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A ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A. 1 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA
Navrhnúť plochy pre novú obytnú zástavbu.
Navrhnúť chýbajúcu občiansku a technickú vybavenosť.
Navrhnúť plochy pre výrobu.
Vytvoriť podmienky pre zvýšenie zamestnanosti obyvateľov v obci.
Využiť rekreačný potenciál v riešenom území, navrhnúť plochy pre každodennú rekreáciu
a organizáciu využitia územia pre cestovný ruch.
Navrhnúť sanáciu divokých skládok odpadov.
Rešpektovať všetky ochranné pásma v riešenom území
Rešpektovať ekostabilizačné prvky v riešenom území a navrhnúť opatrenia na zvýšenie jeho
ekologickej stability.
Vytvoriť dokument, ktorý po schválení bude základným nástrojom pre koordináciu všetkých
aktivít v obci.

HLAVNÉ PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI
1. Zníženie resp. úplné vylúčenie nákladnej dopravy z kameňolomu cez zastavané územie
2. Zníženie nepriaznivého dopadu prevádzky rýchlostnej cesty R1 a letiska Sliač na obytné
územie obce
3. Zlepšenie a sprehľadnenie dopravného systému v zastavanom území obce – najmä v jeho
strednej a východnej časti
4. Vymedzenie centrálnej zóny obce a určenie regulatívov na zvýšenie jej kvalitatívnej úrovne
5. Odstránenie deficitu odstavných a parkovacích plôch v zastavanom území
6. Dobudovanie chýbajúcich zložiek verejného technického vybavenia obce
7. Skvalitnenie plôch verejnej zelene a parkov
8. Zvýšenie úrovne ekologickej stability riešeného územia
9. Postupné zlepšenie údržby domového a bytového fondu najmä v najstaršej časti obce.
10. Odstránenie zdrojov znečisťovania povrchových aj podzemných vôd
11. Odstránenie nelegálnych skládok komunálneho odpadu a stavebného odpadu, realizovať
v týchto lokalitách rekultivačné a ekostabilizačné opatrenia, zabrániť ich opätovnému
vzniku.
12. Odstránenie bodových a smerových závad na komunikačnej sieti.
13. Spriechodnenie účelových komunikácií, ktoré obyvatelia susediacich pozemkov nelegálne
zúžili, resp. úplne znepriechodnili.
14. Sprístupnenie vodných tokov v prípadoch, kde obyvatelia susediacich pozemkov oplotili
pozemky až po brehovú čiaru a nie je tým dodržané ochranné pásmo vodných tokov.
16. Premietnutie programového dokumentu Európskej komisie - transformácia spoločnosti EÚ a
jej ekonomiky na vedomostne založenú pod názvom Európa 2020, ktorá definuje tri
základné ciele:
• smart rast – rast založený na rozvoji vedomostne založenej ekonomiky a inováciách,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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• udržateľný rast – rast ekologicky orientovanej konkurencieschopnej ekonomiky efektívne
využívajúcej zdroje,
• inkluzívny rast – rast ekonomiky vysokej zamestnanosti ako základu ekonomickej,
sociálnej a územnej súdržnosti.

A. 2 VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obec má schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu a k nej 12 zmien a doplnkov,
čím sa stalo ďalšie usmerňovanie rozvoja obce neprehľadné. Obec sa preto rozhodla obstarať
nový územný plán, ktorý má odstrániť súčasnú neprehľadnosť a podľa ktorého by bolo možné
koordinovať v budúcom období jej rozvoj. Výrazné oživenie bytovej výstavby a podnikateľských
aktivít v obci bolo ďalším impulzom pre rozhodnutie Obecného zastupiteľstva o zabezpečení
nového územného plánu obce. Prípravné práce boli zahájené v marci 2009.
Doteraz platný územný plán obce Badín bol spracovaný zhotoviteľom Ing. arch. Jozefom
Škrabákom – PROPON Banská Bystrica a schválený obcou Badín Všeobecne záväzným
nariadením obce Badín č. 2003/39 zo dňa 12. 11. 2003. Vzhľadom na to, že následný územný
rozvoj obce Badín prebiehal intenzívnejšie ako predpokladal schválený územný plán s prioritou
vlastníckych vzťahov, na podnet subjektov, ktoré iniciovali takýto rozvoj, obstarával orgán
územného plánovania postupne zmeny a doplnky ÚPN obce.
