálne územie Komjatice je pre archeologickú vedu významnou lokalitou. V minulosti boli 

skúmané viaceré archeologické náleziská pozdĺž bývalého koryta rieky Nitra: 

 intravilán, ul. Dolná - súvislá kultúrna vrstva, črepy zo 15.-16. a 16.-17. stor., predpokladaná 

poloha jednej z najstarších kníhtlačiarní na Slovensku (výskum r.1982), 

 intravilán, ul. Horná č. 31 - praveké (lineárna a badenská keramika), a stredoveké kultúrne 

vrstvy a hrob maďarovskej kultúry (výskum r. l980),  

 intravilán, ul. Hviezdoslavova - sídlisko a pohrebisko lengyelskej kultúry II. a IV. stupňa, síd-

lisko badenskej kultúry, objekty 9. storočia,  

 intravilán, kultúrny dom - 2 horizonty planírok v superpozícii - tzv. gotické poháre z 15.-16. 

st., l8. stor. (výskum r. l978),  

 v areáli resp. pri štrkovisku východne od obce - rozsiahle sídlisko lengyelskej kultúry, stopy 

osídlenia s maďarovskou kultúrou, laténska keramika a keramika zo staršej doby rímskej, síd-

liskové objekty z 9.-10. a 11 .-12. stor. (výskum r. 1974, 1983),  

 v polohe bývalej tehelni J. Hrivňáka - sídlisková vrstva z obdobia stredného paleolitu, latén-

ske pohrebisko z 12. stor. pred n. l. (výskum r. 1949-1950),  

 v polohe Druhá strana - kruhový útvar s priemerom cca 50-60 m, rondel s priemerom cca 250 

m - neolit, doba bronzová, stredovek (prieskum, letecká prospekcia r. 1990), 

 v polohe Hajdenove a Za malým hájom - lineárna keramika, klęnbovité pece badenskej kul-

túry, doby halštatská a laténska, doba rímska a stredovek - 8.-13. stor.,  
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 v polohe Homolky - lineárna keramika, ludanická skupina, 40 objektov badenskej kultúry, 

skupina Bajč-Retz, pohrebisko nitrianskej kultúry, pohrebisko a sídlisko z 9. stor., depot 

żelezných predmetov zo „slovanskej" zásobnicovej jamy (výskum r. l953, 1973, 1977, 1979),  

 v polohe Homolka - sídlisko lengyelskej kultúry, bolerázska skupina, keramika mad'arovskej 

kultúry, hroby nitrianskej kultúry, doba halštatská, laténska keramika, doba rímska a stredo-

vek - pražský typ (6.-7 . stor.),  

 v polohe Kňazova jama - 500 objektov - mladšia fáza lineárnej keramiky, bolerázska skupina 

badenskej kultúry, čakanská a podolská kultúra, chaty z doby laténskej, intenzívne osídlenie v 

dobe rímskej (chaty, chata obdĺžnikového tvaru - 2. stor.), chaty z 9. stor. a 11-15. stor., malé 

stredoveké pohrebisko (výskum r. 1977-78, 1979, letecká prospekcia r. 1993),  

 v polohe Legionárske - z 800-900 objektov sa vyskúmalo asi 200 - lengyelská a badenská  

kultúra (sústava chát), osídlenie z doby rímskej (osemhranný objekt s dvojitými stenami - kos-

tol?), 16 slovanských polozemníc, chaty a príbytky z 12. stor. (výskum r. 1970-77).  

 v polohe l'avého brehu bývalého Panského kanála - sídlisko lengyelskej kultúry stupňa To-

pol'čany-Szob, rozsiahle sídlisko badenskej kultúry, doby rímskej z 2.-3. stor., intenzívne osíd-

lenie 12.-13. stor. (výskum r. 1984), 

 v polohe Mandáčka - 54 objektov a 15 tmavo sfarbených plôch - lineáma keramika, lengyel-

ská kultúra IV. stupňa, badenská kultúra, mad'arovská kultúra, halštat a stredovek (výskum r. 

1977),  

 v polohe Na kameni - staromad'arský hrob z 10. stor. s burgundským strieborným polde-

nárom (výskum r.1997), 

 v polohe Pieskovne pri lzdeckej ceste – pohrebisko z 9. stor., 

 v polohe Ryžovisko, predtým Blatnica - badenská kultúra, doba halštatská, doby rímska a 

stredovek - praźský typ (5.-6. stor.), staršia fáza Avarského kaganátu, żeleziarska výroba 9.- 

13. stor. (24 výrobných buniek), osídlenie 12.-14. stor. (výskum r. 1961 -1962,1977),  

 v polohe Stredné lúky - základové žľaby oválnych tvarov s rozmermi 4-5 x 10-20 m, línie jám, 

lengyelská keramika, 2 žiarové hroby a 2 kultúrne objekty (letecká prospekcia r. 1994, vý-

skum r. 2001),  

 v polohe Tomášove 1 - zo 400 zistených objektov preskúmaných 19 a 53 - lengyelská kultúra, 

kultúrne jamy z neskorej doby bronzovej a halštatskej, chaty z doby rímskej, 2 kruhové stud-

ne (2.-3. stor.), chaty zo stredoveku s kamennými kozubmi v rohoch (9.-11. stor.) (výskum 

r.1977, t979),  

 v polohe Tomášove 2 - objekty lengyelskej kultúry II.-IV, stupňa, doby halštatskej - sporadické 

osídlenie, doby rímskej (kruhový objekt) a stredoveku (chaty, ohniská s vypálenými estrichmi 

- 9.-10. stor.) (výskum r.1977),  

 v polohe Toroslín - zaniknutá stredoveká osada z 12.-13. stor. - 220 zistených objektov, chat, 

kultúrne jamy, ohniská, pece a studňa (výskum r. 1977), 

 v polohe Vicena - sídlisko lengyelskej kultúry' zvyšky pecí badenskej kultúry - bolerázskej sku-

piny, pohrebisko nitrianskej kultúry, sídliskové objekty mladšej a neskorej doby bronzovej, 

objekty kalenderberskej kultúry, doby laténskej, slovanské sídlisko z 9.-10. stor., včasnostre-

doveké hroby, zaniknutá osada z 13.-14. stor. (výskum r. 1974, 1983, 1984). 

Na základe uvedeného je evidentný takmer nepretržitý vývoj od mladšej doby kamennej až po súčas-

nosť. Sídlisková vrstva bolo doložená už aj zo stredného a mladého paleolitu, z neolitu pochádza 8 

nálezísk, z eneolitu 74 nálezisk lengyelskej kultúry a 11 nálezísk badenskej kultúry, zo staršej doby 
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bronzovej náleziská nitrianskej, únětickej, hatvanskej a maďarovskej kultúry, zo strednej doby bron-

zovej 3 náleziská karpatskej mohylovej kultúry a 3 náleziská čakanskej kultúry. Z doby halštatskej 

pochádza 6 nálezísk kalenderberskej kultúry a jedno nálezisko vekerzugskej kultúry. Z laténu po-

chádza 7 nálezísk, z doby rímskej 7 germánskych osád. Kým včasnoslovanské obdobie prezentujú 3 

náleziská, poveľkomoravské nálezy pochádzajú zo 7 sídlisk a 8 pohrebísk. Do obdobia 11.-13. storočia 

je možné zaradiť 13 sídliskových lokalít. 

9.1.2 Novšie dejiny 

V rokoch 1. svetovej vojny narukovalo 336 Komjatičanov mobilizovaných postupne až do veku 50-tich 

rokov. V Komjaticiach bol zriadený poľný lazaret. Vo vojne padlo a stalo sa nezvestnými okolo 200 

Komjatičanov a viac ako 100 Komjatičanov sa vrátilo ako invalidov. Po roku 1918 a národnom oslo-

bodení sa v Československej republike začína rozvíjať aj spoločenský a kultúrny život obce – v roku 

1920 vzniká ochotnícke divadlo a v roku 1923 založili miestnu odbočku Československého červeného 

kríža. Od roku 1930 pôsobí futbalový klub, a súbežne aj dychová hudba. V čase hospodárskej krízy je 

v obci do 300 nezamestnaných. Komjatice obsadili maďarské vojská vzápätí po Viedenskej arbitráži 

/2. november 1938/ dňa 10. novembra 1938. Spolu so Šuranami išlo o územnú enklávu s výrazným 

zastúpením slovenského obyvateľstva. Pokiaľ stredoškolská mládež získala možnosť  štúdia na slo-

venskom gymnáziu v Šuranoch, početná školská mládež v Komjaticiach bola podrobovaná maďari-

začnému útlaku vo vojenskej mládežníckej organizácii Levente. Komjatickí muži boli mobilizovaní a 

museli slúžiť v horthyovskej armáde, a to najmä na východnom fronte. Od 12. mája 1942 maďarskí 

fašisti odvážali židovské obyvateľstvo do koncentračných táborov. V roku 1944 boli v Komjaticiach 

dislokované oddiely nemeckého Wehrmachtu, ktoré vyžadovali kopanie zákopov. Nemecká armáda 

obsadila obec v čase Vianoc. Vojská 2. ukrajinského frontu oslobodili Komjatice dňa 28. mája 1945, 

keď ťažkým pouličným bojom predchádzal nálet a bombardovanie sovietskeho letectva dňa 25. mar-

ca 1945, keď paľba lietadiel zasiahla účastníkov bohoslužieb na Kvetnú nedeľu, ktorí vybiehali z 

kostola. Nálet zasiahol aj komjatický zámok, ktorý Nemci pred ústupom zapálili. Pri oslobodzovaní 

obce zahynulo 20 vojakov sovietskej armády, ktorí sú pochovaní na cintoríne v Štúrove. Padlí a obete 

1. a 2. svetovej vojny majú svoj pamätník v obci pri kultúrnom dome /2006/. Pomník obetiam holo-

caustu tentoraz spôsobený horthayovským a nyilasiovským fašizmom je situovaný na mieste niekdaj-

šeho Židovského cintorína na Vinohradníckej ul. /2005/. Priebeh oslobododzovacích bojov bol v prí-

pade Komjatíc mimoriadne tragický. V danom období obec navštívil veliteľ 2. ukrajinského frontu R. J. 

Malinovský. 

Po oslobodení sa Komjatice stali súčasťou Československej republiky. Vznikol Miestny národný výbor, 

ktorého budova sa začala stavať v roku 1947. Bola ukončená oprava školy a slávnostne otvorený 

kultúrny dom, atď. Pre obec začalo obdobie národného oslobodenia, kultúrnej a sociálnej obnovy. 

Začínala aj nevyhnutná povojnová kolektivizácia, rozporne z hľadiska vlastníckych vzťahov k pôde. V 

roku 1960 sa obec stala súčasťou okresu Nové Zámky v novozriadenom Západoslovenskom kraji 

/dovtedy Nitriansky kraj, okres Šurany/. V povojnovom období zaznamenali Komjatice nebývalý spo-

ločenský rozvoj, a to jednak na báze družstevnej veľkovýroby, avšak aj z hľadiska výstavby a budova-

nia sociálnej, školskej, kultúrnej a miestnej výrobnej, komunikačnej a dopravnej infraštruktúry. Po 

roku 1989 Komjatice zaznamenali intenzívnu činnosť nových politických strán, v začiatkoch najmä 

Slovenskej národnej strany. Prebiehala transformácia pôdohospodárskeho družstva, ako aj oživenie 

náboženských a ľudových kultúrnych tradícií. Ako príkladné možno označiť pôsobenie Zduženia pri-

ateľov obce Komjatice, ale aj početné zoskupenie výtvarných umelcov reprezentujúcich život Komja-
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tíc doma a v zahraničí /S. Harangozó, M. Horníková, J. Kelemen, reštaurátori manželia Kelešiovci, 

sochár P. Machata, sklárska výtvarníčka I. Markovičová a pod. 

Obec sa však prezentuje aj ďalšími osobnosťami ako Š. Barta, muzikologička E. Čárska-Lörincziová, 

filozof a fyzik E. Dragúň, biologička M. Grófová, kartograf A. Kelemen, sociologička a politologička Ľ. 

Malíková, filológ a zberateľ rozprávok R. Martiš, otolaryngológ A. Molnár, fyzik a matematik Ľ. Mol-

nár, matematička Z. Riečanová, jadrový fyzik J. Ružička, konštruktér húfnice Zuzana Ing. J. Šulc, príro-

dovedec J. Velčický, knihovníčka M. Zemaníková-Grófová a i. Z Komjatíc p viacero spisovateľov a pu-

blicistov – novinár F. Bartošek, spisovateľ Š. Cifra, kultúrny historik J. Gálik, reportér P. Hajnala, spiso-

vateľka J. Horváthová, prekladateľ I. Šafár, historik Š. Valent, rozprávkarka Z. Moravčíková-

Zemaníková, Všeobecne je známy rodácky profil a konfesie ministra pôdohospodárstva SR Ľ. Jahnát-

ka, pričom obec v nedávnom období napomohla aj pripomenutiu prvého ministra zdravotníctva SR 

prof. A. Molnára. Portrétnu bustu v bronze a pomník tejto osobnosti odhaľovali dňa 1. mája 2014 a je 

dielom dcéry, akad. sochárky Margity Horákovej. 

9.1.3 Typológia sídelného celku, urbanistických, architektonických a prírod-

nokrajinárskych dispozícií a hodnôt 

Vývinovo-historicky je potrebné pripomenúť tri dobové vrstvenie urbánnej  pôdorysnej schémy 

Komjatíc. Ide o forgáchovský predturecky a protiturecký mobilizatívny horizont, ďalej vrcholnobaro-

kovú investíciu obdobia nástupu Grassalkovichovcov, a v závere stavebno-achitektonický komplet 

daný prestavbami a atraktivizujúcimi stavebnými aktivitami Wodianerovcov. Pôdorysné schémy tých-

to vrstiev stavebného vývinu obce sú dôležité z hľadiska archeologických zistení najnovšieho typu – 

zisťovania obrysu základov historicky doložených /spomínaných, nie projektantsky a graficky náhľa-

dovo známych/ stavieb. Štvrtým horizontom je pôdorysný raster dochovaných stavieb, z ktorých via-

ceré /nesakrálne/ nie sú adekvátne pamiatkovo registrované /národné, miestne/, obnovované a vyu-

žívané. Tento horizont je potrebné intenzívne chrániť ako existujúce kultúrne dedičstvo. V prípade 

sakrálnych stavieb má výnimočné prírodno-krajinárske hodnoty areál cintorína s iluzívnym baroko-

vým nástupom ku Kalvárii, ako aj v spojitosti so súvisiacim objektom kostola sv. Petra a Pavla apošto-

lov. Tento urbanisticko-architektonický šperk je hodnotovo navýšený tvarovosťou architektonických 

objektov, pôsobivosťou a exkluzivitou vývinového stupňa tzv. dynamického baroka.  

Súčasné Komjatice profitujú na situovaní novej bytovej zástavby v lokalite niekdajšieho kaštieľa, a to z 

respiračnej prírodnej produktivity susediaceho historického a chráneného parku. V otázke straty ro-

mantizujúcej hodnoty areálu kaštieľa /napriek nespornej strate/ treba upozorniť na pohľadnicovú 

iluzívnosť, keďže nejde o analógiu francúzskej palácovej stavby z 14. – 15. stor., ale o honosný eklek-

tický neoprodukt. Obnova takéhoto objektu by znamenala gýčový hazard, nie však autentický histori-

zujúci sentiment. 

Samotná zástavba obce predstavuje aj v súčasnosti typ hromadnej cestnej zástavby. Staršia zástavba 

prevažne z 20. stor. Výskyt troj- a viacpriestorových domov so stĺpovými podstienkami, ak aj vžitý typ 

predzáhradky. Dvory sú uzavreté nízkymi bránkami. 

V súčasnom období sú už, zrejme, ťažko zistiteľné zvyšky forgáchovského protitureckého opevnenia. 
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9.1.4 Národné kultúrne pamiatky 

Na základe vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu v Nitre k spracovaniu územno-plánovacej do-

kumentácie pre územný plán obce Komjatice zo dňa 19. 8. 2014  Pamiatkový úrad Slovenskej republi-

ky v riešenom území eviduje nasledovné nehnuteľné národné kultúrne pamiatky: 

 Fara a tabuľa pamätná, Ondrej Caban z roku 1751, p. č.44/1, č. Ústredného zoznamu pa-
miatkového fondu (ďalej len ÚZPF) 336.1.2 

 Hrob s náhrobníkom, Ondrej Caban z roku 1860, č. UZPF 338.1.  

 R.-k. Kostol sv. Alžbety, barok, r. 1751 - 1755, p. č. 43, č. UZPF 339.1. 

 R.- k. Kostol sv. Petra a Pavla, barok, pol. 18. storočia, p. č.2918, č. ÚZPF 341.1. 

 Kalvária, barok, r. 1755- 61, v areáli cintorína, č. UZPF 342.1-21. 

9.1.5 Zoznam pamätihodností obce, ďalšie významné kultúrne pamiatky 

Krajský pamiatkový úrad vo svojom stanovisku ďalej uvádza prehľad ďalších pamiatok, ktoré možno 

považovať za významné pamiatky nezapísané dosiaľ v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, 

ktoré však neoznačuje ako vytypované na tento zápis. Citujem: 

Súpis pamiatok na Slovensku. Obzor Bratislava, 1968, zv. 2, str. 69 - 70 k obci Komjatice ďalej uvádza; 

 Socha sv. Jána Nepomuckého v záhrade farského kostola, kamenná z polovice 19. storočia, 

 Socha sv. Floriána v obci, kamenná z roku 1822,  

 Súsošie sv. Trojice, kamenné z roku 1901. 

Metodika spracovania územného plánu obcí v spojitosti s evidovanými, resp. ďalšími dosiaľ neevido-

vanými objektmi a pamiatkovými hodnotami  miestneho významu požaduje chrániť ich ako pamiatky 

miestneho významu, a to predovšetkým vytvorením a odborným vedením evidencie pamätihodností 

obce podľa § 14, ods. 4 Zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. Na základe tohto ustano-

venia pamiatkového zákona obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamäti-

hodností miestneho významu. Do tejto evidencie je vhodné zaradiť, okrem hnuteľných a ne-

hnuteľných pamiatok prípadne aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, 

zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Zoznam evidovaných 

pamätihodností obce má obec predložiť na odborné a dokumentačné účely príslušnému krajskému 

pamiatkovému úradu  a v  prípade nehnuteľných objektov predložiť tento  zoznam príslušnému sta-

vebnému úradu. 

V Komjaticiach medzi takéto objekty možno zaradiť: historické školské budovy /bývalý sirotínec, bu-

dova neklasicistickej školy/, majere /tzv. malý kaštieľ a ubytovňa želiarov/ a kúrie /tzv. lekárov dom/ 

a pod.  

V obci Komjatice je osobitne potrebné venovať pozornosť kompletizovaniu historických a umenoved-

ných informácií o ďalšom nespornom pamiatkovom fonde, ako aj spracovaniu prehľadu autorov a 

diel výtvarného umenia, ktoré sa uplatňujú ako pomníková tvorba, resp. ako organická súčasť archi-

tektúry verejných a kultúrno-spoločenských stavieb v obci.  

Zoznam hnuteľných pamätihodností obce môžu tvoriť napríklad symboly mesta – erb, pečate histo-

rických obcí, vlajka, ale aj významné archívne pamiatky – listiny privilégií, prvé písomné zmienky, 

názvy chotárov a pod. Zoznam nehmotných pamätihodností tvoria historické názvy obce /mestečka/, 

ďalej pamätné dni oslobodenia, patróna obce, jarmočné a vinárske tradície, pobyty významných 

osobností, významné kultúrne podujatia, atď. 
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9.1.6 Osobnosti a inštitúcie, kultúrne tradície, symboly obce 

Problematiku osobností a  inštitúcií, ako aj kultúrnych tradícií v hĺbkových historických kontextoch  a 

sondách riešia predchádzajúce kapitoly. Navrhované opatrenia odporúčajú pristúpiť k  spracovaniu 

zoznamu pamätihodností miestneho významu a k iniciovaniu hodnotovo samozrejmých pamiatko-

vých objektov a hodnôt. Kultúrno-historický potenciál Komjatíc umožňuje, resp. v budúcnosti si vyži-

ada intenzifikovať úlohu kultúrneho manažmentu, a to najmä z  hľadiska  získavania a tvorby zdrojov 

na obnovu a  atraktivizovanie, resp. oživenie a zmenu funkcií necirkevných pamiatkových objektov, 

ale aj pri vydávaní špecializovaných monografických vlastivedných knižných projektov. 

Symboly obce v zmysle platného štatútu obce schváleného Obecným zastupiteľstvom v Komjaticiach 

dňa 6. marca 2014 uznesením č. 234/06032014  tvoria erb obce, zástava obce a pečať obce. Erb obce 

tvorí heraldický motív gotického štítu ako poľa červenej farby, na ktorom sú vpravo a smerom nahor 

rastúce dve steblá a pšeničné klasy zlatistej farby, s ústredným motívom bieleho trojlistého viničného 

prútu rastúceho uprostred ako rozvilina na celej ploche štítu, s dvomi zlatistými strapcami po stra-

nách. Zástavu obce tvorí päť pozdĺžnych pruhov červenej, žltej, bielej, žltej a červenej farby v po-

meroch 1/8, 2/8, 2/8, 2/8, 1/8, s tromi cípmi a dvomi zástrihmi. Na rozdiel od vlajky, ktorá nie je šta-

tutárnym symbolom obce, ale iba funkčným odvodením symbolu, zástava má byť ukotvená na stoži-

ari a voľne vlajúca do strán, pričom jej pomery strán spravidla nebývajú presne stanovené ako v prí-

pade vlajky /ktorej pomery sú tu 2:3/. Pečať obce vznikla na základe dochovanej predlohy dobového 

pečatidla z 18. stor. V súčasnosti platný symbol nesie uprostred a nahor včlenený motív erbu obce, s 

kruhopisom v spodnej časti nesúcim nápis Obec Komjatice ako bázickým polooblúkom. Pri popise 

dynamiky tvaru prírodného prvku, resp. živlu pečate a erbu nie je možné zamieňať rozviliny /typické 

pre ornamentiku vrcholného baroka a rokoka/ s rozvalinami. Erb obce podľa historickej predlohy 

pečate aktualizoval Ladislav Cisárik ml. /ktorý je autorom platnej aktualizácie štátneho znaku a sym-

bolov Slovenskej republiky/. Sfarbenie erbu obce navrhol  doc., PhDr. Jozef Novák, CSc., špecialista na 

heraldiku a pomocné vedy historické. Platné symboly vznikajú až rozhodnutím orgánov miest a obcí. 

Na základe želania obce došlo k úprave farebnosti poľa rannogotického štítu, pričom obec schválila 

svoje symboly uznesením č. 10/120496 zo dňa 12. apríl& 1996. Platné symboly Komjatíc sú zapísané 

/registrované/ v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod číslom HR K-70/1996. 
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10 NÁRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO 

VYBAVENIA 

10.1 Charakteristika dopravnej polohy a širšie dopravné 

vzťahy 
Obec Komjatice leží na severe okresu Nové Zámky v Nitrianskom kraji na juh od krajského mesta Nit-

ra. Obec leží pozdĺž cesty prvej triedy I/64, ciest tretej triedy III/1500 a III/1502 a železničnej trate 

číslo 140 (Nové Zámky-Prievidza). Zariadenia leteckej a vodnej dopravy nie sú umiestnené na území 

obce. Vzdialenosť obce od okresného mesta Nové Zámky je 20 km (25 minút cesty s OA) a od kraj-

ského mesta Nitra je 20 km (36 minút cesty s OA).  

Cesta prvej triedy I/64, ktorá je vedená v trase Komárno-Nové Zámky-Šurany-Nitra-Topoľčany-

Partizánske-Prievidza-Rajecké Teplice-Žilina a tvorí severojužnú komunikačnú kostru Nitrianskeho 

kraja, prechádza cez riešené územie severojužnom smere. Prieťah cesty prvej triedy cez riešené úze-

mie je zaradený do funkčnej triedy B1 a je pre prieťah cesty výhľadovo rezervovaný koridor kategórie 

MZ 14,0 (13,5)/60. V južnej časti zastavaného územia obce križujú cestu prvej triedy cesty tretej trie-

dy, ktoré sú vedené v smere východ západ a sú miestneho významu. Cesta III/1500 je vedená v úseku 

Komjatice-Rastislavice-Jatov/križovatka s cestou prvej triedy I/75-Selice. Cesta III/1502 je vedená v 

trase Komjatice - Černík. Prieťahy spomínaných ciest sú zaradené do funkčných tried B3. Pre prieťah 

spomínaných ciest cez riešené územie je výhľadovo rezervovaný koridor na budovanie MK kategórie 

B3 MZ 8,5 (8,0)/50. Križovatka ciest I/64 a III/1502 a cesty III/1502 so železničnou traťou je riešená 

spôsobom, ktorá má veľké územné nároky. V koncepte riešenia je napojenie cesty III/1502 na cestu 

I/64 a križovanie so železnicou riešená variantne. Vo variante číslo 1 počítame so zachovaním úrov-

ňovej križovatky cesty so železnicou a napojenie na prieťah I/64 cez obec v súčasnej polohe, 

a navrhujeme výhľadovo rezervovať koridor na vybudovanie preložky prieťahu cesty III/1502 v úseku 

Hviezdoslavova (od Hollého ulice) a Dolná ulica, a mimoúrovňovej križovatky so železnicou. 

V novembri 2012 na objednávku SSC, IVSC Bratislava bol spracovaný ZÁMER podľa zákona č. 24/2006 

Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na stavbu „Cesta I/64 Komárno – hranica – Nitra – 

Hlohovec – D1“. Cez územie obce Komjatice trasa nového vedenia cesty v  profile C 11,5/80 bude 

vedená v novej trase oddelene od existujúceho koridoru cesty I/64. Preložka cesty I/64 bude vedená 

na západ od zastavaného územia obce a jej trasu aj s navrhovanými križovatkami sme prebrali zo 

spomínanej štúdie. 

Katastrálnym územím obce Komjatice prechádza jednokoľajová neelektrifikovaná železničná trať 

v trase Šurany – Veľké Bielice, TÚ 3011, na ktorej je z hľadiska rozvojových záujmov ŽSR plánovaná 

modernizácia a elektrifikácia trate. Koridor železničnej trate spolu s existujúcim koridorom prieťahu 

cesty I/64 tvoria bariéru. Na území obce je situovaná železničná stanica, ktorá je prestupovým uzlom 

na autobusovú dopravu. 

Cez riešené územie nepreteká významnejší vodný tok, ktorý by umožňoval vodnú dopravu. Najbližší 

prístav k obci Komjatice sa nachádza v okresnom meste Šaľa na rieke Váh (lokálny význam) a najbliž-

šie medzinárodné prístavy sa nachádzajú na rieke Dunaj v Komárne a v Bratislave. 
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V blízkosti riešeného územia je lokalizovaných niekoľko športových letísk v Šuranoch (Kopec), v Nitre 

(Janíkovce) a v Nových Zámkoch. V Nitre sa uvažuje aj so zavedením medzinárodnej civilnej leteckej 

prevádzky čo predpokladá hlavne aerotaxislužbu. Najbližšie medzinárodné letiská sa nachádzajú na 

území SR v Bratislave (dostupnosť po cestnej sieti 107 km, 1:37) a v Piešťanoch (dostupnosť po cest-

nej sieti 107 km, 1:21) a v zahraničí v Budapešti (dostupnosť po cestnej sieti 174 km, 2:20) a vo Viedni 

(dostupnosť po cestnej sieti 170 km, 2:01). 

10.2 Cestná doprava 
Komunikácie prvej  a tretej triedy, ktoré prechádzajú cez správne územie obce spadajú do sčítacích 

úsekov, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (zdroj Sčítanie dopravy 2005, www.ssc.sk). 

Tabuľka 1  Vybrané výsledky celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 a 2010 

Sčítací úsek Číslo cesty Ročné priemerné denné intenzity profilové (sk.voz./24 h)  

Nákladné auto-
mobily a prívesy 

Osobné 
a dodávkové 
automobily 

Motocykle Súčet všetkých 
vozidiel a príve-
sov 

80480 (2005) I/64 1152 4786 14 5952 

80480 (2010) I/64 972 4223 21 5216 

80498 (2005) I/64 996  4545  10  5551 

80498 (2010) I/64 954  5601 10  6565 

85790 (2005) III/064025 247  566  9  822 

85790 (2010) III/064025 213  776  2  991 

ZDROJ : www.ssc.sk, LEGENDA: NÁRAST INTENZITY DOPRAVY MEDZI 2005 A 2010, POKLES INTENZITY DOPRAVY MEDZI 2005 A 

2010 

Z prezentovaných údajov vyplýva, že na riešenom území v období 2005 a 2010 došlo k poklesu inten-

zity nákladnej dopravy. Počet osobných a dodávkových automobilov narástlo v smere Nitra a v smere 

Nové Zámky pokleslo. Intenzita dopravy narástla na ceste III/1500, ktorá spája okrem priľahlých obcí 

aj cesty prvej triedy I/64 a I/75. Údaje o ceste III/1502 nie sú k dispozícii. 

10.2.1 Miestne komunikácie 

Kostru miestnej komunikačnej siete tvoria prieťahy ciest prvej a tretej triedy, ktorými sú : 

 Cesta prvej triedy I/64 v úseku Nové Zámky-Nitra, 

 Cesta tretej triedy III/1500 v úseku Komjatice križovatka s cestou I/64 - Rastislavice, 

 Cesta tretej triedy III/1502 v úseku Komjatice križovatka s cestou I/64 – Černík. 

Tieto úseky sú zaradené do kategórie zberných komunikácii. Prieťah cesty prvej triedy ako zberná 

komunikácia funkčnej triedy B1 a cesty tretej triedy ako zberné komunikácie funkčnej triedy B3. Os-

tatné vetvy siete miestnych komunikácií sú zaradené do siete obslužných komunikácií. Sieť obsluž-

ných komunikácií na území obce má veľmi rozdielny charakter v závislosti od umiestnenia v rámci 

obce. V miestnej časti Horný Ohaj sú vybudované miestne komunikácie väčšinou s homogénnymi 

šírkovými parametrami kategórie MOU 5,5/40 a funkčnej triedy C3. Komunikácie v historickej časti 

http://www.ssc.sk/
http://www.ssc.sk/
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zastavaného územia obce Komjatice, ktoré ležia na východ od železničnej trate vykazujú veľmi ne-

homogénne šírkové parametre. Obslužné komunikácie umiestnené v tejto časti sú väčšinou zaradené 

do funkčnej triedy C3 alebo D1. Ulice Hradská (zásobovanie ŽST), Nitrianska, nám. Generála Andreja 

Cabana a Dolná, po ktorých sú vedené trasy prímestských autobusových liniek sú zaradené do funk-

čnej triedy C2 kategórie MO 7,5 (8,0)/40. Obslužné komunikácie na východ od železničnej trate po-

stavené po 60.-tych rokoch majú homogénne šírkové parametre a môžeme ich zaradiť do funkčných 

tried C3 kategórie MO 6,5 (7,5)/40. Sieť obslužných komunikácií, ktoré ležia na západ od železničnej 

trate a od cesty I/64 je výsledkom neregulovaného vývoja a nevyhovujúce šírkové parametre komu-

nikácií predovšetkým v lokalite bývalých viníc je možné korigovať iba zjednosmernením vybraných 

úsekov siete.  

Doprava je riešená variantne. V obidvoch variantoch sa počíta s vybudovaním preložky cesty I/64, 

ktorej trasa je prebratá z dokumentov, ktoré boli dostupné v čase spracovania konceptu riešenia. 

V koncepte riešenia počítame s ponechaním existujúcich úrovňových prejazdov cez železnicu 

v polohe Kollárova a Nitrianska. Križovanie cesty III/1502 je riešená variantne. 

Variant 1 

Návrh dopravy v prvom variante nepočíta s významnejšími zásahmi do existujúcej siete miestnych 

komunikácií. Kopíruje urbanistický návrh a navrhuje rozšírenie siete miestnych komunikácií o nové 

obslužné komunikácie, ktoré budú zásobovať nové rozvojové plochy. Nové obslužné komunikácie FT 

C3 majú byť vybudované v kategórii MO 7,5/30 v prípade obojsmerných komunikácií a MO 6,5/30 

v prípade jednosmerných komunikácií. 

Variant 2 

Návrh dopravy v druhom variante navrhuje vybudovať mimoúrovňovú križovatku cesty III/1502 so 

železnicou a  zrušenie úrovňového prejazdu a križovatky s prieťahom cesty I/64 na konci Dolnej ulice. 

Riešenie navrhuje preložku cesty tretej triedy v úseku Hviezdoslavova (od ulice Hollého) a Dolná mi-

mo zastavané územie južne od existujúcej trasy. Preložka má byť predĺžením Hviezdoslavovej ulice od 

križovatky s účelovou komunikáciou, ktorá sprístupňuje PD. Uvoľnená trasa prieťahu cesty III/1502 

bude zaradená do siete miestnych obslužných komunikácií s FT C2 MO 7,5 (8,0)/40. Vo variante číslo 

2 sa počíta s vybudovaním novej obslužnej komunikácie FT C2 MO 8,0/40 v polohe existujúceho skla-

dovo-výrobného areálu oproti predajni TESCO. Táto komunikácia bude slúžiť na sprístupnenie želez-

ničnej stanice z preložky cesty III/1502 a tiež na zásobovanie novej obytnej zóny za existujúcou zá-

stavbou rodinných domov na Dolnej ulici. Zvyšná časť dopravného návrhu kopíruje urbanistický návrh 

a navrhuje rozšírenie siete miestnych komunikácií o nové obslužné komunikácie, ktoré budú zásobo-

vať nové rozvojové plochy. Nové obslužné komunikácie FT C3 majú byť vybudované v kategórii MO 

7,5/30 v prípade obojsmerných komunikácií a MO 6,5/30 v prípade jednosmerných komunikácií. 

10.3 Statická doprava 
Požiadavky na odstavné a parkovacie plochy na riešenom území narastajú úmerne so stupňom au-

tomobilizácie. Podľa nášho odhadu v súčasnosti stupeň automobilizácie na riešenom území je na 

úrovni 1:3,5 až 1:3. To znamená, že na 1000 obyvateľov pripadá o niečo menej ako 300 automobilov. 

V návrhovom období odporúčame uvažovať pri budovaní nových zariadení občianskej vybavenosti 

a bytoviek uvažovať so stupňom automobilizácie 1:2,5 a na takýto stav dimenzovať počet parkova-
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cích miest. Na základe prieskumov v teréne môžeme konštatovať, že nároky statickej dopravy 

v centre obce sú riešené hromadnými parkoviskami alebo pozdĺžnym a kolmým parkovaním popri 

miestnych komunikáciách. Takýto stav je vyhovujúci, avšak pri budovaní nových zariadení občianskej 

vybavenosti treba zabezpečiť adekvátne rozšírenie počtu parkovacích miest. Parkovanie pred želez-

ničnou stanicou, by bolo vhodné riešiť podrobnejšou štúdiou, ktorá by spresnila funkčné usporiada-

nie predstaničného priestoru. 

V lokalitách, kde prevažuje monofunkčná málopodlažná obytná zástavba (rodinné domy) problémy s 

odstavovaním vozidiel nie sú, pretože parkovanie je riešené na vlastných pozemkoch resp. je malá 

intenzita dopravy na miestnych komunikáciách kde parkujú automobili. Parkovanie pri málopodlaž-

ných bytových domoch umiestnených na území obce je riešené kolmými parkovaniami popri prístu-

pových komunikáciách. Takéto riešenie spĺňa súčasné nároky. 

Nároky na statickú dopravu, vyplývajúcu z urbanistického návrhu sme vyčíslili v nižšie uvedených 

tabuľkách. 

Tabuľka 2 Nároky na statickú dopravu VARIANT 1 

číslo regulačný_kód funkcia byty obyvatelia zamestnanci návštevníci Odstavné 
stojiská 

Parkovacie 
stojiská 

3 NB1 plochy bývania v 
rodinných domoch 

18 54   36  

4 NB2 plochy bývania v 
rodinných domoch 

84 252   168  

5 NBD1 plochy bývania v 
bytových domoch 
malopodlažných 

20 60   25  

6 NB3 plochy bývania v 
rodinných domoch 

11 33   22  

17 NE3 plochy komerčnej 
občianskej vybave-
nosti 

  50   3 

19 NE2 plochy komerčnej 
občianskej vybave-
nosti 

  15   1 

20 NR1 rekreačné územie   35 600  39 

21 NO2 plochy komunálnej, 
drobnej výroby a 
služieb 

  80   5 

22 NO3 plochy komunálnej, 
drobnej výroby a 
služieb 

  15   1 

25 NDI2 plochy a zariadenia 
cestnej dopravy 

      

  spolu 133 399 195 600 251 49 

 

Tabuľka 3 Nároky na statickú dopravu VARIANT 2 

číslo regulačný_kód funkcia byty obyvatelia zamestnanci návštevníci Odstavné 
stojiská 

Parkovacie 
stojiská 

3 NB1 plochy bývania v 
rodinných domoch 

18 54   36  

4 NB2 plochy bývania v 84 252   168  
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číslo regulačný_kód funkcia byty obyvatelia zamestnanci návštevníci Odstavné 
stojiská 

Parkovacie 
stojiská 

rodinných domoch 

5 NBD1 plochy bývania v 
bytových domoch 
malopodlažných 

20 60   25  

6 NB3 plochy bývania v 
rodinných domoch 

11 33   22  

7 NB4 plochy bývania v 
rodinných domoch 

6 18   12  

8 NB5 plochy bývania v 
rodinných domoch 

7 21   14  

9 NB6c plochy bývania v 
rodinných domoch 

12 36   24  

10 NB7 plochy bývania v 
rodinných domoch 

16 48   32  

11 NB8c plochy bývania v 
rodinných domoch 

11 33   22  

12 NB9 plochy bývania v 
rodinných domoch 

30 90   60  

13 NB10 plochy bývania v 
rodinných domoch 

8 24   16  

14 NB11 plochy bývania v 
rodinných domoch 

14 42   28  

15 ZZ plochy bývania v 
rodinných domoch 

      

16 ZZ plochy bývania v 
rodinných domoch 

      

17 NE3 plochy komerčnej 
občianskej vybave-
nosti 

  50   3 

18 NE1 plochy komerčnej 
občianskej vybave-
nosti 

  8   1 

19 NE2 plochy komerčnej 
občianskej vybave-
nosti 

  15   1 

20 NR1 rekreačné územie   35 600  39 

21 NO2 plochy komunálnej, 
drobnej výroby a 
služieb 

  80   5 

22 NO3 plochy komunálnej, 
drobnej výroby a 
služieb 

  15   1 

23 NO4 plochy komunálnej, 
drobnej výroby a 
služieb 

  45   3 

24 NO1 plochy priemyselnej 
výroby 

  85   6 

25 NDI2 plochy a zariadenia 
cestnej dopravy 

      

 NDI3 plochy a zariadenia 
cestnej dopravy 

      

26 NG1 plochy polyfunkčné 
- výroba a obsluha 

      

  spolu 237 711 333 600 459 59 
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10.4 Hromadná doprava 
Na území obce Komjatice sú prevádzkované spoje prímestskej autobusovej hromadnej dopravy, kto-

rých prevádzkovateľom je Arriva Nové Zámky a Arriva Nitra (bývalé SAD). Autobusové zastávky sú 

situované pozdĺž prieťahov ciest prvej a tretej triedy a pozdĺž ulíc Hradská a Nitrianska. Hustota 

a trasy liniek sú stabilizované a  v budúcnosti nie sú plánované významnejšie zmeny. 

Významným prostriedkom hromadnej prepravy osôb na riešenom území je železničná doprava. 

V dopravnej špičke prechádza cez riešené územie jeden spoj za hodinu a mimo dopravnej špičky je-

den spoj za dve hodiny. Cieľovými stanicami sú Nové Zámky a Nitra. 

10.5 Pešia a cyklistická doprava  
Riešené územie má rovinatý charakter a preto má dobré danosti na cyklistiku. V súčasnosti sa na 

riešenom území využíva bicykel za priaznivého počasia ako dopravný prostriedok. Cyklisti sú vedení 

v jednom koridore s ostatnou motoristickou dopravou. Takýto stav je na väčšine územia obce vyho-

vujúci. Problém predstavujú koridory zberných komunikácii, na ktorých je intenzita dopravy vyššia, 

predovšetkým koridor cesty prvej triedy I/64. Na riešenom území v súčasnosti nie sú vybudované ani 

rekreačné cyklistické trasy. Preto pri ďalších stupňoch spracovania územného plánu navrhujeme pre-

skúmať potrebu a možnosti budovania siete cyklistických ciest na území obce. 

Riešenie pešej dopravy na území obce v súčasnosti nemá jednotnú koncepciu. Na väčšine územia 

obce nie sú pozdĺž miestnych komunikácií vyhotovené jedno- alebo obojstranné chodníky, ktoré by 

umožnili segregovať pešiu, cyklistickú a automobilovú dopravu. Takýto stav predstavuje problém 

v okolí ŽST v koridore cesty I/64. Pozdĺž prieťahu ciest tretej triedy pešie chodníky sú vyhotovené. Do 

budúcna navrhujeme postupné dobudovanie siete peších trás. 
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11 NÁVRH VEREJNÉHO TECHNICKÉ-

HO VYBAVENIA 

11.1 Vodné hospodárstvo 

11.1.1 Vodohospodárske pomery 

Hydrogeograficky patrí katastrálne územie obce Komjatice do širšieho povodia rieky Nitra. ktorý je 

najvýznamnejším tokom v záujmovom území.  

Obcou Komjatice preteká Malá Nitra, pôvodné prietokové rameno rieky Nitry, s miestnym názvom 

Stará Nitra alebo Niterka. Priteká od severu (od mesta Nitra), obteká takmer celý intravilán obce (zo 

severovýchodu a juhovýchodu) a odteká na juhu (smerom k mestu Šurany).  

Malá Nitra má celkovú dĺžku 31,1 km. Dĺžka siete jej kanálov je 37,3 km. Celé povodie Malej Nitry má 

rozlohu 76,6 km². Je to recipient, ktorý má regulované prietoky. Hladinu pre odber vody do Malej 

Nitry udržuje hať v Nitre – Dolných Krškanoch v r. km 53,2. 

V obci sú vybudované čiastočné opatrenia na ochranu pred zaplavovaním zastavovaného územia 

zrážkovou vodou. Koryto Malej Nitry je upravené v úseku zastavaného územia. 

Na východe obce sa nachádza štrkovisko – vodná plocha s názvom Štrkáreň s rozlohou 45 ha. Ide o 

perspektívnu turisticko-rekreačnú destináciu vhodnú na kúpanie a vodné športy. V juhovýchodnej 

časti chotára obce sa nachádza nové menšie štrkovisko, nazývané Nová Štrkáreň. Obe vodné plochy 

vznikli ako bagroviská ťažbou štrkopieskov, ktorý sa z nich stále ťaží a sú aj rybárskymi revírmi. 

V chotári obce na nachádza niekoľko mŕtvych ramien rieky Nitry, spravidla vyschnutých alebo napĺ-

ňaných spodnou vodou len v dobe výdatných dažďov. Najvýznamnejšou z nich je vodná plocha Kňa-

zova jama – Torozlín, ktorá je chránenou prírodnou rezerváciou so vzácnou flórou (62 druhov) a 

faunou (vrátane výskytu na Slovensku unikátnej korytnačky močiarnej). 

V južnej časti obce sa nachádza geotermálny vrt Komjatice, jeho výdatnosť je Q = 12,0 l/s, teplota 62 

oC, tepelný výkon 2,35 MW. 

11.1.2 Zásobovanie pitnou vodou 

Obec Komjatice má vybudovaný verejný vodovod. Obec je zásobovaná zo systému Skupinového vo-

dovodu Gabčíkovo, cez Skupinový vodovod Černík. Voda zo systému SKV Gabčíkovo je dopravovaná 

výtlačným potrubím DN 800 z čerpacej stanice pri vodojeme Nové Zámky do vodojemu Černík 2 x 

4000 m3, 180,50 / 174,50 m n.m. Vodojem je situovaný v extraviláne  obce Černík v jej východnej 

časti. Z vodojemu Černík je pitná voda vedená prívodným potrubím DN 300 do obce Komjatice. Prí-

vod vody je spoločný pre ďalšie zásobované obce Černík, Vinodol a  Veľký Kýr. Okrem týchto obcí sú z 

vodojemu Černík zásobované aj obce Kmeťovo, Maňa, Michal nad Žitavou a Vlkas.  

Prívodné potrubie do obce Komjatice bolo vybudované v rámci stavby Skupinový vodovod Černík, 

prívod vody, potrubie začína pri PD Černík, kde je vybudovaná vodomerová šachta, v ktorej je osade-

né meracie zariadenie. Meranie spotrebovaného množstva vody pre obec Komjatice sa meria vo vo-
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domerovej šachte za obcou Černík a vo vodomerovej šachte pred obcou Veľký Kýr. Rozdiel meraní 

týchto dvoch vodomerov je množstvo dodanej a spotrebovanej v obci Komjatice. 

Bilančný prídel pre obec Komjatice je Q = 11,7 l/s – údaj z Komjatice – vodovod, prevádzkový poria-

dok. 

 Prívodné potrubie pokračuje do obce a cez obec profilom DN 300 do obce Veľký Kýr. 

Tab. 49 Prehľad jestvujúcich  potrubí obecnej vodovodnej siete 

Potrubie, vetva DN (mm) Materiál Dĺžka (m) Ulica 

1 100 PVC 349,0 Bernolákova  

1-1 100 PVC 366,0 1. mája 

1-2 100 PVC 361,0 28. marca 

2 100 PVC 255,5 Vinodolská 

2-1  100 PVC 416,0 Hurbanova 

3 100 PVC 351,5 A. Hlinku 

3-1 100 PVC 140,0 1.mája 

3-2 100 PVC 181,0 28. marca 

4 100 PVC 364,5 Slovenská 

6/4“ PE 82,5 Slovenská 

5 150 PVC 773,0 Štúrova 

5-1 100 PVC 236,5 Generála Svobodu 

5-1-1 100 PVC     103,5 Generála Svobodu 

6 100 PVC     268,0 Hollého 

7 100 PVC     160,5 Kornilcevova 

8 100 PVC       261,4 Štefánikova 

9 100 PE 282,5 Družstevná 

10 100 PVC 239,5 H.Husára 

11 150 PVC 1 073,0 Dolná 

100 PVC 15,0 Dolná 

11-1 100 PVC 188,5  

11-2 100 PVC 153,0 Hollého 

11-3 100 PVC 387,5 Šurianska 

12 150 PVC 1 049,3 Poštová, Horná 

12-1 100 PVC 480,0 Poštová, SNP 

12-1-1 100 PVC 156,0 Poštová 

12-1-1-1 100 PVC 127,5 Štúrova 

12-1-2 100 PVC 177,0 Sládkovičova 

12-2 100 PVC 140,0 Námestie A. Cabana  

12-3 100 PVC 305,5 Horná 

12-3-1 100 PVC 123,0 Horná 

13 100 PVC 860,6 Nádražná  

14 100 PVC 585,5 F. Kráľa 

15 100 PVC 443,8 Školská 
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Potrubie, vetva DN (mm) Materiál Dĺžka (m) Ulica 

15-1 100 PVC 185,0 Školská 

16 100 PVC 224,5 Horná 

17 100 PVC 321,5 Školská 

17-1 100 PVC 187,0 Kollárova 

18 150 PVC 223,6 Horná 

19 100 PVC 202,0 Kollárova 

20 100 PVC 285,0 Rázusova 

21 150 PVC 1 471,5 Hradská 

22 100 PVC 1 376,0 Novozámocká 

23 100 PVC 1 080,5 Vinohradská 

23-1 100 PVC 596,0 Vinohradská 

24 100 PVC 435,0 Partizánska 

25 100 PVC 644,0 Cintorínska 

26 100 PVC 416,5 Fučíkova 

27 100 PVC 470,0 Novozámocká 

 200 PVC 522,0  

150 PVC 4 590,4  

100 PVC 15 002,3  

6/4“ PE 82,5  

Vodovodná sieť spolu  PVC 20 197,2  

Privádzacie potrubie 300 PVC 4 478,0  

Spolu   24 675,2  

 

Vodovodná sieť má jedno tlakové pásmo: 

Vodovodné potrubia sú situované v zelených pásoch, v chodníkoch, krajnici komunikácií.    

Meranie priamej spotreby vody pre  jednotlivé nehnuteľnosti rodinných domov, prípadne bytových 

domov je fakturačnými vodomermi vo vodomerových šachtách situovaných na pozemkoch majiteľov 

jednotlivých nehnuteľností. 

Tab. 50 Štatistický prehľad zásobovania vodou– údaje Západoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

 2013 

Dĺžka vodovodnej siete + privádzacie potrubie (m)                          údaj ZsVS 24 675,2 

údaj PP: len vodovodná sieť 19 575,2 

Počet vodovodných prípojok 835 

  

Počet zásobovaných obyvateľov 2 508 

Spotreba vody celkom 91 713 m3 

domácnosti 80 267 m3 

ostatní 11 446 m3 

Voda fakturovaná celkom 66 976 m3 
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 2013 

domácnosti 58 619 m3 

ostatní 8 357 m3 

Voda vyrobená celkom 91 713 m3 

Voda nefakturovaná 24 737 m3 

Spotreba vody na obyvateľa  100,19 l/obyv.deň 

Dimenzie potrubí vodovodnej siete v obci + prívod DN 300, 200, 150, 100, 6/4“ 

Materiál vodovodných potrubí PVC, PE 

Majiteľ vodovodnej siete ZsVS, a.s., Nitra 

Prevádzkovateľ vodovodnej siete ZsVS, a.s., Nitra 

Akumulácia Vodojem 2x4 000 m3,  

Pre systém SKV Černík 

Prívodné potrubia DN 300 

 

Tab. 51 Prehľad potrieb vody – súčasnosť 

Obec Počet zá-
sobov. 

obyvateľov 

Fakturovaná 
voda za rok 

Údaj ZsVS 

Roč. potr. vody 
(výpočet) 

Priemerná 
potreba  
vody Qp 

Max. denná potreba 
vody Qm 

Max. hod. 
potr. vody 
Qh 

m3 m3 m³/d l/s m³/d l/s l/s 

Komjatice 2 508 66 976 160 848 m3 440,68  5,10  705,09  8,16  14,69 l/s 

 

Bilancia potreby vody 

Výpočet potreby vody pre obec Komjatice a pre úroveň súčasnosť 

Potreba pitnej vody pre obec Komjatice je určená podľa vyhlášky MŽP SR číslo 684/2006 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstav-

bu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

Počet obyvateľov: 4 272           ( údaj OÚ Komjatice) 

Špecifická potreba vody na obyvateľa podľa vybavenosti: 

 145 l/obyv./deň –    6,7 % -       286 obyv.   

 135 l/obyv./deň  -  60, 0 % -   2 563 obyv.  

 100 l/obyv./deň –    5,0 % -     1 207 obyv. 

 40 l/obyv./deň –      5,0 % -       216 obyv. 

Špecifická potreba vody pre základnú a vyššiu vybavenosť: 

 25 l/obyv./deň 

(podľa kategórie veľkosti obce  - od 1001 do 5000 obyv.) 
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Špecifická potreba vody pre jednotlivých podnikateľov, ostatných zamestnancov a školy je zahrnutá v 

špecifickej potrebe vody pre základnú a vyššiu vybavenosť, čo vyplynulo z porovnania výpočtov 

Priemerná denná potreba vody Qp: 

 Qpobyv  = 286 x 145 + 2 563 x 135 + 1 207 x 100 + 216 x 40= 516,80 m3/deň = 5,98 l/s 

 Qpvyb.   =   4 272 x 25 l/obyv./deň =  106,80 m3/deň = 1,24 l/s 

Priemerná denná potreba vody Qp: 

 QP =  623,60 M3/DEŇ = 7,22 L/S 

Maximálna denná potreba vody Qm:  (kd=1,6) 

 Qm = 623,60 m3/deň x 1,6 = 997,76 m3/deň = 11,55 l/s 

Maximálna hodinová potreba vody Qh: (kh=1,8) 

 Qh = 997,76 x 1,8 = 74,83 m3/hod. = 20,78 l/s 

Priemerná ročná potreba vody: 

 Qročné = 227 614 m3 

11.1.2.1 Návrh riešenia 

Širšie vzťahy 

Z hľadiska širších vzťahov sa vychádza z dokumentácie ÚPN R Nitrianskeho kraja, pričom možno kon-

štatovať, že rozvoj verejných vodovodov v Nitrianskom kraji v posledných rokoch prispel k výraznému 

zvýšeniu zásobovanosti obyvateľov, ktorá je vyššia ako celoslovenský priemer. V kraji je však stále 

vysoký počet sídiel bez verejného vodovodu. Tento stav vyplýva aj z nedostatku kvalitných zdrojov 

pitnej vody. Jediný okres Komárno má až do roku 2015 pokryté globálne potreby vody vlastnými 

zdrojmi vody, v západnej časti okresu však kvalita vody vo využívaných zdrojoch nezodpovedá norme 

pre pitnú vodu a vodovody budú postupne napájané na prívody vody z Gabčíkova. 

Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja pripravuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

rozvojové stavby vodovodov pre jednotlivé sídla, sústredené do regiónov, ktorých financovanie sa 

uvažuje formou žiadostí o spolufinancovanie z fondov EÚ. 

Nepriaznivá situácia sa rieši budovaním diaľkových prívodov vody z veľkozdrojov Jelka a Gabčíkovo. 

Takto sú už v súčasnosti zásobované vodovody v okrese Šaľa, Nitra, čiastočne Nové Zámky, Levice, zo 

zdrojov Ponitrianskeho skupinového vodovodu je dotovaný okres Topoľčany. 

Aj ďalší rozvoj verejných vodovodov v Nitrianskom kraji bude orientovaný na dodávku vody z týchto 

rozhodujúcich zdrojov vody. 

K tomu treba realizovať tieto opatrenia: 

 vybudovať prívod vody Gabčíkovo – Vlčany – Nové Zámky, 

  



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   115 

Návrh zásobovania pitnou vodou obce 

Rieši rozvoj obce v dvoch variantoch. 

V I. variante je to rozvoj v šiestich lokalitách - rozšírenie z hľadiska bytového fondu - charakter zá-

stavby rodinnými domami, v jednej lokalite bytovými domami,  v dvoch  lokalitách je to rozšírenie 

komerčnej občianskej vybavenosti, v jednej lokalite rekreácia v prírodnom prostredí,   ďalej sú to dve 

lokality s funkciou komunálna, drobná výroba a služby. V lokalite 01, 02 ide len o rozšírenie pôdneho 

fondu v intraviláne bez nároku na rozšírenie vodovodnej siete. 

 V II. variante je to rozvoj v dvanástich lokalitách - rozšírenie z hľadiska bytového fondu - charakter 

zástavby rodinnými domami, v jednej lokalite bytovými domami,  v troch  lokalitách je to rozšírenie 

komerčnej občianskej vybavenosti, v jednej lokalite rekreácia v prírodnom prostredí,   ďalej sú to tri 

lokality s funkciou komunálna, drobná výroba a služby a jedna lokalita – priemyselná výroba s výrob-

nými halami, montážnymi halami a skladmi.  V lokalite 01, 02 ide len o rozšírenie pôdneho fondu v 

intraviláne bez nároku na rozšírenie vodovodnej siete. 

Prehľad potrieb vody pre jednotlivé lokality je uvedený v nasledujúcich výpočtoch a tabuľkách.  

Výpočet potreby vody je urobený podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných 

vodovodov a verejných kanalizácií. 

Rozvoj obce v rozsahu návrhu urbanistického riešenia si vyžiada čiastočné rozšírenie obecnej vodo-

vodnej siete oproti jestvujúcej. Pôjde o minimálne rozšírenie, vzhľadom na to, že rozvojové lokality sa 

nachádzajú prevažne v dosahu jestvujúcej obecnej vodovodnej siete.  V tabuľkách je zdokumentova-

né orientačne možné rozšírenie vodovodnej siete v jednotlivých rozvojových lokalitách a napojenie 

lokalít na jestvujúce vodovodné vetvy. Presný rozsah rozšírenia bude určený po podrobnom zameraní 

rozvojových lokalít v ďalšom stupni PD, v štúdiách jednotlivých lokalít. Nové vodovodné potrubia 

navrhujeme realizovať s minimálnym profilom  DN 100, z materiálov buď polyetylén alebo tvárna 

liatina. 

V nových lokalitách navrhujeme viesť vodovodné potrubia v spoločných koridoroch pre inžinierske 

siete najlepšie v zelených pásoch mimo telesa komunikácie. Pre lepšiu prevádzku vodovodu je treba 

zaokruhovať vodovodné potrubia v čo najväčšej možnej miere.  

Pre každú nehnuteľnosť navrhujeme vybudovať jednotlivo vodovodnú prípojku s vodomerovou šach-

tou, v ktorej bude umiestnené meracie fakturačné zariadenie. 

Tab. 52 Prehľad rozšírenia vodovodnej siete v jednotlivých rozvojových lokalitách – I. variant 

Lokalita Regulačný 
kód 

Dimenzia 
potrubia 

Dĺžka 
potrubia 

Materiál 
potrubia 

Poznámka 

  mm m   

03 NB1 DN 100  PE Napojenie na vetvu „15“, „15-1“, „17“, prípadne 
zaokruhovať v rámci nových komunikácií v novej loka-
lite 

04 NB2 DN100  PE Napojenie na prívodné potrubie DN 300, zaokruhovať 
na vetvu „4“ 
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05 NBD1 DN 100  PE Napojenie na prívodné potrubie DN 300, zaokruhovať 
na vetvu „5“ 

06 NB3 DN 100  PE Napojenie na vetvu „11-2“, prípadne zaokruhovať 
v rámci nových komunikácií v novej lokalite 

17 NE3   PE Napojenie na prívodné potrubie DN 300 

19 NE2 DN 100  PE Napojenie na prívodné potrubie DN 300, zaokruhovať 
na vetvu „4“ 

20 NR1    Napojenie na prívodné potrubie DN 300 

21 NO2    Napojenie na na vetvu „23“ 

22 NO3 DN 100   Napojenie na vetvu „11“ zaokruhovať na vetvu „11-3“ 

SPOLU  DN 100  PE  

 

Tab. 53 Prehľad rozšírenia vodovodnej siete v jednotlivých rozvojových lokalitách – II. variant 

Lokalita Regulačný 
kód 

Dimenzia 
potrubia 

Dĺžka 
potrubia 

Materiál 
potrubia 

Poznámka 

  mm m   

03 NB1 DN 100  PE Napojenie na vetvu „15“, „15-1“, „17“, prípadne 
zaokruhovať v rámci nových komunikácií v novej loka-
lite 

04 NB2 DN100  PE Napojenie na prívodné potrubie DN 300, zaokruhovať 
na vetvu „4“ 

05 NBD1 DN 100  PE Napojenie na prívodné potrubie DN 300, zaokruhovať 
na vetvu „5“ 

06 NB3 DN 100  PE Napojenie na vetvu „11“, „11-2“, prípadne zaokruhovať 
v rámci nových komunikácií v novej lokalite 

07 NB4    Napojenie na vetvu „17-1“, „19“ 

08 NB5    Napojenie na vetvu „22“ 

09 NB6    Napojenie na vetvu „12“, „16“ 

10 NB7    Napojenie na vetvu „12“, „12-1“ 

11 NB8    Napojenie na vetvu „5“, „12-1-1-1“ 

12 NB9    Napojenie na vetvu „11“ 

13 NB10    Prepojenie na vetvy „4“, „3“ a „1“ 

14 NB11    Prepojenie na vetvy „3“ a „1“ 

17 NE3    Napojenie na prívodné potrubie DN 300 

18 NE1    Napojenie na vetvu „11“  

19 NE2 DN 100  PE Napojenie na prívodné potrubie DN 300, zaokruhovať 
na vetvu „4“ 

20 NR1    Napojenie na prívodné potrubie DN 300 

21 NO2    Napojenie na na vetvu „23“ 

22 NO3 DN 100  PE Napojenie na vetvu „11“ zaokruhovať na vetvu „11-3“ 

23 NO4 DN 100  PE Napojenie na vetvu „11“ zaokruhovať na vetvu „11-3“ 

24 NO1 DN 100 400 PE Predĺženie vetvy „11-3“ 

SPOLU  DN 100  PE  
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11.1.2.2 Výpočet potreby vody pre navrhovaný stav 

Tab. 54 Potreby vody pre jednotlivé rozvojové lokality – bytový fond I. Variant 

Lo
ka

lit
a Funkčné využitie Počet bytov  Počet obyv. Potreba vody 

Priem. den. Qp Max. den. Qm Max. hod. Qh 

m³/d l/s m³/d l/s m³/h l/s 

3 bývanie - RD 18 54 7,29 0,08 11,66 0,13 0,87 0,23 

4 bývanie - RD 84 252 34,02 0,39 54,43 0,63 4,08 1,13 

5 bývanie– malopodl. BD 20 60 8,70 0,10 13,92 0,16 1,04 0,29 

6 bývanie - RD 11 33 4,46 0,06 7,14 0,08 0,53 0,15 

Spolu 133 399 54,47 0,63 87,15 1,00 6,52 1,81 

 

Tab. 55 Potreby vody pre jednotlivé rozvojové lokality – ostatní odberatelia – I. Variant 

Lo
ka

lit
a 

Funkčné využitie Počet 
zam.  

Počet návšt. Potreba vody 

Priemerná denná 
Qp 

Maxim. denná 
Qm 

Maxim. hod. 
Qh 

m³/d l/s m³/d l/s m³/h l/s 

17 komerč. občianska 
vybavenosť 

50  3,00 0,03 4,80 0,06 0,36 0,10 

19 komerč. občianska 
vybavenosť 

15  1,20 0,02 1,92 0,03 0,14 0,04 

20 rekreačné územie 35 600 17,00 0,20 27,20 0,31 2,04 0,57 

21 komunálna, drobná výroba a 
služby 

80  10,40 0,12 16,64 0,19 1,25 0,35 

22 komunálna, drobná výroba a 
služby 

45  5,60 0,06 8,96 0,10 0,67 0,19 

Spolu 225 600 37,20 0,43 59,52 0,69 4,46 1,25 

Spolu I. Variant 133 399/225/600 91,67 1,06 146,67 1,69 10,98 3,06 

 

Tab. 56 Potreby vody pre jednotlivé rozvojové lokality – bytový fond II. Variant 

Lo
ka

lit
a Funkčné využitie Počet bytov  Počet obyv. Potreba vody 

Priem. den. Qp Max. den. Qm Max. hod. Qh 

m³/d l/s m³/d l/s m³/h l/s 

03 bývanie - RD 18 54 7,29 0,08 11,66 0,13 0,87 0,23 

04 bývanie - RD 84 252 34,02 0,39 54,43 0,63 4,08 1,13 

05 bývanie– malopodl. BD 20 60 8,70 0,10 13,92 0,16 1,04 0,29 

06 bývanie - RD 11 33 4,46 0,06 7,14 0,08 0,53 0,15 

07 bývanie – RD 6 18 2,43 0,03 3,89 0,05 0,29 0,08 

08 bývanie – RD 7 21 2,84 0,03 4,54 0,05 0,32 0,09 

09 bývanie – RD 12 36 4,86 0,06 7,77 0,09 0,58 0,16 

10 bývanie – RD 16 48 6,48 0,08 10,37 0,12 0,78 0,22 

11 bývanie – RD 11 33 4,46 0,06 7,14 0,08 0,53 0,15 

12 bývanie – RD 30 90 12,15 0,14 19,44 0,23 1,46 0,41 
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Lo
ka

lit
a Funkčné využitie Počet bytov  Počet obyv. Potreba vody 

Priem. den. Qp Max. den. Qm Max. hod. Qh 

m³/d l/s m³/d l/s m³/h l/s 

13 bývanie – RD 8 24 3,24 0,04 5,18 0,06 0,39 0,11 

14 bývanie - RD 14 42 5,67 0,07 9,07 0,11 0,68 0,19 

Spolu 237 711 96,60 1,12 154,55 1,79 11,55 3,21 

 

Tab. 57 Potreby vody pre jednotlivé rozvojové lokality – ostatní odberatelia – II. Variant 

Lo
ka

lit
a 

Funkčné využitie 

 

Počet 
zam.  

Počet návšt. Potreba vody 

Priemerná denná 
Qp 

Maxim. denná 
Qm 

Maxim. hod. 
Qh 

m³/d l/s m³/d l/s m³/h l/s 

17 komerč. občianska 
vybavenosť 

50  3,00 0,03 4,80 0,06 0,36 0,10 

18 komerč. občianska 
vybavenosť 

8  0,48 0,005 0,77 0,009 0,06 0,02 

19 komerč. občianska 
vybavenosť 

15  1,20 0,02 1,92 0,03 0,14 0,04 

20 rekreačné územie 35 600 17,00 0,20 27,20 0,31 2,04 0,57 

21 komunálna, drobná výroba 
a služby 

80  10,40 0,12 16,64 0,19 1,25 0,35 

22 komunálna, drobná výroba 
a služby 

45  5,60 0,06 8,96 0,10 0,67 0,19 

23 komunálna, drobná výroba 
a služby 

45  5,60 0,06 8,96 0,10 0,67 0,19 

24 priemyselná výroba 85  10,63 0,37 17,01 0,59 15,31 4,25 

Spolu 363 600 53,91 0,86 86,26 1,39 20,50 5,71 

Spolu II. Variant  711/363/600 150,51 1,98 240,81 3,18 32,05 8,92 

 

Pre výpočet potreby vody sú použité hodnoty potrieb vody pre súčasnosť a  hodnoty potrieb vody 

pre obyvateľstvo pre rozvojové lokality. 

 

Tab. 58 Prehľad potrieb pitnej vody pre obec Komjatice - rozvoj 

Časový horizont Počet obyvateľov Potreba vody 

Priemerná denná 
Qp 

Maximálna denná 
Qm 

Maxim. hodino-
vá  

Qh 

Priemerná ročná 
Qr 

m³/d l/s m³/d l/s m³/h l/s m³/r 

súčasnosť 4272 623,60 7,22 997,76 11,55 74,83 20,78 227 614 

Návrh I. variant 399/225-600    91,67 1,06 146,67   1,69 10,98    3,06   33 460 

Spolu I. variant 4 670 715,27  8,28 1144,43 13,24 85,81  23,84 261 074 

Návrh II. variant 711/363/600 150,51 1,98   240,81   3,18 32,05    8,92   54 936 

Spolu II. variant 4 980 865,78 9,20 1238,57 14,73 106,88 29,70 282 550 
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Závery 

Pre rozvojové lokality bude nutné dobudovať vodovodné potrubia a vodovodné prípojky, ich rozsah 

bude určený pri podrobnom riešení jednotlivých rozvojových lokalít.  

Pre každú rozvojovú lokalitu bude treba spracovať samostatnú PD vodovodnej siete vrátane návrhu 

dimenzie vodovodného potrubia, prípadne rekonštrukcie úsekov jestvujúceho vodovodného potru-

bia. 

11.2 Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd 

11.2.1 Odvádzanie splaškových vôd 

Obec Komjatice má čiastočne vybudovanú obecnú kanalizáciu. Kanalizácia bola budovaná v dvoch 

etapách a do prevádzky daná v roku 2005. Po roku 2005 v roku 2012 bola vybudovaná kanalizácia k 

Starým bytovkám v dĺžke 264,5 m a v roku 2013 v ulici Generála Svobodu kanalizácia gravitačná v 

dĺžke 279,0 m, výtlačné potrubie v dĺžke 114,0 m, na stoke A5-1 bola vybudovaná ČS odpadových 

vôd. 

Na vybudovanú verejnú kanalizáciu v obci sú napojené rodinné domy, bytové domy, nehnuteľnosti 

obecnej vybavenosti jednotlivými kanalizačnými prípojkami. 

Počet kanalizačných prípojok je v súčasnosti 197. 

Kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti sú realizované pripojením na kanalizačnú stoku 

odbočkou 300/200 alebo 300/150. Verejná časť kanalizačnej prípojky je zaustená do revíznej šachty, 

ktorá je situovaná na pozemku nehnuteľnosti. 

Vybudovaná kanalizácia je sčasti jednotná a sčasti splašková. Pred rokom 2005 bola vybudovaná jed-

notná kanalizácia v južnej časti obce pre sídlisko Juh, Stoka A8 – DN 800, ktorá bola v rámci II. etapy 

výstavby kanalizácie zrekonštruovaná v dĺžke 227, m. Na ňu sa prepojili už jestvujúce stoky jednotnej 

kanalizácie v uliciach H. Husára,  M. R. Štefánika a Hollého, profily DN 800. Na stoke A8  je vybudova-

ná prečerpávacia stanica - ČS Juh dvojkomorová, splaškové vody sú prečerpávané do stoky A6 a ďalej 

do ČOV, dažďové vody sú prečerpávané do toku Malá Nitra.  

Na kanalizačnej sieti je vybudovaných 7 čerpacích staníc odpadových vôd. (údaj OÚ Komjatice) 

Prehľad potrubí obecnej kanalizačnej siete a  čerpacích staníc je uvedený v nasledujúcich tabuľkách. 

Tab. 59 Kanalizačný systém obce Komjatice 

Kanalizačný zberač, stoka Ulica Profil (mm) Dĺžka (m) Materiál 

I. etapa 

Výtl. potrubie-stoka  A Štátna cesta Komjatice - Černík 200 1 505,0 tlakové PVC 

Stoka A Štátna cesta Komjatice - Černík 400 610,0 PVC 

A1 Bernolákova 300 341,0 PVC 

A1-1 1. mája 300 335,0 PVC 

A1-2 28. marca 300  319,0 PVC 

A2 A. Hlinku 300 330,0 PVC 
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Kanalizačný zberač, stoka Ulica Profil (mm) Dĺžka (m) Materiál 

A2-1 1. mája 300 159,0 PVC 

A2-2 1. mája 300 129,0 PVC 

A3 Slovenská 300 295,0 PVC 

Spolu  400 610,0 PVC 

  300 1 908,0 PVC 

  200 1 505,0 tlakové PVC 

Spolu I. etapa   4023,0  

II. etapa 

A – 2. časť Štúrova 400 436,5 PVC 

Štúrova 300 326,5 PVC 

Výtlačné potrubie Štúrova 150 30,5 PVC- tlakové 

A6 Družstevná 300 125,0 PVC 

A7 Kornilcevova 300 254,0  

Výtlačné potrubie V2 Družstevná 80 63,5 PVC- tlakové 

A8 – rekonštrukcia 

jednotná kanalizácia 

Fr. Kráľa, Nádražná 800 227,0 ŽB 

Spolu 800 227,0 žb 

 400 436,5 PVC 

 300 705,5 PVC 

 150 30,5 PVC- tlakové 

 80 63,5 PVC- tlakové 

Spolu II. etapa  1 463,0  

Spolu: I. a II. etapa – gravitačné potrubia  3 887,0  

Spolu: I. a II. etapa – výtačné potrubia  1 599,0  

Spolu: I. a II. etapa 

Stoky jednotnej kanalizácie realizované pred r. 2005 

A8    800 544 ŽB 

Stoka bez označenia H. Husára 800 122,0 betón 

Stoka bez označenia M. R. Štefánika 800 95,0 betón 

Stoka bez označenia Hollého 800 92,0 betón 

Výtlačné potrubie V1 Hollého 100 550,0 PVC- tlakové 

Kanalizácia realizovaná k roku 2012 

A4 Staré bytovky 300 264,5 PVC 

Kanalizácia realizovaná k roku 2014 

A5 Generála Svobodu 300 102,0 PVC 

200 10,0 PVC 

A5-1 Generála Svobodu 300 111,0 PVC 

Výtlačné potrubie Generála Svobodu 50 114,0 HDPE 

Spolu gravitačné potrubia k roku 2014  5 227,5  

Spolu výtlačné potrubia k roku 2014  2 263,0  

Spolu kanalizácia k roku 2014  7 490,5  
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Tab. 60 Prehľad prečerpávacích staníc na jestvujúcej kanalizačnej sieti obce Komjatice 

Kanalizačný zberač, 
stoka 

Názov Kapacita (l/s) Poznámka 

A ČS 1  

 hlavná čerpacia 
stanica 

Qmax – 50,0 l/s Na konci obce, OV z obce do ČOV 

A2 ČS 2 Qmax – 7,8,0 l/s Z ulíc 1. mája, 28. marca, Slovenská, A. 
Hlinku 

A ČS Štúrova Qmax – 15,0 l/s Výhľadove všetky OV z obce (III. etapa) 

A7 ČS Družstevná Qmax – 6,1 l/s OV z Družstevnej a Kornilcevovej 

A8 ČS Juh Qmax – 7,8 l/s – splašky 

Qmax – 30,0 l/s – dažďové 
vody 

 OV zo sídliska Juh, z ulice Fr. Kráľa 

A5-1 PK Qmax – 2,19 l/s OV z ulice Generála Svobodu 

    

 

Tab. 61 Štatistický prehľad verejná kanalizácia technické a bilančné údaje – OÚ Komjatice 

 2013 

Dĺžka kanalizačnej siete 7 783,5 m 

Počet kanalizačných prípojok 197 ks 

Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu a ČOV 788 

Dimenzie potrubí hlavných zberačov kanalizácie DN 800, 400, 300,  

Výtlačné potrubia 200, 150, 80, 50 

Materiál kanalizačných potrubí ŽB, Betón, PVC 

PVC tlakové, HDPE 

Majiteľ kanalizačnej siete Obec Komjatice 

Prevádzkovateľ kanalizačnej siete Obec Komjatice 

ČOV Kapacita 1 880 EO 

Majiteľ ČOV Spoločná ČOV Komjatice, 

 Černík, Vinodol, Mojzesovo,  

Veľký Kýr 

Prevádzkovateľ ČOV Obec Komjatice 

 

Čistiareň odpadových vôd 

Pre obce Komjatice a Černík bola v roku 1998 – 2000 vybudovaná čistiareň odpadových vôd, na ktorú 

sú v súčasnej dobe napojené odpadové vody z časti obce Komjatice a z časti obce Černík. Kapacita 

ČOV je 1 880 EO.  Z obce Komjatice je v súčasnosti napojených 788 obyvateľov a z obce Černík 336 

obyvateľov. Odpadové vody z ostatných nehnuteľností v obci sú jednak akumulované v žumpách, 

ktoré sú vyvážané, ale je aj mnoho nehnuteľností, ktoré svoje splaškové vody odvádzajú prepadom 

do podzemia alebo priamo do miestnych tokov. Hlavnými recipientami sú rieka Nitra, Stará Nitra, 

ktoré sa vlievajú do rieky Váh.  
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 Areál ČOV je situovaný medzi obcami Komjatice a Černík na pravej strane cesty do Černíka v intravi-

láne obce Černík.  

ČOV Komjatice je vybudovaná ako mechanicko – biologická čistiareň. 

 Objekty technologickej linky: 

 ČS na prítoku 

 Hrubé predčistenie (jemné hrablice, lapač piesku) 

 Biologická časť : združený objekt, v ktorom prebieha aktivačný aj dosadzovací proces.  

 Parametre biologického čistenia: 

 Vonkajší priemer biologickej nádrže 12,00 m 

 Vnútorný priemer – dosadzovacia nádrž    5,14 m 

 Výška nádrže        4,42 m 

 Objemy biologickej časti  

 anaerobná zóna      68,0 m3 

 oxická zóna        50,0 m3 

 regenerácia        47,0 m3 

 dosadzovacia nádrž       68,4 m3 

 Biologické čistenie prebieha v oceľovej kruhovej nádrži, ktorej vonkajšiu časť –  medzikružie 

tvorí aktivačná nádrž delená priečkami na zóny anaerobnú,  anoxickú, oxickú a regeneračnú, 

vnútornú časť dosadzovacia nádrž, ktorá je pri dne prepojená  s oxickou zónou, čo zabezpe-

čuje cirkuláciu vratného kalu 

 Kalové hospodárstvo – prebytočný kal je kalovým čerpadlom z dosadzovacej nádrže v pravi-

delných intervaloch prečerpávaný do uskladňovacej nádrže, objem 461,m3. nádrž je vybave-

ná bezpečnostným prepadom a odberným objektom 

 Ostatné objekty ČOV – Pozemné objekty ( garáže, sklad, miestnosť obsluhy so sociálnym za-

riadením) 

 Technologický objekt (hrubé predčistenie, miestnosť dúcharne, manipulačné objekty pre bio-

logické čistenie a kalové hospodárstvo 

Vyčistená voda odteká žľabom do potrubia a gravitačne do ČS na odtoku, cez ktorú je vyčistená voda 

čerpaná potrubím DN 200, dl. 640,0 m do rieky Nitry. Za ČS je umiestnený indukčný prietokomer na 

meranie odtoku vyčistenej vody z ČOV. 

Nehnuteľnosti v lokalitách, kde nie je vybudovaná kanalizačná sieť sú odkanalizované do septikov a 

žúmp a následne vyvážané individuálne na ČOV Komjatice. 

Tab. 62 Množstvo odpadových vôd z obce Komjatice určené výpočtom 

Počet napojených obyvateľov k r. 2013 788    

Priemerný bezdažďový denný prítok Q24 128,94 m3/deň 5,37 m3/h 1,49 l/s 

Maximálny bezdažďový denný prítok Qd 206,30 m3/deň 8,60 m3/h 2,39 l/s 

Maximálny prítok splaškových vôd Qmax kmax = 2,36 20,30 m3/h  

Minimálny prítok splaškových vôd Qmin kmin = 0,56 4,82 m3/h  

Maximálny prítok splaškových vôd na ČOV Qmax - 20,30 m3/h 5,64 l/s 
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V roku 2007 bola vypracovaná pre ZsVS a.s. projektová dokumentácia Aglomerácia Komjatice – od-

vedenie a čistenie odpadových vôd, ktorej náplňou je rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Komjatice, 

dobudovanie kanalizačnej siete v obciach Komjatice a Černík a vybudovanie obecnej kanalizácie v 

obciach Veľký Kýr, Vinodol a Mojzesovo. Projektovú dokumentáciu vypracovala firma PÖYRY Enviro-

ment a.s. Brno. Kanalizácia, ktorá bola navrhnutá v rámci spomenutej PD ako 2. časť odkanalizovania 

obce nebola realizovaná. 

V náväznosti na horeuvedenú projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť ZsVS  Zámer pre 

zisťovacie konanie. Projekt nebol realizovaný a v súčasnosti je v štádiu prehodnotenia na aktuálny 

stav. 