ZHODNOTENIE ZMIEN A DOPLNKOV Č. 1 AŽ 12 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BADÍN:
• Doplnok č. 1 k ÚPN obce Badín pre lokalitu Tri Duby bol spracovaný v septembri 2004
a schválený Obecným zastupiteľstvom obce Badín uzn. č. 17/B zo dňa 26. 10. 2004.
Doplnok rieši zmenu existujúcich stavebných objektov poľnohospodárskej výroby na
občianske vybavenie – zariadenia telovýchovy (golfové ihrisko). Zámer je zrealizovaný.
• Zmena a doplnok č. 2 k ÚPN obce Badín pre lokalitu Vršok bol spracovaný v marci 2005
a schválený Obecným zastupiteľstvom obce Badín uzn. č. 22/2005 zo dňa 29. 4. 2005.
Doplnok a zmena ÚPD rieši funkčné využitie územia – bytovú funkciu formou individuálnej
výstavby. Zámer je realizovaný.
• Zmena a doplnok č. 3 k ÚPN obce Badín pre lokality Priemyselný park a „Kejda“ bol
spracovaný v júli 2006 a schválený Obecným zastupiteľstvom obce Badín uzn. č. 28/B/1 zo
dňa 5. 5. 2006. Dokument rieši vymedzenie nových plôch pre výrobné územie (priemyselný
park) južne od zastavaného územia a zmenu využívania nových plôch v priestore „Kejda“ pre
rekreačné územie. Zámery nie sú zrealizované.
• Zmena a doplnok č. 4 k ÚPN obce Badín pre lokalitu Kriedovnica I. bol spracovaný v roku
2006 a schválený Obecným zastupiteľstvom obce Badín. Dokument rieši plochu pre obytnú
funkciu – 10 RD nadväzne na zastavané územie susednej obce Rakytovce. Zámer je
zrealizovaný.
• Zmena a doplnok č. 5 k ÚPN obce Badín pre lokalitu Za farou I. bol spracovaný v
septembri 2006 a schválený Obecným zastupiteľstvom obce Badín uzn. č. 31/2006 zo dňa
13. 9. 2006. Dokument rieši zmenu funkcie pre bývanie 7 b. j. formou IBV v predĺžení
pôvodnej komunikácie. Zámer je zrealizovaný.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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• Zmena a doplnok č. 6 k ÚPN obce Badín pre lokalitu Bačov laz bol spracovaný v októbri
2007 a schválený Obecným zastupiteľstvom obce Badín uzn. č. 7/2007 zo dňa 28. 9. 2007.
Dokument rieši zmenu funkcie na obytnú funkciu formou IBV. Zámer je zrealizovaný.
• Zmena a doplnok č. 7 k ÚPN obce Badín pre lokalitu Ortúty bol spracovaný v auguste 2007
a schválený Obecným zastupiteľstvom obce Badín uzn. č. 6/2007 zo dňa 10. 8. 2007.
Dokument rieši zmenu funkčného využívania územia pre rekreačnú funkciu ICHR. Zámer je
zrealizovaný.
• Zmena a doplnok č. 8 k ÚPN obce Badín pre lokalitu Kriedovnica II. bol spracovaný vo
februári 2008 a schválený Obecným zastupiteľstvom obce Badín uzn. č. 11/2008. Dokument
rieši rozšírenie územia pre bytovú výstavbu formou IBV. Zámer je zrealizovaný.
• Zmena a doplnok č. 9 k ÚPN obce Badín pre lokalitu Horné lúky bol spracovaný v
auguste 2008 a schválený Obecným zastupiteľstvom obce Badín uzn. č. 15/2008 zo dňa 9.
9. 2008. Dokument rieši využitie – urbanizovanie voľnej plochy pri ceste I/66 pre zmiešané
funkcie – občiansku vybavenosť, výrobu, sklady. Zámer je v štádiu realizácie.