11.2.1.1 Návrh odkanalizovania 

Rozvoj obce je navrhnutý v rozsahu a charaktere ako je uvedený v kapitole návrhu vodovodu.  

V  prevažnej väčšine nových navrhovaných lokalít nie je realizovaná kanalizácia. Iba lokality 03, 06, 20 

– I. variant, lokality 03, 06, 11, 13, 14 – II. variant   v južnej časti obce, kde je vybudovaná stoka „A“, 

„A1“, „A8“ môžu byť odkanalizované do jestvujúcej kanalizácie.  

Splaškové vody zo spomínaných nových urbanizovaných lokalít budú dopravované do jestvujúceho 

kanalizačného potrubia už vybudovaného v rámci 1. a 2. etapy výstavby kanalizácie v obci.  

V ostatných lokalitách je potrebné vybudovať obecnú kanalizáciu v rozsahu minimálne na úrovni PD 

vypracovanej firmou PÖYRY Enviroment a.s. Brno, ktorá by mala byť aktualizovaná na súčasný a vý-

hľadový stav. 

Rozvoj obce v rozsahu urbanistického návrhu si vyžiada rozšírenie kanalizačnej splaškovej siete oproti 

rozsahu jestvujúcej kanalizácie a rozsahu spomínanej PD. Rozsah rozšírenia bude zodpovedať prav-

depodobne rozšíreniu vodovodnej siete. Podľa konfigurácie terénu v obci a vzhľadom na jestvujúcu 

obecnú kanalizáciu je predpoklad, že nové vedenia kanalizačnej siete v novourbanizovaných plochách 

budú navrhnuté ako gravitačná splašková kanalizácia v kombinácii s výtlačnými potrubiami a prečer-

pávacími stanicami.  Presné určenie dĺžok stôk, príp. počet ČS bude určený po podrobnom zameraní 

rozvojových lokalít a po upresnení v ďalšom stupni PD a v štúdiách jednotlivých lokalít. 

Potrubia splaškovej kanalizácie navrhujeme situovať v strede nových komunikácií alebo v koridoroch 

zelených pásov určených pre inžinierske siete.  

Každá nehnuteľnosť bude odkanalizovaná cez domovú kanalizačnú prípojku jednotlivo a revíznu 

šachtu, ktorá bude vybudovaná na pozemku jednotlivej nehnuteľnosti.  

V rámci PD Aglomerácia Komjatice – odvedenie a čistenie odpadových vôd, dokumentácia pre SP je 

navrhnutá rekonštrukcia a intenzifikácia jestvujúcej ČOV vzhľadom na kapacitu, technickú stránku      

( jestvujúca ČOV je vybavená zastaralou  technológiou) a na zlý stavebný stav objektov.  

Navrhovanú kapacitu bude treba prehodnotiť  vzhľadom na počet obyvateľov, s ktorými sa počíta v 

rámci rozvoja obce aj vzhľadom na to, že na rekonštruovanú ČOV majú byť napojené aj obce Veľký 

Kýr, Vinodol a Mojzesovo. Navrhovaná kapacita ČOV k úrovni roku 2020 pre všetky uvedené obce je v 

spomínanej PD 12 150 EO, pre obec Komjatice sa počíta s nárastom na 4 400 obyv. 

Množstvo odpadových vôd určené výpočtom 
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I. variant 

Počet obyvateľov: 4 670 

 Priemerné denné množstvo odpadových vôd: Q24 

 Q24 = 715,27 m3/deň = 8,28 l/s 

Maximálne denné množstvo odpadových vôd Qm: 

 Qm = 1 144,43 m3/deň = 13,24 l/s 

Maximálne hodinové množstvo odpadových vôd Qhmax: 

 Qhmax =  1 144,43 m3/deň x 2,09 = 99,66 m3/hod = 27,68 l/s khmax=2,09 

Minimálne hodinové množstvo odpadových vôd Qhmin: 

 Qhmin = 1 144,43 m3/deň x 0,6 =  28,61  m3/hod = 7,94 l/s khmin=0,6 

II. variant 

Počet obyvateľov: 4 980 

 Priemerné denné množstvo odpadových vôd: Q24 

 Q24 = 865,78 m3/deň = 9,20 l/s 

Maximálne denné množstvo odpadových vôd Qm: 

 Qm = 1 238,57 m3/deň = 14,73 l/s 

Maximálne hodinové množstvo odpadových vôd Qhmax: 

 Qhmax =  1 238,57 m3/deň x 2,10 = 108,37 m3/hod = 30,10 l/s khmax=2,09 

Minimálne hodinové množstvo odpadových vôd Qhmin: 

 Qhmin = 1 238,57 m3/deň x 0,6 =  30,96  m3/hod = 8,60 l/s khmin=0,6 

Tab. 63 Prehľad množstva odpadových vôd pre Komjatice 

Časový 
horizont 

Počet 
obyvateľ. 

Množstvo odpadových vôd 

Priemer. denné 
množstvo OV     Q24 

Maxim. denné 
množstvo OV      Qm 

Maxim. hodinové 
množstvo OV 

Qhmax 

Minim. hodinové 
množstvo OV 

Qhmin 

m³/d l/s m³/d l/s m³/h l/s m³/hod l/s 

I. variant 4 670 715,27 8,28 1144,43 13,24 99,66 27,68 28,61 7,94 

II. variant 4 980 865,78 9,20 1238,57 14,73 108,37 30,10 30,96 8,60 
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Závery 

vyplývajúce z horeuvedeného návrhu a výpočtu množstva odpadovej vody  

Pre rozvojové lokality bude treba dobudovať obecnú splaškovú kanalizačnú sieť s potrubiami DN 300 

v zmysle horeuvedenej PD, aktualizovanej na súčasný stav, potrubie by malo byť navrhnuté z kanali-

začného PVC. 

Pri podrobnom riešení rozvojových lokalít z hľadiska odkanalizovania je potrebné navrhnúť trasy ka-

nalizačného potrubia pre jednotlivé lokality v náväznosti na už jestvujúce a projektované potrubia. 

Pre každú rozvojovú lokalitu bude treba spracovať samostatnú PD kanalizačnej siete vrátane návrhu 

dimenzie kanalizačného potrubia, prípadne rekonštrukcie úsekov jestvujúceho potrubia vzhľadom na 

kapacitu potrubia   

Nárast počtu obyvateľov v nových lokalitách a rozvoj výroby miestneho charakteru predpokladá zvý-

šenie počtu EO v obci Komjatice na 4 670 – I. variant, 4 980 – II. variant. 

Nárast počtu obyvateľov a rozvoj priemyslu v oblasti prislúchajúcej do ČOV Komjatice predpokladá 

zvýšenie počtu EO na min. 12 150 obyvateľov, z toho vyplýva do výhľadu počítať s rozšírením a re-

konštrukciou vzhľadom na technický stav, stav stavebných objektov a technológie ČOV Komjatice. 

Rekonštrukcia rozšírenie a intenzifikácia by mala byť realizovaná v lokalite jestvujúcej ČOV. 

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd zo všetkých rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky 

na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z. z. a NV SR č. 269/2010, ktorým sa stanovujú 

kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd, vrá-

tane podmienok pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku. 

11.2.2 Odvádzanie dažďových vôd 

V obci Komjatice sú dažďové vody odvádzané  

 jednotnou kanalizáciou z územia sídliska Juh  a ulice Fr. Kráľa a sú prečerpávané do toku Ma-

lej Nitry cez čerpaciu stanicu ČS Juh. Kapacita ČS Juh je Q = 30,0l/s.  

 z ostatných oblastí  sú dažďové vody  obce odvádzané odvodňovacími rigolmi vedľa miest-

nych komunikácií 

11.2.2.1 Návrh odvedenia dažďových vôd 

Na všetkých nových urbanizovaných plochách navrhujeme v rámci nových komunikácií vybudovať 

dažďovú kanalizáciu, buď vo forme zberačov alebo rigolov – riešenie bude vychádzať z podrobného 

riešenia konkrétnej lokality a jej využitia.  

Pre určenie odtokového množstva dažďových vôd z jednotlivých navrhovaných rozvojových plôch 

uvažujeme s 15 minútovým dažďom, čo predstavuje intenzitu q=127,3 l/s.ha. 

Odtokové množstvo Q(l/s) = Plocha(ha) x vrcholový odtokový koeficient x intenzita 15 mn. dažďa 

(l/s.ha).  

Všetky hodnoty sú na základe výpočtov uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 
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Dažďové množstvá sú určené orientačne. V ďalších stupňoch projektovej prípravy budú upresňované 

na základe odtokových koeficientov, ktoré budú vychádzať zo spôsobu zástavby jednotlivých lokalít. 

V lokalitách so zástavbou rodinných domov, navrhujeme alternatívne likvidáciu dažďových vôd na 

území jednotlivých nehnuteľností použitím dažďových vôd na zavlažovanie zelene a záhrad. 

V rámci PD podrobných štúdií pre jednotlivé rozvojové lokality bude nutné zdokumentovať  jednotli-

vo riešenie, spôsob odvedenia zrážkových vôd, presné množstvo zrážkových vôd a schopnosť vsaku 

do terénu. 

Celkové odtokové množstvo dažďových vôd z navrhovaných lokalít, ktoré zaťaží miestne vodné toky: 

I. variant: 

 Z plôch pre bývanie:      763,80 l/ s 

 Z ostatných plôch:        759,32  l/s 

 Spolu – I. variant:       1 523,12 L/s 

II. variant: 

 Z plôch pre bývanie:    1 256,67 l/ s 

 Z ostatných plôch:        1 806,23  l/s 

 Spolu – II. variant:         3 062,90 L/s 

Dažďové vody z lokalít určených pre bývanie, ale aj z plôch pre komerčnú a občiansku vybavenosť a 

komunálnu výrobu a služby, zo striech a spevnených plôch navrhujeme likvidovať v rámci jednotli-

vých nehnuteľností. V maximálnej možnej miere zachovať retenčnú schopnosť územia, zadržať daž-

ďové vody v území jednotlivých pozemkov vybudovaním zberných nádrží a následne túto vodu využí-

vať na zavlažovanie zelene. Dažďové vody z lokality 20 budú likvidované vsakom do terénu. 

Tab. 64 Prehľad  a výpočet množstva dažďových vôd pre Komjatice – I. variant 

Lokalita Funkcia Rozloha 

ha 

Cesty a 
zeleň 

ha 

Koeficient 
zastavanosti 

Vrcholový 
odtokový 
koeficient 

Odtokové 
množstvo Q 

l/s 

01 bývanie  0,49 0,37 0,25 0,4 24,95 

02 bývanie 3,82 2,87 0,25 0,4 194,51 

03 bývanie 1,64 1,23 0,25 0,4 83,50 

04 bývanie  7,22 5,42 0,25 0,4 367,64 

05 bývanie 0,29 0,22 0,25 0,4 14,77 

06 bývanie 1,54 1,16 0,25 0,4 78,42 

Spolu bývanie 15,00 11,25   763,80 

17 komerčná a obč. vybavenosť  5,70 4,28 0,25 0,4 290,24 

19 komerčná a obč. vybavenosť 1,07 0,80 0,25 0,4 54,48 

20 rekreácia  14,53 13,80 0,05 0,1 184,96 

21 komunálna výroba a služby 2,94 2,21 0,25 0,4 149,70 

22 komunálna výroba a služby 1,57 1,18 0,25 0,4  79,94 

Spolu ostatní 25,81 22,27   759,32 

Spolu 40,81 33,52   1 523,12 
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Tab. 65 Prehľad  a výpočet množstva dažďových vôd pre Komjatice – II. variant 

11.3 Zásobovanie elektrickou energiou 

Základné údaje: 

Napäťová sústava:  VN: 3 fáz. str.50 Hz, 22 000 V, IT 

NN: 3+PEN,str. 50 Hz. 230/400V/ TN-C 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke: 
VN : krytmi, zábranou, umiest. mimo dosah 
NN : izoláciou živých častí, krytmi, umiest. mimo dosah 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: 

VN : zemnením 
NN : samočinným odpojením napájania 

  

Lokalita Funkcia Rozloha Cesty a 
zeleň 

Koeficient 
zastavanosti 

Vrcholový 
odtokový 
koeficient 

Odtokové 
množstvo Q 

ha ha l/s 

01 bývanie  0,49 0,37 0,25 0,4 24,95 

02 bývanie 3,82 2,87 0,25 0,4 194,51 

03 bývanie 1,64 1,23 0,25 0,4 83,50 

04 bývanie  7,22 5,42 0,25 0,4 367,64 

05 bývanie 0,29 0,22 0,25 0,4 14,77 

06 bývanie 1,54 1,16 0,25 0,4 78,42 

07 bývanie  0,47 0,35 0,25 0,4 23,93 

08 bývanie 0,69 0,52 0,25 0,4 35,13 

09 bývanie 0,79 0,59 0,25 0,4 40,22 

10 bývanie  0,90 0,68 0,25 0,4 45,83 

11 bývanie 1,41 1,06 0,25 0,4 71,80 

12 bývanie 2,81 2,11 0,25 0,4 143,08 

13 bývanie  0,95 0,71 0,25 0,4 48,37 

14 bývanie 1,66 1,25 0,25 0,4 84,52 

Spolu bývanie 24,68 18,51   1 256,67 

17 komerčná a obč. vybavenosť  5,70 4,28 0,25 0,4 290,24 

18 komerčná a obč. vybavenosť 0,51 0,38 0,25 0,4 25,97 

19 komerčná a obč. vybavenosť 1,07 0,80 0,25 0,4 54,48 

20 rekreácia  14,53 13,80 0,05 0,1 184,96 

21 komunálna výroba a služby 2,94 2,21 0,25 0,4 149,70 

22 komunálna výroba a služby 1,57 1,18 0,25 0,4  79,94 

23 komunálna výroba a služby 1,75 1,31 0,25 0,4 89,11 

24 priemyselná výroba 18,30 13,73 0,25 0,4 931,83 

Spolu ostatní 44,80 37,69   1 806.23 

Spolu 69,48 56,20   3 062,90 
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Ochranné pásma elektrických vedení 

V zmysle zákona č. 251/2012 §43 je ochranné pásmo elektrických vedení definované: 

22 kV a 1kV káblové vedenie:   1 m na obe strany od krajného kábla 

22 kV vzdušné vedenie holé:   10 m na obe strany od krajného vodiča 

22 kV vzdušné vedenie závesný kábel: 2 m na obe strany od kábla 

Transformačná stanica VN/NN: vymedzené vonkajšou stenou transformačnej stanice 

22kV vedenie  

Obec Komjatice sú zásobované  elektrickou energiou z transformačných staníc napájaných prípojkami  

z VN vedenia č. 244 z rozvodne 110/22kV RZ Nitra 1 – Nové Zámky.  Podľa  údajov z dispečingu pre-

vádzkovateľa Západoslovenská distribučná a.s., bolo v r. 2013 vedenie zaťažené na strane RZ Nové 

Zámky v max. výške 65 A, pri max. dovolenom prúde 322 A. Zo strany RZ Nitra Čermáň bolo vedenie 

zaťažené na max. hodnotu 70A, pri maximálnom dovolenom prúde 320 A.   

Tab. 66 Prehľad existujúcich transformačných staníc 

Číslo TS Názov TS Výkon tr. Typ TS Vlastník Vedenie č. 

0026-001 Mlyn 400 kVA 2.5 stĺpová ZSD 244 

0026-002 OÚNZ 250 kVA stožiarová ZSD 244 

0026-003 Cabona 400 kVA + 100 kVA murovaná ZSD 244 

0026-004 Fučíková 630 kVA 2.5 stĺpová ZSD 244 

0026-005 Vinohrady 250 kVA 2.5 stĺpová ZSD 244 

0026-006 Novozámocká 160 kVA 2.5-stĺpová ZSD 244 

0026-007 Dol. Char 160 kVA 4-stĺpová NIE ZSD 244 

0026-008 Dol. Zovos 160 kVA 2.5 stĺpová ZSD 244 

0026-009 IBV 400 kVA 2.5 stĺpová ZSD 244 

0026-010 Hviezdoslavova 250 kVA stožiarová ZSD 244 

0026-011 Bernoláková 160 kVA 2.5 stĺpová ZSD 244 

0026-012 Horná 160 kVA 2.5 stĺpová ZSD 244 

0026-013 IBV Hollého 100 kVA 2.5 stĺpová ZSD 244 

0026-015 JRD 400 kVA 2.5 stĺpová NIE ZSD 244 

0026-018 Sušiareň 100 kVA 2.5 stĺpová ZSD 244 

0026-019 Orange 100 kVA 1 stĺpová NIE ZSD 244 

0026-021 Alas Slovensko 630 kVA Kiosková NIE ZSD 244 

0026-022 Komjatice  400 kVA kiosková ZSD 244 

0026-023 Komjatice 1000kVA kiosková ZSD 244 
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11.3.1 Návrh 

VARIANT  1 

Tab. 67 Energetická bilancia 

 

Popis technického riešenia 

Lokalita č. 1, 2, 25  

Existujúci stav, bez nároku na zvýšenú dodávku elektrickej energie.  

Lokalita č. 3  

Napojenia odberov budú riešené rozšírením existujúcej káblovej distribučne NN siete, napájanej 

z exist. TS 0026-003 a  vybudovaním nového káblového rozvodu, vedeného v navrhovaných uličných 

pásoch. Existujúca  TS č. 0026-003 s transformátorom 100kVA bude zrekonštruovaná na 250kVA.   

Lokalita č. 4, 19  

V lokalite sa nachádza existujúca stožiarová trafostanica TS č. 0026-010 s transformátorom 250kVA. 

V blízkosti lokality sa vo vzdialenosti cca 200m nachádza existujúca dva a pol stĺpová  TS 0026-013 

s transformátorom 100kVA. Napojenia odberov je navrhované výmenou existujúcej stožiarovej TS 

P-
č 

Regu-
lačný 
kód 

Funkčné využitie  ploch
a (ha) 

poče
t 
byt.j
. 

Pi 
/kW
/ 

∑Pi 
/kW
/ 

Pp 
/kW
/ 

∑Pp 
/kW
/ 

β ∑Ps 
/kW
/ 

1 B2 plochy bývania v rodinných domoch 0,49   0 0 0,0 0 0,0
0 

0 

2 B2 plochy bývania v rodinných domoch 3,82   0 0 6,5 0 0,0
0 

0 

3 NB1 plochy bývania v rodinných domoch 1,64 18 15 270 6,5 117 0,3
9 

45 

4 NB2 plochy bývania v rodinných domoch 7,22 84 15 1 
260 

6,5 546 0,2
9 

157 

5 NBD1 plochy bývania v bytových domoch ma-
lopodlažných 

0,29 20 15 300 6,5 130 0,3
8 

49 

6 NB3 plochy bývania v rodinných domoch 1,54 11 15 165 6,5 72 0,4
4 

32 

17 NE3 plochy komerčnej občianskej vybavenosti 5,70     800     0,7
0 

560 

19 NE2 plochy komerčnej občianskej vybavenosti 1,07     186     0,7
0 

130 

20 NR1 rekreačné územie 14,19     730     0,7
0 

511 

21 NO2 plochy komunálnej, drobnej výroby a služieb 2,48     350     0,7
0 

245 

22 NO3 plochy komunálnej, drobnej výroby a služieb 0,69     140     0,7
0 

98 

25 NDI2 plochy a zariadenia cestnej dopravy 0,23     0       0 

   CELKOM       4 
201 

      1 
827 
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0026-010 za kioskovú TS s  transformátorom 630kVA. Z danej TS budú následne vyvedené nové NN 

vedenia do lokality výstavby.  Lokalitou prechádza existujúca VN vzdušná prípojka pre TS 0026-010. 

Uvedená prípojka  je v kolízií s navrhovanou výstavbou a bude preložená do káblového vedenia.  

Lokalita č. 5 

Napojenia odberov budú riešené z existujúcej distribučne NN siete  

Lokalita č. 6  

Napojenia odberov budú riešené rozšírením existujúcej distribučne NN siete a  vybudovaním nového 

káblového rozvodu, situovaného v navrhovaných uličných pásoch. 

Lokalita č. 17 

Napojenie odberov je navrhované vybudovaním novej odberateľskej transformačnej stanice TS1 

s výkonom 630kVA. Trafostanica bude napojená VN káblovým vedením , ktoré odbočí z existujúcej 

VN prípojky pre TS 0026-023.  

Lokalita č. 20 

Bude vybudovaná nová distribučná transformačná stanica TS2 s výkonom 630kVA. Napojenie bude 

zrealizované odbočením z existujúceho VN vedenia.  

Lokalita č. 21 

Bude vybudovaná nová distribučná transformačná stanica TS3 s výkonom 400kVA. Napojenie bude 

zrealizované odbočením z existujúcej VN prípojky pre TS 0026-023.  

Lokalita č. 22 

Napojenie bude zrealizované novými NN prípojkami z existujúcej kioskovej TS 0026-022. Transformá-

tor 400kVA bude vymenený na 630kVA.  

VARIANT  2 

Tab. 68 Energetická bilancia 

Čís-
lo 

Regu-
lačný 
kód 

Funkčné využitie  ploch
a (ha) 

poč
et 
byt.j
. 

Pi 
/kW
/ 

∑Pi 
/kW/ 

Pp 
/kW
/ 

∑Pp 
/kW
/ 

β ∑Ps 
/kW
/ 

1 B2 plochy bývania v rodinných domoch 0,49   0 0 0,0 0 0,0
0 

0 

2 B2 plochy bývania v rodinných domoch 3,82   0 0 0,0 0 0,0
0 

0 

3 NB1 plochy bývania v rodinných domoch 1,64 18 15 270 6,5 117 0,3
9 

45 

4 NB2 plochy bývania v rodinných domoch 7,22 84 15 1 
260 

6,5 546 0,2
9 

157 

5 NBD1 plochy bývania v bytových domoch ma-
lopodlažných 

0,29 20 15 300 6,5 130 0,3
8 

49 

6 NB3 plochy bývania v rodinných domoch 1,54 11 15 165 6,5 72 0,4
4 

32 

7 NB4 plochy bývania v rodinných domoch 0,47 6 15 90 6,5 39 0,5 21 
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Čís-
lo 

Regu-
lačný 
kód 

Funkčné využitie  ploch
a (ha) 

poč
et 
byt.j
. 

Pi 
/kW
/ 

∑Pi 
/kW/ 

Pp 
/kW
/ 

∑Pp 
/kW
/ 

β ∑Ps 
/kW
/ 

3 

8 NB5 plochy bývania v rodinných domoch 0,69 7 15 105 6,5 46 0,5
0 

23 

9 NB6 plochy bývania v rodinných domoch 1,01 12 15 180 6,5 78 0,4
3 

34 

10 NB7 plochy bývania v rodinných domoch 0,98 16 15 240 6,5 104 0,4
0 

42 

11 NB8 plochy bývania v rodinných domoch 1,33 11 15 165 6,5 72 0,4
4 

32 

12 NB9 plochy bývania v rodinných domoch 2,81 30 15 450 6,5 195 0,3
5 

67 

13 NB10 plochy bývania v rodinných domoch 0,95 8 15 120 6,5 52 0,4
8 

25 

14 NB11 plochy bývania v rodinných domoch 1,66 14 15 210 6,5 91 0,4
1 

38 

15 ZZ plochy bývania v rodinných domoch 24,62 0   0 0,0 0 0,0
0 

0 

16 ZZ plochy bývania v rodinných domoch 12,21     0 0,0 0 0,0
0 

0 

17 NE3 plochy komerčnej občianskej vybavenosti 5,70  800 800     0,7
0 

560 

18 NE1 plochy komerčnej občianskej vybavenosti 0,51   53 53   0 0,7
0 

37 

19 NE2 plochy komerčnej občianskej vybavenosti 1,07   186 186   0 0,7
0 

130 

20 NR1 rekreačné územie 14,19   730 730     0,7
0 

511 

21 NO2 plochy komunálnej, drobnej výroby a 
služieb 

2,48   350 350     0,7
0 

245 

22 NO3 plochy komunálnej, drobnej výroby a 
služieb 

0,69   140 140     0,7
0 

98 

23 NO4 plochy komunálnej, drobnej výroby a 
služieb 

1,77   100 100     0,7
0 

70 

24 NO1 plochy priemyselnej výroby 18,30   450
0 

4 
500 

    0,7
0 

3 
150 

25 NDI2 plochy a zariadenia cestnej dopravy 0,23               

26 NG1 plochy polyfunkčné - výroba a obsluha 3,64        

  SPOLU    1041
4 

   536
5 

 

Popis technického riešenia 

Lokalita č. 1, 2, 15, 16, 25, 26 

Existujúci stav, bez nároku na zvýšenú dodávku elektrickej energie.  

Lokalita č. 3  
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Napojenia odberov budú riešené rozšírením existujúcej káblovej distribučne NN siete, napájanej 

z exist. TS 0026-003 a  vybudovaním nového káblového rozvodu, vedeného v navrhovaných uličných 

pásoch. Existujúca  TS č. 0026-003 s transformátorom 100kVA bude zrekonštruovaná na 250kVA.   

 Lokalita č. 4, 19  

V lokalite sa nachádza existujúca stožiarová trafostanica TS č. 0026-010 s transformátorom 250kVA. 

V blízkosti lokality sa vo vzdialenosti cca 200m nachádza existujúca dva a pol stĺpová  TS 0026-013 

s transformátorom 100kVA. Napojenia odberov je navrhované výmenou existujúcej stožiarovej TS 

0026-010 za kioskovú TS s  transformátorom 630kVA. Z danej TS budú následne vyvedené nové NN 

vedenia do lokality výstavby.  Lokalitou prechádza existujúca VN vzdušná prípojka pre TS 0026-010. 

Uvedená prípojka  je v kolízií s navrhovanou výstavbou a bude preložená do káblového vedenia.  

Lokalita č. 5 

Napojenia odberov budú riešené z existujúcej distribučne NN siete  

Lokalita č. 6, 7,8, 9, 10, 13, 14 

Napojenia odberov budú riešené rozšírením existujúcej distribučne NN siete a  vybudovaním nového 

káblového rozvodu, situovaného v navrhovaných uličných pásoch. 

Lokalita č. 12,18,   

Napojenia odberov budú riešené rozšírením existujúcej káblovej distribučne NN siete, napájanej 

z exist. dva a pol stĺpovú TS 0026-008 a  vybudovaním nového káblového rozvodu, vedeného 

v navrhovaných uličných pásoch. Existujúca  TS č. 0026-003 s transformátorom 160kVA bude zrekon-

štruovaná na 400kVA.   