• Zmena a doplnok č. 10 k ÚPN obce Badín pre lokalitu Vršok II. bol spracovaný v
októbri 2008 a schválený Obecným zastupiteľstvom obce Badín uzn. č. 18/B/B 2008 zo dňa
11. 12. 2008. Dokument rieši využitie lokality pre funkciu bývania vo forme rodinných domov.
Zámer je v štádiu realizácie.
• Zmena a doplnok č. 11 k ÚPN obce Badín pre lokalitu Bačov laz 2 bol
spracovaný
v decembri 2009. Dokument rieši rozšírenie územia pre bývanie formou IBV. Zámer nie je
zrealizovaný
• Zmeny a doplnky č. 12 Cyklotrasa Banská Bystrica Radvaň - Vlkanová - Badín – Hronsek.
Zámer nie je zrealizovaný.
Z prehľadu vyplýva, že doplnky č. 1, 2, 4, 5, 6 a 7, sú zrealizované, na plochách
doplnkov č., 8, 9 a 10 dobieha realizácia a doplnky č. 3, 11 a 12 ešte nie sú zrealizované.
Plochy riešené zmenami a doplnkami č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 sú preto premietnuté do
súčasného stavu, plochy riešené zmenami a doplnkami č. 3, 11, 12 sú premietnuté do
návrhu.

A. 3 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM A SO SÚBORNÝM
STANOVISKOM Z PREROKOVANIA KONCEPTU
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zadanie na spracovanie územného plánu obce Badín bolo spracované v štvrtom štvrťroku
2009 a po prerokovaní a zapracovaní pripomienok a námetov schválené Obecným
zastupiteľstvom obce Badín uznesením č. 26 zo dňa 26. februára 2010. Riešenie územného
plánu je vo všetkých bodoch v súlade so schváleným zadaním.
Súborné stanovisko /vyhodnotenie stanovísk a pripomienok/ ku konceptu územného plánu
obce Badín bolo spracované Ing. arch. Pavlom Bugárom v máji 2011. Všetky pripomienky
a námety sú v návrhu územného plánu zohľadnené.
Súpis územnoplánovacích a iných podkladov využitých pri riešení územného plánu:
- Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability (Slovenská komisia pre
životné prostredie, r.1992)
- Koncepcia územného rozvoja Slovenska – AUREX Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Územný plán veľkého územného celku banskobystrického kraja – zmeny a doplnky 2009 –
URBION Banská Bystrica
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Banská Bystrica
Atlas krajiny Slovenskej republiky MŽP SR, Kolektív autorov, 2002)
Geobotanická mapa ČSSR (Ján Michalko a kolektív, Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava,
1986 - textová a mapová časť)
Geochemický atlas SR, časť Lesná biomasa (Maňkovská, B., 1996, LVÚ, Zvolen, MŽP SR,
GS SR, Bratislava, 87 pp.
Súpis pamiatok na Slovensku (Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,
Kolektív autorov, zväzok č.1.,1968)
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku ( Encyklopedický ústav SAV, 1977)
Farebný atlas rastlín (Randuška Dušan, Šomšák Ladislav, Háberová Izabela, Obzor
Bratislava, 1983)
Príručka na používanie máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (VÚPÚ, Bratislava,
1996 )
Užívateľská príručka pre interpretáciu máp BPEJ, Praha-Bratislava 1988
Flóra Slovenska IV/1 (Michalko Ján, Veda Bratislava, 1984)
Natura 2000, internetová stránka ŠOP SR
Hydroekologický plán Povodia Hrona
Kvalita povrchových vôd na Slovensku 2005 – 2006 (SHMÚ Bratislava, 2007)
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2006 (SHMÚ Bratislava, 2007)
Čiastkový monitorovací systém – Voda 2005, (SHMÚ, Bratislava 2006)
Metodika protierózneho obrábania pôdy (VÚPÚ Bratislava, 1998)
Nový sprievodca prírodou ( Slovo, s r.o., r.1997)
Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc na území SR v roku 2000 –
2004
Katalóg biotopov Slovenska. (Stanová, V., Valachovič, M. Daphne – Inštitút aplikovanej
ekológie, Bratislava, 2002)
Výzvy vedomostne založenej spoločnosti pre rozvoj vidieka - Prof. Ing. arch. Maroš Finka,
PhD.