Lokalita č. 17 

Napojenie odberov je navrhované vybudovaním novej odberateľskej transformačnej stanice TS1 

s výkonom 630kVA. Trafostanica bude napojená VN káblovým vedením , ktoré odbočí z existujúcej 

VN prípojky pre TS 0026-023.  

Lokalita č. 20 

Bude vybudovaná nová distribučná transformačná stanica TS2 s výkonom 630kVA. Napojenie bude 

zrealizované odbočením z existujúceho VN vedenia.  

Lokalita č. 21 

Bude vybudovaná nová distribučná transformačná stanica TS3 s výkonom 400kVA. Napojenie bude 

zrealizované odbočením z existujúcej VN prípojky pre TS 0026-023.  

Lokalita č. 22, 23 

Napojenie bude zrealizované novými NN prípojkami z existujúcej kioskovej TS 0026-022. Transformá-

tor 400kVA bude vymenený na 630kVA.  

Lokalita č. 24 

Napojenie odberov je navrhované vybudovaním nových  odberateľských transformačných  staníc TS4 

2x1000kVA  a TS 5 2x 1000kVA. Trafostanice budú  napojená VN káblovým vedením , ktoré odbočí 

z existujúcej VN vedenia č.244..  
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11.4 Zásobovanie plynom 

Širšie vzťahy 

Podľa ÚPN R Nitrianskeho kraja sa vo výhľadovom období uvažuje s prepravou plynu do južnej Euró-

py. Jedným z variantov, ktorého realizácia závisí od rozhodnutia ruskej strany, je výstavba tranzitného 

plynovodu DN 1200 navrhovaná z kompresorovej stanice Ivanka pri Nitre južným smerom k Novým 

Zámkom a po prekonaní rieky Váh smerom k obci Zlatná na Ostrove, kde má križovať rieku Dunaj.  

Distribučná sieť 

Katastrálnym územím obce Komjatice prechádza VTL plynovod DN 300 PN 6,3 MPa vedený 

z Mojmíroviec smer Bánov, ďalej na Komárno. V rámci rekonštrukcia PS Bánov sa uvažuje so zvýše-

ním jej prepúšťacej kapacity tak, aby boli pokryté zvýšené požiadavky na dodávku zemného plynu v 

okresoch Nové Zámky a Komárno. 

Technologické zariadenia - Regulačné stanice 

Z uvedeného plynovodu je vyvedená VTL prípojka do regulačnej stanice plynu RS Komjatice VTL/STL 

s kapacitou 3000 m3, umiestnená na ulici Vinohradská, prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje distri-

búcia a z ktorej je obec zásobovaná STL plynovodom. Táto RS slúži aj pre obec Veľký Kýr a Černík. 

Distribučná sieť lokálna  

Obec Komjatice má vybudovanú stredotlakovú plynovodnú sieť, ktorá zabezpečuje obyvateľstvo ako 

aj vybavenosť obce zemným plynom. Prevádzkový tlak plynovodu je 100 kPa. STL rozvodná plyno-

vodná sieť je vybudovaná z oceľových a len v malej miere z plastových PE rúr. Potrubie je profilu DN 

150 (160), DN 100 (110), DN 80 (90) a DN 50 (63). Plynovodné prípojky sú vybudované z Pe potrubia 

DN 25 (32). 

Bilancie potrieb 

Kritériá pre stanovenie maximálnej hodinovej, dennej a ročnej hodnoty odberu zemného plynu. 

Stanovenie maximálnej hodinovej, dennej a ročnej hodnoty odberu zemného plynu navrhovaných 

lokalít je navrhnuté v súlade s Technickými podmienkami spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. ako pre-

vádzkovateľa Distribučnej siete, ktorými určuje technické podmienky prístupu, pripojenia do Distri-

bučnej siete a prevádzkovania Distribučnej siete, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.01.2014 

 

Tab. 69 Základné údaje pre stanovenie hodnôt odberu plynu 

 Základné údaje pre stanovenie hodnôt odberu plynu   

 Teplotné pásmo obce – 1 -10  

     Kategórie   

    KD IBV Pre bytovú zástavbu, kategórie domácnosť (KD) – IBV 

ak sa plyn využíva pre účely varenia ako aj na účely vykurovania a prípravu TÚV 

  

 maximálny hodinový odber: QIBV (-10°;-
12°C) 

1,4 
m3/hod 

 maximálny denný odber: QIBV (-10°;- 33,6 



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   134 

 Základné údaje pre stanovenie hodnôt odberu plynu   

12°C) m3/deň 

 ročný odber RQIBV 2 425 
m3/rok 

    KD 
KBVv 

Pre bytovú zástavbu, kategórie domácnosť (KD) – KBV 

ak sa plyn využíva len pre účely varenia  

  

 maximálny hodinový odber: QKBVv 0,12 
m3/hod 

 maximálny denný odber: QKBVv 0,6 
m3/deň 

 ročný odber RQKBVv 69 m3/rok 

    KD 
KBVš 

Pre bytovú zástavbu, kategórie domácnosť (KD) – KBV 

ak sa plyn využíva pre účely varenia ako aj na účely vykurovania a prípravu TÚV 

  

 maximálny hodinový odber: QKBV (-10°;-
12°C) 

0,8 
m3/hod 

 maximálny denný odber: QKBV (-10°;-
12°C) 

19,2 
m3/deň 

 ročný odber RQKBVš 1 087 
m3/rok 

    KMD V, 
R 

Kategória mimo domácnosť (KMD) 

pre vyhodnocovanie technickej kapacity v distribučnej sieti sa použijú hodnoty 
maximálnej hodinovej, ročnej hodnoty odberu plynu 

  

 

Tab. 70 Vysvetlivky skratiek: 

Vysvetlivky skratiek: 

RS – regulačná stanica(plynu) MČ – miestna časť (mesta, obce) 

OV – občianska vybavenosť OST – odovzdávacie stanice tepla 

MP – malé prevádzky b. j. – bytové jednotky 

VP – veľké prevádzky IBV – individuálna bytová výstavba(rodinné domy - RD) 

Z – závody KBV – komplexná bytová výstavba(bytové domy - BD) 

VTL – vysokotlak(plynu) HBV – var. hromadná bytová výstavba(bytové domy - BD) 

STL – stredotlak(plynu) TÚV – teplá úžitková voda 

 

Ochranné a bezpečnostné pásmo 

Ochranné pásmo 

Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. 

Ochranné pásmo 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 pôdo-

rysu technologickej časti plynárenského zariadenia. 
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Tab. 71 Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 251/2012 §79 je definované: 

In-
dex 

Ochranné pásmo Svetlosť potrubia 

a 4 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm 

b 8 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 do 500 mm 

c 12 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 do 700 mm 

d 50 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm 

e 1 m na každú stranu od osi pre plynovod v zastavanom území s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa, 

f 8 m pre technologické objekty 

g 150 m  pre sondy 

h 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách 
a) až g) 

Bezpečnostné pásmo 

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. 

Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdiale-

nosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na 

pôdorys. 

Tab. 72 Bezpečnostné pásmo, v zmysle zákona č. 251/2012 §80 je definované: 

In-
dex 

Bezpečnostné pásmo Prevádzkový tlak 

a 10 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom 
priestranstve a na nezastavanom území, 

b 20 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa s menovitou svetlosťou do 350 mm 

c 50 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 350 mm 

d 50 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm 

e 100 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm 

f 150 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm 

g 200 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm 

h 50 m pri regulačných staniciach plynu, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch 

i 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písme-
nách a) až h). 

j prevádzkovateľ distribučnej 
siete určí bezpečnostné pás-
ma v súlade s technickými 
požiadavkami  

pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej 
zástavbe 
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Tab. 73 Prehľad potrieb plynu v rozvojových lokalitách Variant I.  

P.
č 

Regu-
lačný 
kód 

funkcia Výme
ra  ha 

byt
y 

Oby
vv 

Zam
es. 

Náv
št. 

Po-
treba 
plynu  

(m3 
/h) 

Potre-
ba 
plynu  

(m3/d
eň) 

Potreba 
plynu 

(m3 
/rok) 

1 B2 plochy bývania v rodinných domoch 0,49     0,00 0,00 0,00 

2 B2 plochy bývania v rodinných domoch 3,82     0,00 0,00 0,00 

3 NB1 plochy bývania v rodinných domoch 1,64 18 54   25,20 604,80 130950,
00 

4 NB2 plochy bývania v rodinných domoch 7,22 84 252   117,6
0 

2822,4
0 

611100,
00 

5 NBD1 plochy bývania v bytových domoch 
malopodlažných 

0,29 20 60   28,00 672,00 145500,
00 

6 NB3 plochy bývania v rodinných domoch 1,54 11 33   15,40 369,60 80025,0
0 

1
7 

NE3 plochy komerčnej občianskej 
vybavenosti 

5,70   50  170,9
8 

3829,9
5 

276417,
83 

1
9 

NE2 plochy komerčnej občianskej 
vybavenosti 

1,07   15  32,04 717,69 51797,2
5 

2
0 

NR1 rekreačné územie 14,53   35 600 43,59 976,34 70464,9
8 

2
1 

NO2 plochy komunálnej, drobnej výroby a 
služieb 

2,94   80  58,80 1317,1
6 

95062,8
5 

2
2 

NO3 plochy komunálnej, drobnej výroby a 
služieb 

1,57   15  31,48 705,04 50884,8
1 

2
5 

NDI2 plochy a zariadenia cestnej dopravy 0,23     0,00 0,00 0,00 

  spolu  13
3 

399 195 600 523,0
8 

12014,
98 

1512202
,72 

 

Tab. 74 Prehľad potrieb plynu v rozvojových lokalitách Variant II.  

P.
č. 

Regu-
lačný 
blok 

funkcia výmera
_ha 

by
ty 

Oby
v. 

Zam
es. 

Náv
št. 

Po-
treba 
plynu  

(m3 
/h) 

Potre-
ba 
plynu 
2 

(m3/d
eň) 

Potreba 
plynu 3 

(m3 
/rok) 

1 B2 plochy bývania v rodinných domoch 0,49     0,00 0,00 0,00 

2 B2 plochy bývania v rodinných domoch 3,82     0,00 0,00 0,00 

3 NB1 plochy bývania v rodinných domoch 1,64 18 54   25,20 604,80 130950,
00 

4 NB2 plochy bývania v rodinných domoch 7,22 84 252   117,6
0 

2822,4
0 

611100,
00 

5 NBD1 plochy bývania v bytových domoch 
malopodlažných 

0,29 20 60   28,00 672,00 145500,
00 

6 NB3 plochy bývania v rodinných domoch 1,54 11 33   15,40 369,60 80025,0
0 

7 NB4 plochy bývania v rodinných domoch 0,47 6 18   8,40 201,60 43650,0
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P.
č. 

Regu-
lačný 
blok 

funkcia výmera
_ha 

by
ty 

Oby
v. 

Zam
es. 

Náv
št. 

Po-
treba 
plynu  

(m3 
/h) 

Potre-
ba 
plynu 
2 

(m3/d
eň) 

Potreba 
plynu 3 

(m3 
/rok) 

0 

8 NB5 plochy bývania v rodinných domoch 0,69 7 21   9,80 235,20 50925,0
0 

9 NB6 plochy bývania v rodinných domoch 1,01 12 36   16,80 403,20 87300,0
0 

10 NB7 plochy bývania v rodinných domoch 0,98 16 48   22,40 537,60 116400,
00 

11 NB8 plochy bývania v rodinných domoch 1,33 11 33   15,40 369,60 80025,0
0 

12 NB9 plochy bývania v rodinných domoch 2,81 30 90   42,00 1008,0
0 

218250,
00 

13 NB10 plochy bývania v rodinných domoch 0,95 8 24   11,20 268,80 58200,0
0 

14 NB11 plochy bývania v rodinných domoch 1,66 14 42   19,60 470,40 101850,
00 

15 ZZ plochy bývania v rodinných domoch 24,62     0,00 0,00 0,00 

16 ZZ plochy bývania v rodinných domoch 12,21     0,00 0,00 0,00 

17 NE3 plochy komerčnej občianskej 
vybavenosti 

5,70   50  170,9
8 

3829,9
5 

276417,
83 

18 NE1 plochy komerčnej občianskej 
vybavenosti 

0,51   8  15,21 340,74 24592,3
1 

19 NE2 plochy komerčnej občianskej 
vybavenosti 

1,07   15  32,04 717,69 51797,2
5 

20 NR1 rekreačné územie 14,19   35 600 43,59 976,34 70464,9
8 

21 NO2 plochy komunálnej, drobnej výroby a 
služieb 

2,48   80  58,80 1317,1
6 

95062,8
5 

22 NO3 plochy komunálnej, drobnej výroby a 
služieb 

0,69   15  31,48 705,04 50884,8
1 

23 NO4 plochy komunálnej, drobnej výroby a 
služieb 

1,77   45  34,91 781,96 56436,1
5 

24 NO1 plochy priemyselnej výroby 18,30   85  91,52 2050,0
0 

147954,
13 

25 NDI2 plochy a zariadenia cestnej dopravy 0,23     0,00 0,00 0,00 

26 NG1 plochy polyfunkčné - výroba a ob-
sluha 

3,64     0,00 0,00 0,00 

  spolu  47
4 

142
2 

333 600 810,3
2 

18682,
09 

249778
5,31 

11.5 Odpadové hospodárstvo 

Od roku 1993 sú v Slovenskej republike (SR) v súlade so štátnou environmentálnou politikou pre po-

treby definovania úloh strategického a koncepčného rozvoja odpadového hospodárstva z úrovne 

štátu vypracúvané Programy odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR). POH SR 
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spracovaný na roky 2011 – 2015, schválený uznesením vlády SR č. 69 z 22. februára 2012. Jeho obsah 

zodpovedá požiadavkám stanovených v legislatívnych predpisoch SR a EÚ, predovšetkým v zákone č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

a smernice 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc. V súčasnosti prebieha proces posu-

dzovania vplyvov na životné prostredie nového Programu odpadového hospodárstva Slovenskej re-

publiky na roky 2016 -2020. Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 - 

2015 bol schválený  všeobecne záväznou vyhláškou Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 

2/2013 zo 17. 6. 2013, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Nit-

rianskeho kraja na roky 2011 – 2015. Obec Komjatice má vypracovaný Program odpadového hos-

podárstva obce Komjatice na roky 2011 - 2015, ktorý bol schválený rozhodnutím Okresného úradu 

Nové Zámky č. OU-NZ-OSZP-Z/2014/00552-02-Š dňa 10. 03. 2014.  

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2015 je minimalizácia negatívnych účinkov 

vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie, ako aj obmedzovanie využívania 

zdrojov a uprednostňovanie praktického uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá je 

definovaná v článku 4 novej rámcovej smernice o odpade: 

 predchádzanie vzniku,  

 príprava na opätovné použitie, recyklácia, 

 iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie, 

 zneškodňovanie. 

11.5.1 Súčasný stav nakladania s odpadmi 

Nakladanie s odpadmi na území obce Komjatice sa riadi zákonom č. 223/2011 o odpadoch v znení 

neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením obce Komjatice č. 3/2011 o nakladaní  

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a všeobecne záväzným nariadením  

č. 4/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

Systém zberu zmesového komunálneho odpadu je zabezpečený lokálnym systémom a zber vysepa-

rovaných zložiek komunálneho odpadu je zabezpečený lokálnym a donáškovým systémom. Odvoz 

komunálneho odpadu zabezpečuje firma Branter Nové Zámky s. r. o., ktorá ho odváža na skládku 

NNO Tvrdošovce a na zberné miesto v Nových Zámkoch. Zmesový komunálny odpad je odvážaný 1 x 

týždenne.  

Odpad vybraných komodít ako je sklo, papier, plasty je separovaný do zberných nádob a do farebne 

oddelených plastových vriec. Vyseparované zložky sa privážajú na zberný dvor (Štúrova ulica), kde sa 

dotriedia a mechanicky upravia. Zhodnocovanie týchto odpadov je zabezpečované dodávateľsky fir-

mou Branter Nové Zámky s.r.o. a ďalšími menšími subjektami. Tetrapack obaly, pneumatiky, elektric-

ké zariadenia, batérie a akumulátory občania odovzdávajú na určenom mieste, kde sa dotriedia 

a odovzdávajú na ďalšie spracovanie.  

V obci nie je vybudovaná kompostáreň, ale plánuje sa jej výstavba. Zberné miesto pre biologicky roz-

ložiteľný odpad je sezónne na Hornej ulici. Biologicky rozložiteľný odpad sa potom drtí drtičkou.  

Z prehľadu ročného vyprodukovaného množstva komunálneho odpadu v rokoch 2011 až 2013 vyplý-

va, že podiel množstva komunálneho odpadu v roku 2013 v porovnaní s rokom 2011 klesol  
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o 29 %, avšak v porovnaní s rokom 2012 sa zvýšil o  20 %. Množstvá základných vyseparovaných zlo-

žiek (papier, plasty, sklo) sa pohybujú za posledné roky na rovnakej úrovni, priemerne 60,79 t/rok.  

V nasledovnej tabuľke sa nachádza prehľad vyprodukovaného množstva odpadu podľa spôsobu na-

kladania s odpadmi na území obce Komjatice v rokoch 2011 až 2014. Priemerne vzniklo v rokoch 

2011 - 2014 na území obce Komjatice 712,18 t odpadu. Z porovnania dát o nakladaní s odpadom 

vyplýva, že množstvo odpadu od roku 2012 stúpa, v roku 2014 stúplo množstvo odpadu o 6 % 

v porovnaní s rokom 2013.  

Produkcia komunálnych odpadov je priamo závislá od sociálno-ekonomických ukazovateľov, predo-

všetkým od výšky HDP .V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že v porovnaní s kraji-

nami EÚ 28 patrí SR medzi krajiny s najnižšou ročnou produkciou komunálnych odpadov na obyvate-

ľa. 

Z porovnania dát o triedenom zbere za roky 2013 a 2014 vyplýva, že v roku 2014 vyprodukoval každý 

obyvateľ obce Komajtice v priemere o vyše 9 kg viac komunálneho odpadu ako tomu bolo v roku 

2013. Množstvo komunálneho odpadu prepočítané na jedného obyvateľa tak dosiahlo úroveň 163 

kg, čo predstavuje medziročný nárast o 6 %. Európsky priemer produkcie komunálneho odpadu je 

podľa údajov EUROSTAT-u na úrovni cca 500 kilogramov na obyvateľa za rok a Slovenský priemer 

produkcie komunálneho odpadu je 304 kg (2013). 

Tab. 75 Vývoj vzniku množstva (t) odpadu v roku 2011 - 2014 

Názov odpadu Číslo 
odpadu 

Množstvo 
odpadu 
2011 (t) 

Množstvo 
odpadu 
2012 (t) 

Množstvo 
odpadu 
2013 (t) 

Množstvo 
odpadu 
2014 (t) 

Podiel 
k celk. 
množstvu 
odpadov 
2011 (%) 

Podiel 
k celk. 
množstvu 
odpadov 
2012 (%) 

Podiel 
k celk. 
množstvu 
odpadov 
2013 (%) 

Zmesový komu-
nálny odpad 

200302 943,54 547,92 659,31 697,94 89,07 76,23 78,59 

BRO 200201 44 81,5 68,5 38,5 4,15 11,34 8,16 

PET lisovaný 200139 15,73 17,99 15,99  1,48 2,5 1,91 

Objemný odpad 200307 0 11,52 9,78 7,94 0,00 1,6 1,17 

Papier a lepenka 200101 13,15 17,77 7,78 33,53 1,24 2,47 0,93 

Batérie 
a akumulátory 

200133 0,05 0 0 0,08 0,00 0,00 0,00 

Sklo 200102 28,41 28,06 38,04 39,12 2,68 0,00 4,53 

Elektrické zariade-
nia 

200135 1,75 1,55 1,54 1,7 0,17 0,22 0,18 

Obaly z plastov 150102 6,45 1,94 0  0,61 0,27 0,00 

Tetrapack 150105 4,81 2,65 0 2,65 0,45 0,37 0,00 

Obaly zo skla 150107 0 5,03 0  0,00 0,7 0,00 

Pneumatiky 160103 1,45 1,2 1,2 1,5 0,14 0,17 0,14 

Plasty 170203 0 1,64 0 37,09 0,00 0,23 0,00 

Odpad z čistenia 
kanalizácie  

200306 0 0 29,64  0,00 0,00 3,53 

Obaly z papiera a 
lepenky 

150101 0 0 7,17  0,00 0,00 0,85 

Spolu   1 059,34 718,77 838,95 100  100 100 
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Zdroj: OcÚ Komjatice, 2015 

Na základe údajov, ktoré sú v tabuľke vyplýva, že v obci Komjatice bolo z celkovej produkcie odpadov 

v roku 2011 materiálovo zhodnotených 6,78 % odpadov a v roku 2012 bolo materiálovo zhodnote-

ných 10,83 % odpadov (separované zložky KO).  

Dlhodobým nagetívnym trendom nakladania s odpadmi je ich zneškodňovanie činnosťou skládkova-

nia. Z celkového množstva odpadov vyprodukovaných v roku 2011 bolo 89 % skládkovaných na ria-

dených skládkach a v roku 2012 to bolo 78 % odpadu. Biologicky rozložiteľné odpady sa zneškodňujú 

kompostovaním. V roku 2011 bolo 4,15 % odpadov zneškodnených kompostovaním, v roku 2012 

11,34 % a v rok u 2013 8,16 %. 

11.5.2 Skládky odpadov 

Odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje firma Branter Nové Zámky s. r. o. na skládku NNO Tvrdo-

šovce. Skládka je prevádzkovaná ako regionálna skládka, na ktorej sa ukladá komunálny Nové Zámky 

a okolie. V riešenom území je evidovaných 7 skládok odpadu, z toho 6 skládok je nelegálnych. Tieto 

skládky bol upravené (prekrytie, terénne úpravy a pod.). Pri Vinohradskej ulici sa nachádza plocha 

bývalej skládky TKO Komjatice, ktorá bola rokoch 2005/2006 uzavretá a zrekultivovaná. Prehľad sklá-

dok v riešenom území sa nachádza v nasledovnej tabuľke.  

Tab. 76 Prehľad evidovaných skládok odpadu v k. ú. Komjatice 

P. č. Reg. č. Názov skládky Stav Poznámka 

1. 5005 Skládka TKO Kom-
jatice 

Upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.) 
Reliéf povrchu skládky je splanírovaný (kon-
formný s okolitým terénom) 

Návrh na rekultiváciu. 

2. 5002 Komjatice Upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.)  Návrh na likvidáciu. 

3. 5003 Komjatice Upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.)  Návrh na likvidáciu. 

4. 5004 Komjatice Upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.) Návrh na likvidáciu. 

5. 5006 Komjatice Upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.) Návrh na likvidáciu. 

6. 5007 Komjatice Upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.) Návrh na likvidáciu. 

7. 5008 Komjatice Upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.) Návrh na likvidáciu. 

Zdroj: ŠGÚDŠ, 2015 
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12 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI 

O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

12.1 Znečistenie ovzdušia 
Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. V rámci okresu je ovplyvnený 

existujúcimi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečistenia ovzdušia, automobilovou dopravou, ale 

aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov. V rámci environmentálnej regionalizácie Slovenskej repub-

liky (SAŽP, 2010) sa južná časť riešeného územia nachádza v Dolnopovažskej zaťaženej oblasti. Južná 

časť katastrálneho územia sa nachádza v narušenom prostredí a severná časť územia sa nachádza 

v mierne narušenom prostredí. 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad vývoja množstva základných znečisťujúcich látok v okrese 

Nové Zámky v rokoch 2003 až 2013. Z uvedeného prehľadu možno skonštatovať, že vývoj množstva 

znečisťujúcich látok v okrese Nové Zámky má priaznivý charakter, nakoľko množstvo SO2, NO2 a TZL 

majú mierne klesajúcu tendenciu, množstvo TOC stagnuje, iba množstvo CO mierne stúpajúcu ten-

denciu.  

Tab. 77 Množstvo emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečistenia 
ovzdušia v okrese Nové Zámky 2003 až 2013 (t/rok) 

Rok  SO2 (t) NO2 (t) CO (t) TZL (t) TOC (t) 

2003 1 686,61 1 212,60 257,35 123,21 66,08 

2004 936,31 900,37 205,92 73,87 44,87 

2005 665,73 725,26 177,42 59,05 41,80 

2006 935,05 672,48 118,34 54,60 38,74 

2007 725,98 626,83 109,50 46,08 52,35 

2008 691,47 575,38 102,04 43,93 57,00 

2009 712,03 624,61 115,77 43,68 33,13 

2010 145,51 165,43 53,94 26,52 33,75 

2011 23,56 78,61 110,07 21,55 31,57 

2012 18,60 92,76 218,57 18,17 28,85 

2013 28,71 105,96 164,63 20,10 43,25 

Zdroj: NEIS, 2015 
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Graf 8: Vývoj emisií ZZL zo stacionárnych zdrojov v okrese Nové Zámky 2008 - 2013 

 

Podľa Správy o stave znečisťovania ovzdušia v Nitrianskom kraji v roku 2012 (OÚ Nitra, odbor staros-

tlivosti o životné prostredie) bolo v okrese Nové Zámky evidovaných 13 veľkých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia a 180 stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. V roku 2013 boli v riešenom území 

v prevádzke 2 stredné zdroje znečisťovania ovzdušia - PPD Komjatice a ZŠ s MŠ O. Cabana. Prehľad 

vypustených emisií základných znečisťujúcich látok týchto zdrojov za rok 2013 sa nachádza 

v nasledovnej tabuľke.  

Tab. 78 Prehľad emisií základných znečisťujúcich látok stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia 
2013 

Názov prevádzkovateľa Názov zdroja SO2 (t) NOx (t) CO (t) org. látky 
(t) 

TZL (t) 

PPD družstvo Komjatice Sušiareň obilia 0,0005 0,0775 0,0313 0,0000 0,0576 

Základná škola s MŠ O. Cabana Kotolňa 0,0006 0,0984 0,0397 0,0000 0,0050 

Spolu  0,0011 0,1759 0,0710 0,0000 0,0626 

Zdroj: NEIS, 2015 

V roku 2015 bolo v obci evidovaných 14 malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ich prehľad sa na-

chádza v nasledovnej tabuľke.  

Tab. 79 Prehľad malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k. ú. Komjatice 

Názov Adresa/Lokalita Druh paliva 

HIFER, s.r.o. Komjatice, Vinohradská 97 Drevo 

COOP Jednota Nové Zámky Komjatice, N. A. Cabana 9 Zemný plyn 

COOP Jednota Nové Zámky Komjatice, Štúrova  Zemný plyn 

COOP Jednota Nové Zámky Komajtice, Horná 91 Zemný plyn 

ZOVOS - EKO s.r.o. Komjatice, Dolná 38 Zemný plyn 
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Názov Adresa/Lokalita Druh paliva 

TESCO STORES SR, a.s. Komjatice, Dolná 125 Zemný plyn 

Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Želez-
ničná stanica Nové Zámky 

Komjatice, Nesam. ŽST Hnedé uhlie 

Železnice SR, Bratislava ŽSR – útulok zamestnancov SMÚ TO Topoľ-
čany – Komjatice, Hradská 

Hnedé uhlie 

Slovenská pošta, a.s. Komjatice, Nitrianska 84 Zemný plyn 

ABC elektroservis, Milan Uhrík Komjatice, Hradská 74, Dolná 115 Zemný plyn 

Reštaurácia u BUMBUSA Komjatice, N. A. Cabana 26 Zemný plyn 

STARMONT Komjatice, Štúrova 1 Zemný plyn 

STAVMEX Komjatice s.r.o. Komjatice, Dolná Zemný plyn 

PIPO Komjatice s.r.o. Komjatice, Hradská 76 Zemný plyn 

Zdroj: OcÚ Komjatice, 2015 

Najväčším znečisťovateľom životného prostredia je ceste I/64, ktorá prechádza cez zastavané územie 

obce, v dvoch bodoch sa na ňu napájajú cesty III. triedy a ďalšie miestne komunikácie. Negatívne 

ovplyvňuje čistotu ovzdušia a hlukovú situáciu. Podobne negatívne pôsobí aj prieťah železničnej trate 

cez obec. Z hľadiska kvality ovzdušia v obci Komjatice možno okrem automobilovej a železničnej do-

pravy považovať za rozhodujúce lokálne zdroje prašného znečistenia, ktorých zdrojom je resuspenzia 

tuhých častíc z povrchov ciest (znečistené automobily, posypový materiál),suspenzia tuhých častíc z 

dopravy (oder pneumatík, brzdových obložení a povrchov ciest), minerálny prach zo stavebnej čin-

nosti, veterná erózia z nespevnených povrchov a lokálne vykurovacie systémy spaľujúce tuhé palivo. 

Na tieto zdroje by sa mohli orientovať lokálne opatrenia na znižovanie úrovne PM10: zmeny 

v organizácii dopravy, rozširovanie plôch zelene, znižovanie spotreby tuhých palív v lokálnom vykuro-

vaní, kontrola technického stavu a znečistenia pneumatík vozidiel, čistenie obce, protierózne opatre-

nia na staveniskách, skládkach sypkých materiálov a prísna kontrola lokálnych priemyselných zdrojov. 

12.1.1 Znečistenie vôd 

Kvalita povrchových vôd 

Z hľadiska hydrologického členenia zaraďujeme riešené územie do povodia Dunaja, v rámci čiastko-

vých povodí do povodia Váhu:  

 4-21-12 Nitra od ústia Bebravy po ústie Žitavy a Malej Nitry (vrátane)  

 4-21-14 Nitra od ústia Žitavy a Malej Nitry po jej sútok s Váhom a Váh od ústia Nitry po ústie 

Čiernej vody. 

Hodnotenie kvality povrchových vôd sa v súlade s § 4a, ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách v znení 

neskorších predpisov vykonáva v povodiach, čiastkových povodiach a v útvaroch povrchových vôd. 

Porovnanie - súlad/nesúlad s hodnotami uvedenými v prílohe č. 1 alebo č. 2 k NV č. 269/2010 Z. z. 

hovorí o vyhovujúcej/nevyhovujúcej kvalite vody a v prípade negatívneho výsledku indikuje potrebu 

realizácie opatrení. Kvalita povrchových vôd sa hodnotí v každom mieste monitorovania vo vzťahu 

k všeobecným požiadavkám na kvalitu povrchových vôd.  

Riešeným územím preteká rieka Malá Nitra, ktorá predstavuje pôvodné prietokové rameno sloven-

skej rieky Nitra, ktoré sa s ňou rozpája pri časti mesta Nitra – Dolné Krškany a spája na juhu časti mes-

ta Šurany – Nitriansky Hrádok (pred obcou Bánov). Kvalita vody rieky Nitra a jej prítokov je negatívne 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bebrava_(rieka)
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDitava_(rieka)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Nitra
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDitava_(rieka)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Nitra
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nitra_(rieka)
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_voda_(pr%C3%ADtok_Mal%C3%A9ho_Dunaja)
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ovplyvňovaná najmä významnou banskou a priemyselnou činnosťou v regióne Prievidze (Handlová, 

Prievidza, Nováky), výrazný vplyv majú aj veľké mestské aglomerácie – Topoľčany, Nitra a Nové Zám-

ky. Vzhľadom na nižší prietok v Nitre je pri porovnateľnom osídlení a priemysle relatívne zaťaženie 

toku vyššie ako v prípade Váhu, čo sa prejavuje aj horšou kvalitou povrchových vôd v celom povodí 

Nitry v porovnaní s povodím Váhu.  

Monitorovacie miesto sa nachádza na toku Malá Nitra - Pod Šuranmi (N598520D). Malá Nitra je málo 

vodnatým tokom. Do toku sú vypúšťané odpadové vody z obecnej ČOV Nesvady a vody z plošných 

zdrojov. V monitorovanom mieste Pod Šuranmi (0,8 rkm) má voda trvalo, hlavne v letných mesia-

coch, nízky obsah rozpusteného kyslíka a býva pravidelne silne eutrofizovaná. Požiadavky na kvalitu 

povrchovej vody pre všeobecné ukazovatele (časť A) neboli v roku 2013 splnené pre rozpustný kyslík, 

dusitanový dusík a celkový dusík ako sprievodný znak eutrofizácie.  

Tab. 80 Malá Nitra – prehľad nesplnenia požiadaviek na kvalitu vody v rokoch 2011 - 2013 

Rok NEC Tok Monitorované 
miesto 

Riečny 
km 

Ukazovatele nevyhovujúce požiadavkám na kvalitu po-
vrchovej vody podľa prílohy č. 1 

Časť A Časť B Časť C Časť E 

2011 N598520D Malá Nitra Malá Nitra - 
Pod Šuranmi 

0,8 O2, N-NO2, N-
NH4, EK, Pcelk. 

- - Si -bios 

2012 N598520D Malá Nitra Malá Nitra - 
Pod Šuranmi 

0,8 O2, N-NO2, N-
NH4, Ca, Pcelk. 

- - Si -bios, 
CHLa 

2013 N598520D Malá Nitra Malá Nitra - 
Pod Šuranmi 

0,8 O2, N-NH4, Pcelk. - -  

Zdroj: Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za roky 2011, 2012 a 2013, MŽP SR 

Tab. 81 Tvrdošovský potok – prehľad nesplnenia požiadaviek na kvalitu vody v rokoch 2010 a 2012 

Rok NEC Tok Monitorované 
miesto 

Riečny 
km 

Ukazovatele nevyhovujúce požiadavkám na kvalitu po-
vrchovej vody podľa prílohy č. 1 

Časť A Časť B Časť C Časť E 

2010 N771010D Malá Nitra Tvrdošovce 2,50 N-NO2, N-NH4, 
CHSKCr, EK, 
Ncelk., Pcelk. 

- - - 

2012 N768500D Tvrdošov-
ský potok 

Tvrdošovský 
potok - Rasti-
slavice, nad 
Mostom 

11,9 N-NO3,EK vodi-
vosť 

- - - 

Zdroj: Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za roky 2010 a 2012, MŽP SR 

V súčasnosti ma obec čiastočne vybudovanú celoobecnú splaškovú kanalizáciu (vybudovaná je I. eta-

pa splaškovej kanalizácie s dvoma čerpacími stanicami) s vybudovanou spoločnou ČOV, ktorá sa na-

chádza východným smerom od obce Komjatice v blízkosti štátnej cesty Komjatice - Černík v k. ú. Čer-

ník. ČOV slúži na čistenie vôd z okolitých obcí a odpadová voda je vypúšťaná do rieky Nitra. Z hľadiska 

ochrany kvality povrchových a podzemných vôd bude potrebné kanalizáciu v blízkej budúcnosti do-

budovať. 

Kvalita podzemných vôd 

Doteraz používané rozdelenie monitorovacích objektov do 26 vodohospodársky významných oblastí 

sa v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách nahradilo 75 vodnými útvarmi, pričom 16 je 

kvartérnych a 59 predkvartérnych. Hodnotenie kvality podzemných vôd je v zmysle vyhlášky č. 
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354/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvali-

ty vody určenej na ľudskú spotrebu. 

SK1000400P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov j. časti 

oblasti povodia Váhu (kvartérny útvar) 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov južnej časti oblasti 

povodia Váh sú ovplyvňované antropogénnou činnosťou vo všetkých častiach útvaru. Požiadavkám 

nariadenia vlády pre vodu určenú na ľudskú spotrebu nevyhovovalo až 71 % vzoriek kvôli vysokým 

koncentráciám Mn (36-krát) a 57 % vzoriek kvôli vysokým koncentráciám Fecelk (29-krát). Táto oblasť 

patrí už dlhé obdobie medzi najznečistenejšie časti Slovenska, kde sa vplyv antropogénneho znečis-

tenia na podzemné vody kvartérnych náplavov prejavuje v celom útvare. V skupine základných fyzi-

kálno-chemických ukazovateľov sú dlhodobo prekročené limity mangánu, železa, amónne ióny, voľný 

sulfán a choloridy. V skupine špecifických organických látok boli nadlimitné hodnoty zaznamenané 

v roku 2013 pri ukazovateloch fenantrén a naftalén. 

Tab. 82 Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné hodnoty v rokoch 2013 a 2007 

Č. objektu Názov 

objektu 

Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné 

hodnoty v r. 2013 

Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné 

hodnoty v r. 2007 

Prahová hodnota Limitná hodnota Prahová hodnota Limitná hodnota 

602291 Šurany Cl-, Fe, Fe2+, Mn, 

NH4
+ 

Fe, Fe2+, Mn, NH4
+ 

Cl-, Fe, Fe2+,H2S, Mn, 

NH4
+, Pb 

Cl-, Fe, Fe2+,H2S, Mn, 

NH4+ 

602292 Šurany 
As, Fe, Fe2+, Mn As, Fe, Fe2+, Mn As, Fe, Fe2+, Mn As, Fe, Fe2+, Mn 

602293 Šurany Cl-, Fe, Fe2+, Mn, 

NH4
+ 

Cl-, Fe, Fe2+, Mn, 

NH4
+ 

As, Cl-, Fe, Fe2+, Mn, 

NH4
+ 

Cl-, Fe, Fe2+, Mn, 

NH4
+ 

Zdroj: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2013, SHMÚ 2014, Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2007, SHMÚ 2009 

SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povodia  Váh 

(predkvartérny útvar) 

V útvare medzizrnových podzemných vôd Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povodia Váh ne-

bola dosiahnutá nariadením odporúčaná hodnota ukazovateľa nasýtenia vody kyslíkom v ani jednom 

zo 7 meraní. Vo vrtoch základného aj prevádzkového monitorovania boli prekročené limitné hodnoty 

ukazovateľov Fecelk. a Mn.  

Tab. 83 Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné hodnoty v rokoch 2013 a 2007 

Č. objektu Názov 

objektu 

Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné 

hodnoty v r. 2013 

Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné 

hodnoty v r. 2007 

Prahová hodnota Limitná hodnota Prahová hodnota Limitná hodnota 

30990 Rastislavice Cl-, Mn, NO3-, Na, 

RL1015, SO42-, 

vodiv_25 

Mn, NO3-, RL1015, 

vodiv_25 

BZP, CL-, fluorantén, 

Mn, NO3-, Na, pyrén, 

RL, SO42-, vodiv_25 

BZP, CL-, Mn, NO3-, 

Na, RL, vodiv_25 

Zdroj: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2013, SHMÚ 2014, Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2007, SHMÚ 2009 
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12.1.2 Fyzikálna degradácia pôd 

Z hľadiska rozšírenia a významu sú v záujmovom území relevantné hlavne procesy fyzikálnej degradá-

cie, z ktorých je najdôležitejšia vodná a veterná erózia a náchylnosť pôdy na kompakciu.  

Potenciálna ohrozenosť poľnohospodárskej pôdy vodnou eróziou 

Vodná erózia pôdy je proces uvoľňovania, transportu a sedimentácie pôdnych častíc vplyvom energie 

povrchovo tečúcej (prevažne dažďovej) vody. Intenzita tohto procesu je daná pôsobením viacerých 

faktorov, menovite eróznej účinnosti zrážok (intenzity a trvania dažďa), erodibility pôdy (jej odolnosti 

voči rozrušovaniu vodou, danej hlavne textúrou, štruktúrou a obsahom a kvalitou pôdnej organickej 

hmoty - humusu), sklonu a dĺžky svahu, vegetačného faktora a realizovaných protieróznych opatrení. 

Z uvedených faktorov hrá v našich podmienkach rozhodujúcu úlohu sklon svahu a vegetačný kryt. 

Riziko vodnej erózie sa môže prejaviť na 6 % poľnohospodárskej pôdy, ktorá je situovaná v miernom 

svahu na reliéfovej vyvýšenine v lokalite Vinohrady.  

Tab. 84 Prehľad kategórií erodovateľnosti poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Komjatice 

Kategória eróznej ohrozenosti Priemerná ročná strata pôdy Rozloha (ha) Podiel (%) 

1 Žiadna až slabá erózia 0 - 4 t/ha/ro 2 576,98 94,33 

2 Stredná erózia 4 - 10 t/ha/rok 128,16 4,69 

3 Vysoká erózia 10 - 30 t/ha/rok 26,70 0,98 

4 Extrémna erózia > 30 t/ha/rok 0,00 0,00 

Spolu 2 731,84 100,00 

Zdroj: VÚPOP, 2015 

Potenciálna ohrozenosť poľnohospodárskej pôdy veternou eróziou 

Veterná erózia je degradačným procesom, ktorý spôsobuje škody nielen na poľnohospodárskej pôde 

a výrobe, odnosom ornice, hnojív, osív a ničením poľnohospodárskych plodín, ale aj zanášaním ko-

munikácií, vodných tokov, vytváraním návejov a znečisťovaním ovzdušia. Veterná erózia pôsobí roz-

rušovaním pôdneho povrchu mechanickou silou vetra (abrázia), odnášaním rozrušovaných častíc 

vetrom (deflácia) a ukladaním týchto častíc na inom mieste (akumulácia). Z hľadiska ohrozenosti pô-

dy veternou eróziou nie je poľnohospodárska pôda v k. ú. Komjatice ohrozená. Riziko strednej erózie 

sa môže prejaviť v lokalitách Ondrochovské a Pri vinodolskej ceste. 

Tab. 85 Prehľad kategórií erodovateľnosti poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Komjatice 

Kategória eróznej ohrozenosti Priemerná ročná strata pôdy Rozloha (ha) Podiel (%) 

1 Žiadna až slabá erózia ˂ 0,7 t/ha 2 694,21 98,62 

2 Stredná erózia 0,7 - 22 t/ha  37,62 1,38 

3 Vysoká erózia 22 - 75 t/ha  0,00 0,00 

4 Extrémna erózia > 75 t/ha 0,00 0,00 

Spolu 2 731,84 100,00 

Zdroj: VÚPOP, 2015 

Náchylnosť poľnohospodárskej pôdy na kompakciu (zhutnenie) 

Zhutnenie pôdy je významný proces degradácie pôdy, ktorý ovplyvňuje produkčnú funkciu pôdy, ale 

aj jej náchylnosť na iné degradačné procesy pôdy a krajiny (erózia pôdy, záplavy). 
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Z hľadiska náchylnosti pôdy na zhutnenie je prevažná časť poľnohospodárskej pôdy 76,76 % náchylná 

na sekundárne zhutnenie, ktoré je spôsobené antropogénnou činnosťou, 18,15 % pôdy je náchylnej 

na primárne zhutnenie, ktoré je podmienené genetickými vlastnosťami pôdy a 2,28 % pôdy je ná-

chylnej na primárne aj sekundárne zhutnenie. 

Tab. 86 Náchylnosť pôdy na kompakciu v k. ú. Komjatice 

 Náchylnosť na kompakciu Rozloha (ha) Podiel (%) 

1 primárna 495,88 18,15 

2 primárna a sekundárna 62,36 2,28 

3 sekundárna 1 981,12 72,52 

4 bez kompakcie 192,48 7,05 

Spolu 2 731,84 100,00 

Zdroj: VÚPOP, 2015 

Svahové deformácie 

V zmysle registra svahových deformácií, ktorý vychádza z Atlasu máp stability svahov SR M 1 : 50 000 

(Šimeková J. a kol.) sa v riešenom území nenachádzajú žiadne svahové deformácie.  

12.1.3 Chemická degradácia pôd 

Chemická degradácia pôd je spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej povahy z 

prírodných aj antropických zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia škodlivo na pôdu, vyvolávajú 

zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastnosti, negatívne ovplyvňujú produkčný poten-

ciál pôd, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú hodnotu dopestovaných plodín, alebo negatív-

ne vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie zvierat a ľudí. Ukazovatele chemickej degradácie pôd 

sú spracované z Atlasu krajiny SR. 

V rámci hodnotenia kontaminácie pôd sa v celom riešenom území nachádzajú relatívne čisté pôdy.  

Z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu sa v západnej časti riešeného územia nachádzajú pôdy so 

strednou pufračnou schopnosťou slabo náchylné na acidifikáciu. Vo východnej časti sa nachádzajú 

karbonátové pôdy nenáchylné na acidifikáciu. 

V rámci odolnosti pôdy proti intoxikácii sa v riešenom území prejavuje slabá odolnosť pôdy proti in-

toxikácii alkalickou skupinou rizikových faktorov a v centrálnej časti sa prejavuje stredná odolnosť 

pôdy proti intoxikácii alkalickou skupinou rizikových faktorov. Silná odolnosť pôdy proti intoxikácii 

kyslou skupinou rizikových faktorov sa prejavuje v celom riešenom území, v centrálnej časti sa však 

prejavuje stredná odolnosť pôdy proti intoxikácii kyslou skupinou rizikových faktorov. 

12.1.4 Kontaminácia horninového prostredia  

Hlavné zdroje kontaminácie horninového prostredia  predstavujú imisné zdroje (znečistené ovzdušie) 

ako aj používanie agrochemikálií, poľnohospodárska činnosť, priemyselná činnosť, odpadové hospo-

dárstvo a doprava. Environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečis-

tenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo 
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horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spek-

trum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou 

činnosťou, ale aj nesprávnym nakladaním s odpadom. Register environmentálnych záťaží SR predsta-

vuje databázu pravdepodobných environmentálnych záťaží, environmentálnych záťaží 

a sanovaných/rekultivovaných lokalít. Podľa Registra environmentálnych záťaží sa v riešenom území 

nachádza 1 pravdepodobná environmentálna záťaž - NZ (007)/Komjatice - skládka TKO 

(SK/EZ/NZ/579). Skládka bola v rokoch 2005/2006 uzavretá a zrekultivovaná. 

12.1.5 Zaťaženie prostredia hlukom  

Hluk a vibrácie patria k najvážnejším rizikovým faktorom zdravia človeka, avšak vplývajú aj na živočíš-

stvo. Negatívne pôsobia na zdravotný stav ľudí, vyvolávajú poruchy sluchu, psychiky, zapríčiňujú neu-

rózy. Vibrácie sú aj poškodzujúcim faktorom stavieb a konštrukcií.  

Najväčším zdrojom hluku v záujmovom území je intenzívna doprava a to ako cestná ( I/64) tak aj že-

lezničná (trať č. 140), ktoré vedú zastavaným územím v blízkosti obytných území. Intenzívnu dopravu 

môžeme považovať za prevažne líniový stresový faktor, ktorý negatívne vplýva na okolitú krajinu 

pozdĺž dopravných koridorov. Okrem hluku z dopravy je potrebné spomenúť aj stacionárne zdroje 

hluku, ktorými sú predovšetkým areály a prevádzky priemyselnej a poľnohospodárskej výroby. 

V riešenom území nie sú vykonávané merania hluku.  

Zmierniť negatívne dopady hluku je možné riešiť protihlukovými stenami,  budovaním pásov zmieša-

nej zelene pozdĺž dopravne exponovaných komunikácií a technickými opatreniami na obytných ob-

jektoch. 

12.1.6 Zaťaženie prostredia zápachom 

Okrem zaťaženia prostredia hlukom a vibráciami kvalitu životného prostredia človeka negatívne 

ovplyvňuje aj zaťaženie prostredia pachom. Tento faktor je ťažko merateľný, vyskytuje sa zväčša len 

lokálne v okolí bodových zdrojov, ako sú farmy živočíšnej výroby, skládky odpadu, poľné hnojiská a 

pod. Tieto lokality tiež často predstavujú aj zdroje bakteriologických nákaz. Potenciálnym zdrojom 

zápachu môže byť živočíšna výroba.  

12.1.7 Návrh ekostabilizačných opatrení v zmysle Stratégie adaptácie SR na 

nepriaznivé dôsledky zmeny klímy  

Stále intenzívnejšie negatívne prejavy a dôsledky zmeny klímy vyvolali aj na Slovensku potrebu identi-

fikovať' a navrhnúť' preventívne adaptačné opatrenia, ktorými by sa v budúcnosti mali minimalizovať' 

nepriaznivé dôsledky klímy v jednotlivých oblastiach prírodného a sociálneho prostredia. V tejto sú-

vislosti Ministerstvo životného prostredia SR ako hlavný koordinátor, v širšej spolupráci so zaintere-

sovanými organmi a inštitúciami, vypracovalo Stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy (ďalej len ,stratégia"). Hlavným cieľom stratégie bolo stanoviť' adaptačné opatrenia pre oblasti 

socio-ekonomickeho a prírodného prostredia, ktoré majú zmieniť' nepriaznivé dôsledky zmeny klí-

my. Ide o nasledovné oblasti: prírodné prostredie, biodiverzita, sídelné prostredie, zdravie oby-

vateľstva, poľnohospodárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo a doprava. 
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V tejto súvislosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v súlade s § 17 ods. 3 

zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskor-

ších predpisov vydáva metodické usmernenie . 

V územnom pláne obce Dolná Súča je potrebné vytvoriť' základné územnotechnické predpoklady pre 

realizáciu opatrení, ktoré budú smerovať' k zmierneniu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na sí-

delné prostredie. 

V zmysle Metodického usmernenia MDVRR SR odboru územného plánovania  k zabezpečeniu plnenia 

uznesenia vlády SR c. 148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy sú pre územie obce Dolná Súča relevantné tieto opatrenia: 

Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav 

 Zabezpečiť' zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach 

 Zabezpečiť' a podporovať', aby boli dopravne a energetické technológie, materiály a 
infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam 

 Zabezpečiť' a podporovať' ochranu funkčných brehových porastov v sídlach. 

 Zabezpečiť' prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým 
podmienkam 

 Vytvárať' komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do 
priľahlej krajiny 

Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric 

 Zabezpečiť' a podporovať' výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extravilánoch miest a 
obcí 

 Zabezpečiť' udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie 

 Zabezpečiť' dostatočnú odstupnú vzdialenosť' stromovej vegetácie v blízkosti elektrického 
vedenia 

Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha 

 Podporovať' a zabezpečiť' opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody 

 Zabezpečiť' minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach 

 V menších obciach podporovať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd 

 V prípade, že samospráva je vlastníkom lesov, zabezpečiť opatrenia voči riziku lesných 
požiarov 

 Podporovať' a zabezpečovať' zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť' 
záložných vodných zdrojov 

Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok 

 Zabezpečiť' a podporovať' zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických 
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu 

 Zabezpečiť' a podporovať' zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu 
dažďových vôd v sídlach 

 Zabezpečiť' a podporovať' renaturáciu a ochranu tokov a mokradí 

 V prípade že samospráva vlastní lesy, zabezpečiť' udržiavanie siete lesných ciest s účinnou 
protipovodňovou ochranou a rozrušovať' nepotrebne lesné cesty 

 Usmerniť' odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení 

 Zabezpečiť' a podporovať' opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy. 
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13 VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH 

ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKO-

VÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH 

PRIESTOROV 
V riešenom území sú evidované nasledovné prieskumné územia a ložiská nevyhradených nerastov: 

 ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov a pieskov LNN (4506) na pozemkoch s parc. č:. 

4555/4 a 4555/6 (Registra C KN), ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23,841 01 Bratislava' 
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14 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV 

STAVEBNÝCH ZÁMEROV NA PO-

ĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE A LES-

NEJ PÔDE 

14.1.1 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na poľnohospodárskej 

pôde 

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely 

v katastrálnom území obce Komjatice je spracované v zmysle zákona 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.  

Pri spracovaní perspektívneho využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely boli 

použité nasledovné podklady: 

 hranica zastavaného územia k 1. 1. 1990,  

 bonitované pôdno - ekologické jednotky (7 - miestny kód), VÚPOP, 2015, 

 katastrálna mapa obce Komjatice,  

 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,  

 nariadenie č. 58/2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, 

 zákon 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov,  

 vyhláška MP SR č. 350/2009 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 
Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov,  

 Zadanie ÚPN obce Komjatice, AŽ PROJEKT, 2014,  

 ÚPN SÚ Komjatice, Stavoprojekt Nitra, 1986,  

 ÚPN SÚ Komjatice Zmeny a doplnky 1 – 4 (máj 2005, marec 2008, apríl 2008). 

14.1.1.1 Charakteristika pôdnych pomerov 

Pri analýze vlastností pôd a ich priestorového rozloženia sa v rámci riešeného územia vychádzalo 

z mapy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ). V riešenom území boli identifikované 

nasledujúce typy pôd:  

 černozeme čiernicové 

 černozeme čiernicové v komplexe so slancami 

 černozeme typické 

 černozeme typické a černozeme hnedozemné 

 čiernice glejové 

 čiernice glejové až čiernice pelické 

 čiernice typické 
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 regozeme a černozeme erodované 

Tab. 87 Charakteristika hlavných pôdnych jednotiek v k. ú. Komjatice 

BPEJ Hlavná pôda jednotka Sklonitosť Expozícia Skeletovitosť Hĺbka  Zrnitosť 

0017002 černozeme čiernicové 0° - 3° rovina pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

stredne ťažké pôdy 
(hlinité) 

0019001 čiernice typické 0° - 3° rovina pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

ľahké pôdy (piesočna-
té a hlinitopiesočnaté) 

0019002 čiernice typické 0° - 3° rovina pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

stredne ťažké pôdy 
(hlinité) 

0019005 čiernice typické 0° - 3° rovina pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

stredne ťažké pôdy - 
ľahšie (piesočnatohli-
nité) 

0020003 čiernice typické 0° - 3° rovina pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

ťažké pôdy (ílovitohli-
nité) 

0022002 čiernice typické 0° - 3° rovina pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

stredne ťažké pôdy 
(hlinité) 

0023003 čiernice typické 0° - 3° rovina pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

ťažké pôdy (ílovitohli-
nité) 

0026002 čiernice glejové 0° - 3° rovina pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

stredne ťažké pôdy 
(hlinité) 

0026012 čiernice glejové 0° - 3° rovina slabo skele-
tovité 

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

stredne ťažké pôdy 
(hlinité) 

0027003 čiernice glejové 0° - 3° rovina pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

ťažké pôdy (ílovitohli-
nité) 

0028004 čiernice glejové až čier-
nice pelické 

0° - 3° rovina pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

veľmi ťažké pôdy 
(ílovité a íl)y 

0036002 černozeme typické 0° - 3° rovina pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

stredne ťažké pôdy 
(hlinité) 

0037002 černozeme typické 0° - 3° rovina pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

stredne ťažké pôdy 
(hlinité) 

0038202 regozeme a černozeme 
erodované 

3° - 7° J, V, Z pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

stredne ťažké pôdy 
(hlinité) 

0038402 regozeme a černozeme 
erodované 

7° - 12° J, V, Z pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

stredne ťažké pôdy 
(hlinité) 

0039002 černozeme typické a 
černozeme hnedozem-
né 

0° - 3° rovina pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

stredne ťažké pôdy 
(hlinité) 

0042002 černozeme čiernicové v 
komplexe so slancami 

0° - 3° rovina pôdy bez 
skeletu  

hlboké pôdy (60 
cm a viac 

stredne ťažké pôdy 
(hlinité) 

Zdroj: VÚPOP, 2015 

14.1.1.2 Bonita poľnohospodárskej pôdy 

Od 1. apríla 2013 platí novela č. 57/2013 Z. z. zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľno-

hospodárskej pôdy. Podľa § 12 ods. 1 uvedeného zákona „Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy 

zabezpečí ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonito-

vaných pôdno-ekologických jednotiek uvedenú v osobitnom predpise“. Osobitým predpisom je naria-

denie Vlády SR č. 58/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje základná sadzba odvodu za odňatie poľnohos-

podárskej pôdy a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zoznam najkvalitnejšej poľnohospo-
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dárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdnoekologických jednotiek, výška 

odvodu, spôsob platenia odvodu, splatnosť odvodu a oslobodenie od odvodu.  

Podľa nariadenia Vlády SR č. 58/2013 Z. z. je v katastrálnom území Komjatice vyčlenených 8 pôdnych 

jednotiek, ktoré sú zaradené medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy. Táto najkvalitnejšia po-

ľnohospodárska pôda zaberá 27 % z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy. V nasledujúcej tabuľ-

ke sa nachádza prehľad pôdnych jednotiek zaradených medzi najkvalitnejšie pôdy v katastrálnom 

území Komjatice.  

Tab. 88 Prehľad najkvalitnejšej pôdy v k. ú. Komjatice 

Katastrálne územie  BPEJ 

Komjatice 0017002, 0019002, 0019005, 0020003, 0022002, 0023003, 0036002, 0037002 

Zdroj: VÚPOP, 2015 

14.1.1.3 Hydromelioračné zariadenia  

Na poľnohospodárskej pôde v riešenom území sú realizované hydromelioračné zariadenia - závlahy. 

V k. ú. Komjatice sa nachádzajú nasledovné hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š. 

p.: 

 „Závlaha pozemkov Komjatice“ (evid. č. 5207 113), ktorá bola daná do užívania v r. 1975 

s celkovou výmerou 1 196 ha,  

 „Závlaha pozemkov Komjatice II. (evid. č. 5207 216), ktorá bola daná do užívania v r. 1988 

s celkovou výmerou 50 ha,  

 Kanál Taranské rameno B (evid. č. 5207 053 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1937 o celkovej 

dĺžke 3,329 km v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov Taranské rameno B - Rastislavice). 

Závlahové stavby pozostávajú zo záujmového územia závlah a podzemných rozvodov závlahovej vo-

dy. ktoré sú rôznych profilov (DN 150. DN 200. DN 250) a z rôznych materiálov (PVC. AZC. oceľ). Zá-

vlahová stavba „ZP Komjatice" (evid. č. 5207 113) má objekt závlahová čerpacia stanica (evid.č. 5207 

113 001). ktorá bola vybudovaná v rámci uvedenej závlahy.  

Uvedené hydromelioračné zariadenia je potrebné v ÚPN obce rešpektovať, vrátane odvodňovacieho 

kanála ochranného pásma 5 m od osi kanála. 

14.1.1.4 Vyhodnotenie a zdôvodnenie perspektívneho využitia poľnohos-

podárskej pôdy na nepoľnohospodárske využitie 

Činnosť v obci je doteraz usmerňovaná podľa územného plánu sídelného útvaru Komjatice, ktorý bol 

vypracovaný v rokoch 1983 – 1985 a schválený v roku 1986. K územnému plánu sídelného útvaru boli 

vypracované 4 zmeny a doplnky. Zmeny a doplnky č. 4 boli schválené Uznesením Obecného zastupi-

teľstva č. 289/29072009 zo dňa 29. Júla 2009, VZN č. 2/2009 Centrálna zóna. Ostatné tri zmeny a 

doplnky boli rozpracované a prerokované, avšak bez výsledku legislatívneho ukončenia.  

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôde v rámci územného plánu 

obce Komjatice sa riešilo v zmysle § 13 a 14 zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospo-

dárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Zábery poľnohospodárskej pôdy sú spracované pre va-

rianty I. a II. v tabuľkách podľa jednotlivých lokalít s priradeným poradovým číslom, príslušným katas-
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trálnym územím, rozlohou, navrhovaným funkčným využitím, druhom pozemku, BPEJ, užívateľom 

poľnohospodárskej pôdy a vykonanými hydromelioračnými zariadeniami. 

VARIANT I. 

Prvý variant koncepcie je zameraný na priestorovo vyrovnanejší, racionálnejší rozvoj obce a z dlho-

dobého územnotechnického hľadiska udržateľný. Rozvojová koncepcia počíta s využitím nadmerných 

záhrad, s vyrovnaním hranice zastavaného územia v oblasti viníc  a s doplnením jestvujúcej urbanis-

tickej štruktúry o nové rozvojové územia. Na prevažnej väčšine uvedených lokalít neboli realizované 

stavebné aktivity.  

Koncepcia sa zameriava na rozvoj funkcie bývania, rôznych foriem tak rodinnej zástavby ako aj byto-

vej zástavby v 6 lokalitách, s posilnením a doplnením chýbajúcej občianskej vybavenosti s cieľom 

stabilizácie hlavne mladých vekových skupín obyvateľstva v obci. Rozvoj komunálnej výroby, sklado-

vania a služieb funkčne napĺňa dve nové rozvojové lokality. Rozvojová koncepcia počíta s lokalitou , 

ktorá už bola predmetom zhodnocovania v rámci zmien a doplnkov ÚPN SÚ Komjatice v roku 2005 a 

riešila rekreačný areál pri vodnej ploche Štrkáreň.  

Rozdielnosť I. variantu konceptu oproti II. variantu spočíva v celkových nižších nárokoch na rozlohu 

rozvojových území, ako aj v ich celkovom počte. 

Záber poľnohospodárskej pôdy 

Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v rámci VARIANTU I. 

konceptu ÚPN obce Komjatice predstavuje záber pôdy s celkovou rozlohou 38,86 ha, z toho 36,79 

ha poľnohospodárskej pôdy. Záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely predsta-

vuje celkovo 11 lokalít, navrhovaných na funkciu bývanie v rodinných domoch (5 lokalít) a bytových 

domoch (1 lokalita), funkciu občianskej vybavenosti (2), rekreácie (1 lokalita), výroby (1) a dopravnej 

infraštruktúry (1 lokalita). V rámci intravilánu je navrhnutý záber pôdy 4,09 ha a v rámci extravilánu 

34,77 – plochy nadväzujú na zastavané územia, dopravnú a technickú infraštruktúru. V zmysle zákona 

č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov 

a nariadenia Vlády SR č. 58/2013 Z. z. je 33 % najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na 

nepoľnohospodárske využitie.  

Tab. 89 Prehľad lokalít podľa funkčného využitia - VARIANT I. - záber poľnohospodárskej pôdy 

Funkcia Počet plôch Rozloha (ha) 

Bývanie v rodinných domoch 5 14,71 

Bývanie v bytových domoch 1 0,29 

Občianska vybavenosť 2 6,77 

Rekreácia 1 14,19 

Výroba 1 2,48 

Dopravná infraštruktúra 1 0,42 

Spolu: 11 38,86 
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Tab. 90 Prehľad záberov poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Komjatice - VARIANT I. 

Ukazovateľ Rozloha (ha) 

Odňatie pôdy celkom 38,86 

   Z toho PP 36,79 

Z toho v intraviláne 4,09 

            v extraviláne 34,77 

Vybudované hydrom. zariadenia 8,79 

Registrované vinice - 

Užívateľ poľnohospodárskej pôdy 

Právnické osoby 

Obec 

Fyzické osoby 

 

- 

- 

- 

 

VARIANT II. 

Druhý variant koncepcie je oproti prvému priestorovo extenzívnejší, zasahuje väčším rozsahom do  

nezastavaného územia mesta. Variant II. vo väčšej miere využíva výhodnú polohu novej trasy cesty 

I/64, pričom v priestore pozdĺž komunikácie vytvára územnotechnické predpoklady a podmienky pre 

rozvoj priemyselnej výroby v priemyselnej zóne, s cieľom postupného vytvárania nových pracovných 

príležitostí pre obec. 

Návrh počíta so 14 lokalitami pre bývanie prevažne malopodlažná bytová výstavba formou rodinnej 

zástavby a čiastočne formou bytových domov v zmiešaných územiach s občianskou vybavenosťou, s  

novými plochami pre rozvoj funkcie výroby, plochami športu v rámci navrhovaných rozvojových plôch 

bývania a založením nových plôch pre rozvoj občianskej vybavenosti a rekreácie. 

Záber poľnohospodárskej pôdy 

Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v rámci VARIANTU II. 

konceptu ÚPN obce Komjatice predstavuje záber pôdy s celkovou rozlohou 74,12 ha, z toho 70,84 

ha poľnohospodárskej pôdy. Záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely predsta-

vuje celkovo 23 lokalít, navrhovaných na funkciu bývanie v rodinných domoch (14 lokalít) a bytových 

domoch (1 lokalita), funkciu občianskej vybavenosti (3), rekreácie (1 lokalita), výroby (3) a dopravnej 

infraštruktúry (2 lokality). V rámci intravilánu je navrhnutý záber pôdy 14,53 ha a v rámci extravilánu 

59,60 ha – plochy nadväzujú na zastavané územia, dopravnú a technickú infraštruktúru. V zmysle 

zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov 

a nariadenia Vlády SR č. 58/2013 Z. z. je 23 % najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na 

nepoľnohospodárske využitie. 

Tab. 91 Prehľad lokalít podľa funkčného využitia - VARIANT II. - záber poľnohospodárskej pôdy 

Funkcia Počet plôch Rozloha (ha) 

Bývanie v rodinných domoch 13 24,60 

Bývanie v bytových domoch 1 0,29 

Občianska vybavenosť 3 7,27 

Rekreácia 1 14,19 
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Funkcia Počet plôch Rozloha (ha) 

Výroba 3 22,55 

Dopravná infraštruktúra 2 5,21 

Spolu: 23 74,12 

 

Tab. 92 Prehľad záberov poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Komjatice - VARIANT II. 

Ukazovateľ Rozloha (ha) 

Odňatie pôdy celkom 74,12 

   Z toho PP 70,84 

Z toho v intraviláne 14,53 

            v extraviláne 59,60 

Vybudované hydrom. zariadenia 11,48 

Registrované vinice - 

Užívateľ poľnohospodárskej pôdy 

Právnické osoby 

Obec 

Fyzické osoby 

 

- 

- 

- 

14.1.1.5 Zhrnutie 

Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v rámci VARIANTU I. 

konceptu ÚPN obce Komjatice predstavuje záber pôdy s celkovou rozlohou 38,86 ha, z toho 36,79 

ha poľnohospodárskej pôdy.  

Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v rámci VARIANTU II. 

konceptu ÚPN obce Komjatice predstavuje záber pôdy s celkovou rozlohou 74,12 ha, z toho 70,84 

ha poľnohospodárskej pôdy.  

Tab. 93 Prehľad záberu poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Komjatice - VARIANT I. a II. 

Ukazovateľ VARIANT I. (ha) VARIANT II. (ha) 

Odňatie pôdy celkom 38,86 74,12 

   Z toho PP 36,79 70,84 

Z toho v intraviláne 4,09 14,53 

            v extraviláne 34,77 59,60 

Vybudované hydrom. zariadenia 8,79 11,48 

Užívateľ poľnohospodárskej pôdy 

Právnické osoby 

Obec 

Fyzické osoby 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

Hydromelioračné zariadenia (závlahy) sa nachádzajú na časti lokality NR1 (8,79 ha) a NDI3 (2,69 ha). 

Obidva varianty majú jednoznačne rozvojový charakter. V oboch návrh predpokladá s rozvojom bý-

vania vidieckeho typu najmä v rámci zastavaného územia obce s využitím „nadmerných“ záhrad 
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a existujúcich prieluk. Rozvoj je realizovaný prirodzeným napojením na jestvujúcu urbanistickú štruk-

túru pomocou nových komunikácií, ktoré spolu s existujúcou dopravnou kostrou tvoria jeden orga-

nický, funkčný celok. Dajú sa odlíšiť tri priestorové formy novonavrhovaného rozvoja: 

 doplnenie alebo rozšírenie jestvujúcej urbanistickej štruktúry, 

 transformácia plôch s iným funkčným využitím v rámci zastavaného územia, 

 rozvoj obce na nových lokalitách mimo zastavaného územia. 

Prvý variant koncepcie je zameraný na priestorovo vyrovnaný, racionálny rozvoj obce a z dlhodobého 

územnotechnického hľadiska udržateľný. Rozdielnosť I. variantu konceptu oproti II. variantu spočíva 

v celkových nižších nárokoch na rozlohu rozvojových území. Druhý variant koncepcie je oproti prvé-

mu priestorovo extenzívnejší, zasahuje väčšími rozlohami a rozsahom do nezastavaného územia ob-

ce. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad navrhovaných rozvojových plôch s celovými výmera-

mi v obidvoch variantoch. 

Tab. 94 Funkčné využitie plôch navrhnutých na záber poľnohospodárskej pôdy 

Funkčné využitie VARIANT I. (ha) VARIANT II. (ha) 

Bývanie v rodinných domoch 14,71 24,60 

Bývanie v bytových domoch 0,29 0,29 

Občianska vybavenosť 6,77 7,27 

Rekreácia 14,19 14,19 

Výroba 2,48 22,55 

Dopravná infraštruktúra 0,42 5,21 

Spolu: 38,86 74,12 

 

Napriek záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, možno skonštatovať, že 

lokality sú navrhnuté v nadväznosti na zastavané územie a existujúcu infraštruktúru, teda nebude 

narušená ucelenosť honov, ani nedôjde k fragmentácii a izolácii poľnohospodárskej pôdy. 

Pri realizácii navrhovaných zámerov bude potrebné vykonať skrývku humusového horizontu po-

ľnohospodárskej odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe 

bilancie skrývky humusového horizontu. Ďalej bude nutné zachovať ucelenosť honov a nesťažovať 

obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb alebo jej delením. 



Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôdy - VARIANT I. 

Žiadateľ (obstarávateľ):  Obec Komjatice 

Spracovateľ:   AŽ PROJEKT s.r.o., Bratislava 

Kraj:    Nitriansky 

Obvod:    Nové Zámky 

Dátum:    7/2015 

 

Tab. 95 Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde v k. ú. Komjatice - VARIANT I. 

P. č. Lokalita 

  

Funkčné využitie navrhova-
né 

  

Výmera lokality (ha) Kultúra 
poľnohosp. 
pôdy 

  

Výmera poľnohosp. pôdy Výmera 
nepoľnoh. 
pôd. (ha) 

  

Vykonané 
investície 
do pôdy 
(ha) 

Užívateľ 
poľnohospod. 
pôdy 

  

Katastrál. 
územie 

  
celkom  v za-

stav. 
území 

mimo 
zastav. 
územia 

celkom 
(ha) 

BPEJ ha 

1 B3 Obytné uzemie so zástavbou 
rodinných domov 

0,4864   0,4864 orná pôda, 
záhrady, 
vinice 

0,4864 0038202 0,4864       Komjatice 

2 B3 Obytné územie so zástavbou 
rodinných domov 

3,8211   3,8211 orná pôda, 
záhrady, 
vinice, TTP  

3,7917 0038402 3,7917 0,0294     Komjatice 

3 NB1 Obytné územie so zástavbou 
rodinných domov 

1,6368 1,6368   záhrady 1,6368 0027003 1,6368       Komjatice 

4 NB2 Obytné územie so zástavbou 
rodinných domov 

7,2172   7,2172 orná pôda 7,2172 0020003 2,3151       Komjatice 

0036002 4,9021 

5 NBD1 Obytné územie so zástavbou 
bytových domov do 4 nad-
zemných podlaží 

0,2927 0,2927   záhrady 0,2927 0036002 0,2927       Komjatice 

6 NB3 Obytné územie so zástavbou 
rodinných domov 

1,5446 1,5446   záhrady, 
TTP 

1,4873 0027003 1,4873 0,0573     Komjatice 

17 NE3 Územie občianskej vybave-
nosti 

5,6994   5,6994 orná pôda, 
vinice 

5,5611 0038202 0,9266 0,1383     Komjatice 

0038402 4,6345 
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P. č. Lokalita 

  

Funkčné využitie navrhova-
né 

  

Výmera lokality (ha) Kultúra 
poľnohosp. 
pôdy 

  

Výmera poľnohosp. pôdy Výmera 
nepoľnoh. 
pôd. (ha) 

  

Vykonané 
investície 
do pôdy 
(ha) 

Užívateľ 
poľnohospod. 
pôdy 

  

Katastrál. 
územie 

  
celkom  v za-

stav. 
území 

mimo 
zastav. 
územia 

celkom 
(ha) 

BPEJ ha 

19 NE2 Územie občianskej vybave-
nosti 

1,0680   1,0680 orná pôda 1,0680 0036002 1,0680       Komjatice 

20 NR1 Územie rekreačného využi-
tia - rekreačné areály 

14,1938 

  

  

  

  

  

14,1938 

  

  

orná pôda, 
TTP 

  

12,5265 

  

  

0026012 3,6418 1,6673 

  

  

8,79  

  

  

  

  

  

Komjatice 

  

  
0027003 5,2577 

0036002 3,627 

21 NO2 Územie komunálnej, drob-
nej výroby a služieb 

2,4755 0,1921 2,2834 lúky 2,4755 0038402 1,3589       Komjatice 

0038202 1,1166 

25 NDI2 Územie dopravnej vybave-
nosti 

0,4273 0,4273   záhrady 0,25 0027003 0,1693 0,0562     Komjatice 

Spolu    38,86 4,09 34,77    36,79 0020003* 

0026012 

0027003 

0036002* 

0038202 

0038402 

Spolu 

2,32 

3,64 

8,63 

9,89 

5,09 

7,22 

36,79 

2,07 8,79      

Pozn.  *najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda v zmysle zákona č. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a nariadenia Vlády SR č. 

58/2013 Z. z. 
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Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôdy - VARIANT II. 

Žiadateľ (obstarávateľ):  Obec Komjatice 

Spracovateľ:   AŽ PROJEKT s.r.o., Bratislava 

Kraj:    Nitriansky 

Obvod:    Nové Zámky 

Dátum:    7/2015 

 

Tab. 96 Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde v k. ú. Komjatice - VARIANT II. 

P. č. 

  

Lokalita 

  

Funkčné využitie navrhova-
né 

  

Výmera lokality (ha) Kultúra 
poľnohosp. 
pôdy 

Výmera poľnohosp. pôdy Výmera 
nepoľnoh. 
pôd. (ha) 

Vykonané 
investície 
do pôdy 
(ha) 

Užívateľ 
poľnohospod. 
pôdy 

Katastrál. 
územie 

  
celkom  v za-

stav. 
území 

mimo 
zastav. 
územia 

celkom 
(ha) 

BPEJ ha 

1 B3 Obytné územie so zástav-
bou rodinných domov 

0,4864   0,4864 orná pôda, 
záhrady, 
vinice 

0,4864 0038202 0,4864       Komjatice 

2 B3 Obytné územie so zástav-
bou rodinných domov 

3,8211   3,8211 orná pôda, 
záhrady, 
vinice, TTP 

3,7917 0038402 3,7917 0,0294     Komjatice 

3 NB1 Obytné územie so zástav-
bou rodinných domov 

1,6368 1,6368   záhrady 1,6368 0027003 1,6368       Komjatice 

4 NB2 Obytné územie so zástav-
bou rodinných domov 

7,2172   7,2172 orná pôda 7,2173 0020003 2,3151       Komjatice 

0036002 4,9021 

5 NBD1 Obytné územie so zástav-
bou bytových domov do 4 
nadzemných podlaží 

0,2927 0,2927   záhrady 0,2927 0036002 0,2927       Komjatice 

6 NB3 Obytné územie so zástav-
bou rodinných domov 

1,5446 1,5446   záhrady, 
TTP 

1,4873 0027003 1,4873 0,0573     Komjatice 

7 NB4 Obytné územie so zástav-
bou rodinných domov 

0,4718 0,4718   záhrady 0,4574 0027003 0,4574 0,0144     Komjatice 
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P. č. 

  

Lokalita 

  

Funkčné využitie navrhova-
né 

  

Výmera lokality (ha) Kultúra 
poľnohosp. 
pôdy 

Výmera poľnohosp. pôdy Výmera 
nepoľnoh. 
pôd. (ha) 

Vykonané 
investície 
do pôdy 
(ha) 

Užívateľ 
poľnohospod. 
pôdy 

Katastrál. 
územie 

  
celkom  v za-

stav. 
území 

mimo 
zastav. 
územia 

celkom 
(ha) 

BPEJ ha 

8 NB5 Obytné územie so zástav-
bou rodinných domov 

0,6850 0,6850   záhrady 0,6850 0038202 0,6850       Komjatice 

9 NB6c Obytné uzemie so zástav-
bou rodinných domov 

1,0063 1,0063   záhrady 0,9103 0026002 0,9103 0,0960     Komjatice 

10 NB7 Obytné uzemie so zástav-
bou rodinných domov 

0,9795 0,9795   záhrady 0,9795 0026002 0,9795       Komjatice 

11 NB8c Obytné uzemie so zástav-
bou rodinných domov 

1,3289 1,3289   záhrady 1,2510 0026002 1,2510 0,0779     Komjatice 

12 NB9 Obytné uzemie so zástav-
bou rodinných domov 

2,8089 2,8089   orná pôda, 
záhrady 

2,2720 0027003 2,2720 0,5369     Komjatice 

13 NB10 Obytné uzemie so zástav-
bou rodinných domov 

0,9535 0,9535   záhrady 0,9535 0036002 0,9535       Komjatice 

14 NB11 Obytné územie so zástav-
bou rodinných domov 

1,6598 1,6598   záhrady 1,6556 0027003 1,6556 0,0042     Komjatice 

17 NE3 Územie občianskej vybave-
nosti 

5,6994   5,6994 orná pôda, 
vinice 

5,5611 0038202 3,4914 0,1383     Komjatice 

0038402 2,0697 

18 NE1 Územie občianskej vybave-
nosti 

0,5071 0,5071   záhrady 0,5056 0027003 0,5056 0,0015     Komjatice 

19 NE2 Územie občianskej vybave-
nosti 

1,0680   1,0680 orná pôda 1,0680 0036002 1,0680       Komjatice 

20 

  

  

NR1 

  

  

Územie rekreačného využi-
tia - rekreačné areály 

14,1938 

  

  

  

  

  

14,1938 

  

  

orná pôda, 
TTP 

  

12,5265 

  

 

0026012 3,6418 1,6673 

  

  

8,79 

  

  

  

  

  

Komjatice 

  

  
0027003 5,2577 

0036002 3,627 

21 NO2 Územie komunálnej, drob-
nej výroby a služieb 

2,4755 0,1921 2,2834 lúky 2,4755 0038402 1,3589       Komjatice 

0038202 1,1166 

22 NO3 Územie komunálnej, drob-
nej výroby a služieb 

0,6932 0,0533 0,6399         0,6932     Komjatice 

23 NO4 Územie komunálnej, drob- 1,7719 0,0315 1,7404 záhrady 1,6685 0027003 1,6685 0,1034     Komjatice 
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P. č. 

  

Lokalita 

  

Funkčné využitie navrhova-
né 

  

Výmera lokality (ha) Kultúra 
poľnohosp. 
pôdy 

Výmera poľnohosp. pôdy Výmera 
nepoľnoh. 
pôd. (ha) 

Vykonané 
investície 
do pôdy 
(ha) 

Užívateľ 
poľnohospod. 
pôdy 

Katastrál. 
územie 

  
celkom  v za-

stav. 
území 

mimo 
zastav. 
územia 

celkom 
(ha) 

BPEJ ha 

nej výroby a služieb 

24 NO1 Územie priemyselnej výroby 
a logistiky 

18,3023   18,3023 orná pôda 18,3023 0039002 18,2845       Komjatice 

0038202 0,0178 

25 NDI2 Územie dopravnej vybave-
nosti 

0,4273 0,4273   záhrady 0,25 0027003 0,25 0,0562     Komjatice 

26 NDI3 Územie dopravnej vybave-
nosti 

4,7862  4,7862 vinice, 
orná pôda 

4,4092 0020003 3,5281 0,377 2,69   

0019002 0,1352 

0038202 0,0178 

0039002 0,7281 

Spolu     74,12 14,53 59,60 - 70,84 0020003* 

0019002* 

0026002 

0026012 

0027003 

0036002* 

0038202 

0038402 

0039002 

Spolu 

5,84 

0,14 

3,14 

3,64 

15,19 

10,84 

5,82 

7,22 

19,01 

70,84 

3,28 11,48      

Pozn.  *najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda v zmysle zákona č. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších pred-

pisov a nariadenia Vlády SR č. 58/2013 Z. z.



14.1.2 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na lesnej pôde 

1.1.1.1 Výmera lesných pozemkov, členenie lesov podľa kategórií a druhu 

vlastníctva 

V poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine majú lesné porasty nezastupiteľné miesto pri tvor-

be krajiny. Okrem hospodárskej funkcie lesov ako zdroja drevnej hmoty vystupuje tu do popredia 

najmä ich funkcia tvorby životného prostredia, funkcia vodohospodárska, pôdoochranná, klimaticko-

hygienická, kultúrna a zdravotno-rekreačná. Rozptýlená vysoká zeleň v poľnohospodárskej krajine, 

dôležitá pre celkový obraz krajiny, predstavuje remízky, háje, vetrolamy, sprievodnú vegetáciu vod-

ných tokov a komunikácií. Rozloha lesných pozemkov podľa údajov Národného lesníckeho centra 

(2015) predstavuje 37,02 ha. Lesnatosť územia je veľmi nízka, iba 1 %, nižšia ako je v okrese Nové 

Zámky (7 %). Fragmenty lesných porastov sa nachádzajú južne od zastavaného územia v lokalite Kúty, 

východne od zastavaného územia pri futbalovom ihrisku, pri ulici Generála Svobodu a pri prírodnej 

rezervácii Torozlín. 

Tabuľka 97 Prehľad kategórií lesov v k. ú. Komjatice (stav k 5/2015) 

Kategória le-
sov/Katastrálne 
územie 

Hospodárske lesy „H“ Ochranné lesy „O“ Lesy osobitného určenia 
„U“ 

Spolu: 

Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) 

Komjatice 37,02 100,00     37,02 

Zdroj: Národné lesnícke centrum, 2015 

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na lesnej pôde v rámci územného plánu obce Komjati-

ce je riešené v zmysle § 4 vyhlášky č. 12/2009 o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej 

činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov.  

Záber sa týka lesných porastov časti dielca č. 371, čiastkových plôch b, c, d a dielca č. 373, čiastkovej 

plochy a. Lesné porasty prislúchajú LHC Podhájska (GS039), prevádzkový súbor 77 - Topoliny (šlach-

tené). Lesy sú zaradené do kategórie hospodárske lesy. 

Záber lesnej pôdy je navrhnutý na parcelách č. 2866/1, 2951, 2936/1 a 3030, ktoré sú evidované ako 

lesné pozemky, parcely nie sú evidované v liste vlastníctva. Celková rozloha záberu lesnej pôdy pre 

mimoúrovňovú križovatku III/1502 so železnicou a  zrušenie úrovňového prejazdu a križovatky 

s prieťahom cesty I/64 na konci Dolnej ulice je 23 262,5 m2. 

Zdroj: NLC, 2015 

1.1.1.2 Vyhodnotenie regulatívov dotýkajúcich sa lesných pozemkov vyplýva-

júcich z vyšších stupňov územnoplánovacích dokumentácií 

Pri územnoplánovacích činnostiach na úrovni obce je potrebné postupovať v súlade s platnou územ-

noplánovacou dokumentáciou - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja schválený uznesením zastu-

piteľstva NSK č. 113/2012 zo dňa 14.05.2012, VZN č. 2/2012, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť 

Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“. 

V zmysle regulatívov pre oblasť usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry je potreb-

né rešpektovať body: 
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 15 Podporovať územný rozvoj v smere rozvojových osí ležiacich na území Nitrianskeho kraja 

výstavbou príslušných zariadení infraštruktúry a komunikačných zariadení a to: 

1.15.3. ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa (Bánovce nad Bebravou) – Topoľčany – 

Nitra – Nové Zámky – Komárno, 

 16 Podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia, adekvátne k forme sídelného rozvoja v jednotli-

vých historicky vyvinutých charakteristických tradičných kultúrnohistorických regiónov na 

území Nitrianskeho kraja, s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky obyvateľov, čo 

znamená: 

1.16.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, 

podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných in-

formačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovno-

cenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho 

prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života. 

 3.3. V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

3.3.1.  Rešpektovať poľnohospodársku a lesnú pôdu ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj. 

3.3.6 Rešpektovať výmeru lesnej pôdy na plochách poľnohospodársky nevyužiteľných neles-

ných pôd a na pozemkoch porastených lesnými drevinami, evidovaných v katastri nehnuteľ-

nosti v druhu poľnohospodárska pôda. 

3.3.7 Rešpektovať a zohľadňovať platný lesný hospodársky plán, rešpektovať ochranné pás-

mo lesnej pôdy, uprednostňovať ekologicky vhodné autochtónne (domáce) druhy dre-

vín. 

3.3.9.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre zachovanie stability lesných porastov luž-

ných stanovíšť, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred kaž-

dým plánovaným zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery vzhľadom na 

protipovodňové opatrenia. 

3.3.10.  Netrieštiť ucelené komplexy lesov pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a lí-

niových stavieb 

5.2. V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny 

5.2.1.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre ekologicky optimálne využívanie územia, 

rešpektovanie, prípadne obnovenie funkčného územného systému ekologickej stabili-

ty, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni národnej, regionálnej aj lokálnej, 

čo v území Nitrianskeho kraja znamená venovať pozornosť predovšetkým vyhláseným 

chráneným územiam podľa platnej legislatívy, územiam NATURA 2000, prvkom územ-

ného systému ekologickej stability. 

5.2.9.  Podporovať a ochraňovať územnoplánovacími nástrojmi nosné prvky estetickej kvality 

a typického charakteru voľnej krajiny (prirodzené lesné porasty, historicky vyvinuté 

časti kultúrnej krajiny, lúky a pasienky, nelesnú drevinovú vegetáciu v poľnohospodár-

skej krajine v podobe remízok, medzí, stromoradí, ako aj mokrade a vodné toky 

s brehovými porastmi a pod.) a podporovať miestne krajinné identity rešpektovaním 

prírodného a kultúrno-historického dedičstva. 

5.3.5.  Uprednostňovať prirodzenú drevinovú skladbu porastov na jednotlivých stanovištiach 

za účelom potrebného zvyšovania infiltračnej schopnosti a retenčnej kapacity lesných 

pôd. 

5.3.6.  Nespôsobovať pri územnom rozvoji fragmentáciu lesných ekosystémov. 



ÚPN OBCE KOMJATICE – KONCEPT   165 

5.3.7. Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej pôdy a lesných 

pozemkov a funkčné využitie územia navrhovať tak, aby čo najmenej narúšalo organi-

záciu poľnohospodárskej pôdy a jej využitie so zachovaním výraznej ekologickej a en-

vironmentálnej funkcie, ktorú poľnohospodárska pôda a lesné pozemky popri pro-

dukčnej funkcii plnia. 

1.1.1.3 Údaje o predpokladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné 

účely a údaje o súvisiacom rozsahu vyňatia pozemkov na iné účely 

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na lesnej pôde v rámci územného plánu obce Komjati-

ce je riešené v zmysle § 4 vyhlášky č. 12/2009 o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej 

činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov.  

Návrh dopravy v II. variante navrhuje vybudovať mimoúrovňovú križovatku cesty III/1502 so železni-

cou a  zrušenie úrovňového prejazdu a križovatky s prieťahom cesty I/64 na konci Dolnej ulice. Rieše-

nie navrhuje preložku cesty tretej triedy v úseku Hviezdoslavova (od ulice Hollého) a Dolná mimo 

zastavané územie južne od existujúcej trasy. Preložka má byť predĺžením Hviezdoslavovej ulice od 

križovatky s účelovou komunikáciou, ktorá sprístupňuje PD. Uvoľnená trasa prieťahu cesty III/1502 

bude zaradená do siete miestnych obslužných komunikácií s FT C2 MO 7,5 (8,0)/40. 

Záber sa týka lesných porastov časti dielca č. 371, čiastkových plôch b, c, d a dielca č. 373, čiastkovej 

plochy a. Lesné porasty prislúchajú LHC Podhájska (GS039), prevádzkový súbor 77 - Topoliny (šlach-

tené). Lesy sú zaradené do kategórie hospodárske lesy. 

Záber lesnej pôdy je navrhnutý na parcelách č. 2866/1, 2951, 2936/1 a 3030, ktoré sú evidované ako 

lesné pozemky, parcely nie sú evidované v liste vlastníctva. Celková rozloha záberu lesnej pôdy pre 

mimoúrovňovú križovatku III/1502 so železnicou a  zrušenie úrovňového prejazdu a križovatky 

s prieťahom cesty I/64 na konci Dolnej ulice je 23 262,5 m2. 

Tab. 98 Údaje o lesných pozemkoch z katastra nehnuteľností a lesného hospodárskeho plánu 

Označe-
nie vlast-
níka 
alebo 
správcu 

Označe-
nie 
obhospo-
darovate-
ľa lesa 

Číslo listu 
vlastníctva 
podľa  

registra C/E 
podľa KN 

Názov 
obce 

Názov 
katastrál-
neho 
územia 

Parcela 
CKN číslo 

Plánovaný 
záber  
lesných 
pozemkov 
v m² 

Ozna-
čenie 
dielca 

Označenie 
kategórie 
lesov 

Názov 
lesného 
celku 
alebo 
vlast. celku 

- - - Kom-
jatice, 
rozvo-
jová 
lokalita 
NDI3 

Komjatice 2866/1 444,48 371c Lesy hospo-
dárske 

Podhájska 

- - - 2951 4874,26 373a Lesy hospo-
dárske 

Podhájska 

- - - 2936/1 12081,82 371b 

371d 

Lesy hospo-
dárske 

Podhájska 

- - - 3030 5861,94 371b Lesy hospo-
dárske 

Podhájska 

Spolu: 23 262,5  

 

Povinnosťou investora pred vydaním stavebného povolenia je požiadať príslušný orgán štátnej správy 

lesného hospodárstva v súlade s ustanovením § 5 a 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení ne-

skorších predpisov o vydanie rozhodnutia o trvalom vyňatí pozemku z plnenia funkcií lesov, resp. o 

obmedzenie využívania funkcií lesov. 
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1.1.1.4 Zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhované-

ho využívania lesných pozemkov na iné účely  

Návrh dopravy v II. variante navrhuje vybudovať mimoúrovňovú križovatku cesty III/1502 so železni-

cou a  zrušenie úrovňového prejazdu a križovatky s prieťahom cesty I/64 na konci Dolnej ulice. Rieše-

nie navrhuje preložku cesty tretej triedy v úseku Hviezdoslavova (od ulice Hollého) a Dolná mimo 

zastavané územie južne od existujúcej trasy.  

Návrh riešenia vyplýva zo záväznej časti ÚPN-R Nitrianskeho kraja: 

7. Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia 

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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15 VYHODNOTENIE NAVRHOVANÉHO 

RIEŠENIA NAJMÄ Z HĽADISKA EN-

VIRONMENTÁLNYCH, EKONOMIC-

KÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-

TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV  
 

Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych dôsledkov 

Ochrana životného prostredia obce Komjatice vychádza z princípov, ktoré boli prijaté na celoštátnej, 

krajskej, okresnej ako aj na obecnej úrovni a v ktorých sú zahrnuté opatrenia na znižovanie zaťaženia 

životného prostredia, zachovávanie diverzity fauny a flóry ako aj ochrany prírodných zdrojov.  

Ide o dokumenty strategického charakteru, ktorými sa sleduje udržateľnosť rozvoja územia, ktorá  

vyplýva z potreby harmonizovať existenčné záujmy ľudskej spoločnosti s podmienkami a možnosťami 

životného prostredia v snahe o dosiahnutie optimálneho a vyváženého rozvoja. Primárnym cieľom je 

teda z pohľadu udržateľnosti rozvoja ľudskej spoločnosti rovnováha všetkých zložiek a procesov v 

životnom prostredí v čase a priestore. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné postupné znižovanie 

záťaže a náročnosti ľudských systémov na životné prostredie adekvátnou reguláciou ľudských systé-

mov, ekologizáciou ľudských aktivít a zároveň kultiváciou životného priestoru17. 

Územný plán obce Komjatice v kapitole “Koncepcia starostlivosti o životné prostredie” hodnotí kvali-

tu životného prostredia obce, pričom vychádza z hodnotenia kvality životného prostredia širších 

vzťahov. Hodnotí súčasný stav kvality prostredia a na základe hodnotenia existujúcich stretov 

a problémov navrhuje príslušné opatrenia na elimináciu negatívnych dopadov.  

Územný plán chráni a rešpektuje chránené územia prírody (PR Torozlín, CHA Komjatický park), úze-

mia NATURA 2000 – Územie európskeho významu SKUEV0085 Dolný háj. Ďalej premieta prvky vyplý-

vajúce z Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Nové Zámky resp. ÚPN-R Nit-

rianskeho kraja RBk Malá Nitra, RBk Tvrdošovský potok, RBk Tvrdošovce - Lipová, RBc Komjatice, RBc 

Torozlín a ďalej odporúča realizovať prvky systému ekologickej stability na miestnej úrovni, ako pod-

porného systému v rámci trvalo udržateľného rozvoja územia. V rámci Krajinnoekologického plánu 

obce boli navrhnuté konkrétne prvky územného systému ekologickej stability (MBk 1 Komjatice - 

Černík - Mojzesovo, MBk 2 Komjatice - Rastislavice), tvoriace funkčný systém, ktorý zabezpečí ochra-

nu prirodzeného genofondu v prirodzených stanovištiach jednotlivých druhov. 

Ďalej navrhuje technické opatrenia na elimináciu negatívnych dôsledkov na prírodné prostredie vy-

plývajúce zo súčasného stavu ako aj z navrhovaného rozvoja. Opatrenia sú diferencované podľa zá-

                                                           
17 Vytvorenie podmienok pre stanovenie zásad a pravidiel územného plánovania MDVRR SR 2013  
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kladných zložiek súčasnej krajinnej štruktúry: lesná pôda, orná pôda, TTP a nelesná drevinná vegetá-

cia. Súčasťou návrhu miestneho územného systému ekologickej stability je aj navrhovaná sieť existu-

júcej líniovej zelene ako aj navrhovanej zelene pozdĺž komunikácií, tak aby plnila funkciu migračnú, 

izolačnú, estetickú, protieróznu a zasakovaciu. 

V súvislosti s čoraz intenzívnejšími negatívnymi prejavmi a dôsledkami zmeny klímy boli v rámci Stra-

tégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy identifikované a navrhnuté preventívne 

adaptačné opatrenia, ktorými by sa v budúcnosti mali minimalizovať nepriaznivé dôsledky klímy v 

jednotlivých oblastiach prírodného a sociálneho prostredia. 

V tejto súvislosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v súlade s § 17 ods. 3 sta-

vebného zákona zákon  v znení neskorších predpisov vydalo metodické usmernenie (plnenie uznese-

nia vlády SR c. 148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii adaptácie SR......). 

V zmysle uvedeného usmernenia sa v územnom pláne obce vytvorili základné územnotechnické 

predpoklady pre realizáciu týchto opatrení, ktoré budú smerovať k zmierneniu nepriaznivých dôsled-

kov zmeny klímy na sídelné prostredie a ktoré sú zároveň premietnuté do záväznej časti ÚPN obce 

Komjatice. 

Územný plán obce vyhodnocuje dopad vyplývajúci z urbanistickej koncepcie priestorového usporia-

dania a funkčného využívania územia obce na poľnohospodársku pôdu, pričom  

sú vyšpecifikované lokality s predpokladaným odňatím poľnohospodárskej pôdy. Urbanistická kon-

cepcia rozvoja sa orientuje prioritne na využitie voľných plôch v rámci zastavaného územia obce kde 

ide o využitie v súčasnosti nezastavaných prieluk, resp. v tesnom dotyku na zastavané územie so za-

loženou technickou infraštruktúrou.  

Do záväznej časti územného plánu sú premietnuté všetky chránené územia prírody vrátane ochran-

ných pásiem, navrhované prvky miestneho územného systému ekologickej stability. V záväznej časti 

územného plánu sú rovnako premietnuté opatrenia z hľadiska zabezpečenia ochrany prírody, ochra-

ny a racionálneho využívania prírodných zdrojov, zelene a životného prostredia (ochrana vôd, ovzdu-

šia, odpadové hospodárstvo). 

Hodnotenie navrhovaného riešenia, najmä ekonomických, sociálnych 

a územno - technických dôsledkov  

Medzi základný vstupný podklad, ktorý ovplyvňuje rozvoj obce patrí demografický vývoj obce, vráta-

ne vývoja z hľadiska širších súvislostí (celoštátnych, krajských, okresných) 

Demografický vývoj obce, vrátane vývoja z hľadiska širších súvislostí (celoštátnych, krajských, okres-

ných) sú v návrhu územného plánu obce chápané ako vstupný predpoklad pre rozvoj obce, pričom 

najmä po stránke ekonomickej a sociálnej ho spätne ovplyvňujú.  

V koncepcii územného plánu sa vychádza z retrospektívneho vývoja a globálnych (celoštátnych, regi-

onálnych) tendov, ktoré sa prejavujú celkovým starnutím populácie. Úvaha o demografickom vývoji 

vychádza zo sčítania ľudu domov a bytov z 2011, z retrospektívneho vývoja a vývoja po roku 2001 ako 

aj z z dlhodobých trendov demografického vývoja obyvateľov v SR spracovaných v „Prognóze vývoja 

obyvateľstva v okresoch SR do roku. 2025, ktorú vypracovalo Výskumné demografické centrum IN-

FOSTAT-u v  novembri 2008. Prognóza nadväzuje na aktualizovanú prognózu vývoja obyvateľstva SR 
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na celoštátnej úrovni, ktorá bola vypracovaná v roku 2007. Východiskovým obdobím prognózy bol 

koniec roku 2007. Ďalším z podkladových materiálov bola Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch 

Slovenskej republiky do roku 2035 - Prognostický ústav SAV INFOSTAT), ktorý bol vypracovaný na 

základe sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2011. 

Z hľadiska hodnotenia prínosu v ekonomickej, sociálnej a územnotechnickej sfére a tým aj dopadov 

na formovanie urbanistickej štruktúry a obrazu obce, krajiny a dopravnej siete sa ÚPN obce prejaví 

rozvojom: 

 bytovej výstavby (takmer výlučne rodinná zástavba),  

 občianskej vybavenosti a komerčnej vybavenosti 

 výroby a skladového hospodárstva 

 dopravnej infraštruktúry,  

 výstavby zariadení sociálnej infraštruktúry,  

 výstavby zariadení technickej infraštruktúry,  

 zvýšením nárokov na udržanie úrovne hygieny prostredia - likvidácia komunálnych odpadov,  

 zvýšením nárokov na udržanie ekologickej stability územia, 

 zvýšením bezpečnosti zastavaného územia obce pred povodňovými rizikami. 

V návrhu ÚPN obce sú premietnuté relevantné regulatívy zo záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho kraja. 

Zo záväznej časti ÚPN R vyplýva potreba: 

 podporovať rozvoj obce Komjatice, (zaradené v rámci sídelnej štruktúry SR špecifikovanej v ÚPN 
regiónu Nitrianskeho kraja) ako sídlo lokálneho významu s prednostnou podporou rozvoja 
nasledovných zariadení: 

 školstve – materské a základné školy, 

 zdravotníctve – zdravotné strediská s ambulanciami všeobecných lekárov, lekárne, 

 telekomunikáciách – pošty, 

 službách – stravovacie zariadenia, 

 kultúrno-spoločenskej oblasti – kiná, kultúrne domy, knižnice, 

 oblasti športu a rekreácie – telocvične, otvorené športoviská, 

 oblasti obchodu – obchody s komplexným základným sortimentom tovarov. 

 Obec Komjatice je potrebné vnímať ako súčasť ťažiska osídlenia druhej úrovne - novozámocko – 
komárňanské ťažisko osídlenia ležiace na ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa Bánovce 
nad Bebravou – Topoľčany – Nitra – Nové Zámky – Komárno.  

Katastrálne územie obce Komjatice leží v oblasti, ktorá je pre archeologickú vedu významnou lokali-

tou. V minulosti boli skúmané viaceré archeologické náleziská pozdĺž bývalého koryta rieky Nitra. Na 

území je evidentný takmer nepretržitý vývoj od mladšej doby kamennej až po súčasnosť. Sídlisková 

vrstva bolo doložená už aj zo stredného a mladého paleolitu, z neolitu pochádza 8 nálezísk, z eneolitu 

74 nálezisk lengyelskej kultúry a 11 nálezísk badenskej kultúry, zo staršej doby bronzovej náleziská 

nitrianskej, únětickej, hatvanskej a maďarovskej kultúry, zo strednej doby bronzovej 3 náleziská kar-

patskej mohylovej kultúry a 3 náleziská čakanskej kultúry. Z doby halštatskej pochádza 6 nálezísk 

kalenderberskej kultúry a jedno nálezisko vekerzugskej kultúry. Z laténu pochádza 7 nálezísk, z doby 

rímskej 7 germánskych osád. Kým včasnoslovanské obdobie prezentujú 3 náleziská, poveľkomoravské 

nálezy pochádzajú zo 7 sídlisk a 8 pohrebísk. Do obdobia 11.-13. storočia je možné zaradiť 13 sídlis-

kových lokalít. 
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V ÚPN obce sú rešpektované NKP, ktoré  zapísaná v ÚZPF SR: Fara a tabuľa pamätná, Ondrej Caban z 

roku 1751, p. č,.44/1, č. ÚZPF; 336.l-2., Hrob s náhrobníkom, Ondrej Caban z roku 1860, č. ÚZPF 

338.1., R.  k Kostol sv. Alžbety, barok, r. |751 - 1755, p. č. 43, ÚZPF 33 9.l., R. k Kostol sv. Petra a Pav-

la, barok' pol. 18. storočia' p. č.2918, č. ÚZPF 341.1., Kalvária barok, r. 7755- 61, v areáli cintorína, 

ÚZPF 342.1-21. 

Okrem toho sa na území obce nachádzajú pamiatky, ktoré nie sú evidované ako národné kultúrne 

pamiatky zapísané v ÚZPF SR, ale majú významný kultúrno-historický potenciál, ktorý je nevyhnutné 

rešpektovať a chrániť v hmotovo - priestorovej štruktúre ako súčasť identity obce. 

Koncepcia rozvoja obce je navrhovaná tak, aby umožnila podporovať rozvoj všetkých dominujúcich 

pozitívnych faktorov obce. Systém rozvojových plôch v obci poskytuje predpoklady pre rozvoj kvalit-

ného životného prostredia.  

Územný plán obce sa v prvom rade orientuje na vytvorenie podmienok pre rozvoj funkcie bývania 

prevažne formou rodinnej zástavby  s príslušnou občianskou vybavenosťou, vrátane občianskej vyba-

venosti, ktorá vyplýva z postavenia obce Komjatice v hierarchii sídelnej štruktúry SR.  

V obci je zastúpená aj funkcia výroby, ktorá má lokálny, príp. mikroregionálny význam. V návrhu ÚPN 

obce sú navrhované plochy pre rozvoj výrobných území, ktoré sú lokalizované vo väzbe na existujúce 

areály , ako aj v južnej časti obce vo vzťahu na výhodné navrhovanú preložku cesty I/64 . Navrhova-

ným rozvojom funkcie výroby sa vytvárajú predpoklady pre zabezpečenie zvýšenia pracovných príle-

žitostí a budúcich verejných príjmov obce. 

Nevyhnutnou podmienkou koncepcie rozvoja v obci  je realizácia verejného technického vybavenia.  

Do návrhu ÚPN obce sú premietnuté relevantné regulatívy ÚPN R Nitrianskeho kraja, vrátane špecifi-

kovaných verejnoprospešných stavieb: 

1. V oblasti cestnej dopravy 

1.5.  Cesta I/64 ako nová cesta v úseku prieťah mestom Nitra – rýchlostná cesta R1 – Nové Zámky 

– Komárno. 

1.19.  Homogenizácia 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. 

1.20.  Prebudovanie úrovňových priechodov (ako bodových nedostatkov) ciest I. a II. triedy so že-

lezničnými traťami na mimoúrovňové. 

5. V oblasti vodného hospodárstva 

5.1.  Odtokové pomery, vodné nádrže a prevody vôd 

5.1.1.  stavby spojené s revitalizáciou odstavených korýt: dolného Hrona, dolného Ipľa, Starej 

Nitry, Starej Žitavy, rameno Malej Nitry a tok Dlhý kanál, 

5.1.4.  dobudovanie kanálovej siete k novovybudovaným čerpacím staniciam, 

5.2.  Verejné vodovody 

5.2.1.  stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných 

vodovodov, vrátane objektov na týchto vodovodoch (čerpacie stanice, vodojemy, vod-

né zdroje....) 

5.2.2. prívod vody (Gabčíkovo) – Vlčany – Nové Zámky, 

5.3.  Verejné kanalizácie 
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5.3.1.  stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných 

kanalizácií, vrátane objektov na týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, nádrže, čistiarne 

odpadových vôd....), 

5.3.4.  stavby kanalizácií (t.j. stokových sietí a čistiarní odpadových vôd) v aglomeráciách od 2 

do 10 tis. EO: 

h) v okrese Nové Zámky: Dvory nad Žitavou, Dolný Ohaj, Gbelce, Svodín, Strekov, Kom-

jatice, Mojzesovo, Palárikovo, Tvrdošovce, Bánov, Kmeťovo, 

6. V oblasti energetiky 

6.9.  Novo navrhované siete plynovodov alebo siete plynovodov určené na rekonštrukciu v zmysle 

navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie 