Záverečná správa Badín – zhodnotenie stability územia v západnej časti obce nad
parcelami 1455/24, 1455/38, 1455/40, 1455/43 a 1515/25, ,jún 2011 (Ing. Jozef Hajčík).
Inžinierskogeologický posudok Badín parcely EKN 2447/3, EKN 2429/2, CKN 1452/26
november 2011, (Ing. Adrián Ilkanič).
Badín – pozemok v severnej časti lokality Tuškovce – inžinierskogeologický posudok.
(ENVIGEO , a. s. Kynceľová 2. Banská Bystrica)
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B RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
B.1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ POPIS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Riešené územie je vymedzené katastrálnou hranicou územia obce Badín. Územie
obce pozostáva z jedného katastrálneho územia, ktorým je katastrálne územie Badín.
Východiskový bod pre popis hranice katastrálneho územia sa nachádza na hrebeni
Kremnických vrchov v priestore sedla Tri kríže. Hranica vedie hrebeňom, cca 150 m smerom
severoseverozápadným. Od Troch krížov sa hranica Iomí smerom severovýchodným a oblúkom
mení smer do údolia Malachovského potoka, od Troch studní vedie v smere toku stredom
Malachovského potoka, cca 450 m poniže hájenky sa lomí a vedie stredom pravostranného
prítoku Malachovského potoka, okrajom lesa po rozvodnicu Malachovského potoka a
Badínskeho potoka. Hranica sa na rozvodnici lomí a vedie do doliny Rakytovského potoka.
Hranicu tvorí Rakytovský potok. V priestore Báčov sa hranica Iomí smerom západným a
južným, vedie okrajom lesa po Banský potok. Hranicu ďalej tvorí Banský potok, hranica
zastavaného územia mestskej časti Rakytovce v predĺžení smerom východným križuje
rýchlostnú cestu R1,cestu I/66, kde sa lomí smerom severným a vedie okrajom cesty I/66 po
rieku Hron. Hranicu v smere vodného toku rieky Hron tvorí stred pôvodnej trasy po pravostranný
prítok Hrona (Banský potok), ďalej pokračuje v smere toku stredom rieky Hron, cca 100 m
poniže premostenia Hrona pre železničnú vlečku sa hranica lomí smerom juhozápadným,
južným, juhovýchodným, západným a juhovýchodným; križuje záhradkársku osadu, rybník a
závlahovú nádrž a po 250 m od závlahovej nádrže v smere vodného toku sa vracia do stredu
koryta rieky Hron, po 600 m hranica odbočuje smerom západným, juhozápadným, južným a
východným a po 680 m sa vracia do stredu rieky Hron, ktorú po 300 m opúšťa a ďalej je
identická s hranicou okresov Banská Bystrica a Zvolen. Po 450 m v smere vodného toku
hranica pretína rieku Hron a vedie ľavým brehom rieky Hron v dĺžke 300 m, ďalej sa Iomí
smerom západným a po 375 m sa vracia späť na ľavý breh rieky Hron v dĺžke 430 m, mení
smer na západ a severozápad po cestu 1/69. Ďalej hranica vedie severovýchodným smerom
pozdĺž cesty 1/69 v smere do Banskej Bystrice, južným a východným oplotením prevádzkových
plôch letiska situovaných východne od cesty 1/69. 650 m južne od križovatky cesty I/69 a
účelovej komunikácie hranica pretína cestu 1/69 západným smerom, sleduje oplotenie letiska
severným smerom, západným smerom pretína vzletový priestor letiska a po cca 250 m mení
smer oblúkom na juh po sútok odvodňovacieho rigolu s Vlčím potokom. Hranica pokračuje
pravým brehom Vlčieho potoka, stredom Vlčieho potoka, odbočuje do doliny po pravej strane
Vlčieho potoka a smeruje na rozvodnicu Vlčieho a Sielnického potoka, pokračuje
severozápadným smerom po hrebeni. Juhozápadne od kameňolomu klesá hranica do doliny
potoka Grand, pretína jeho ľavostranný prítok 150 m od sútoku a vo vzdialenosti cca 200 m v
súbehu s potokom Grand vedie smerom severozápadným 120 m juhozápadne od Laurína a na
kóte 996 m n. m. dosahuje rozvodnicu Badínskeho a Sielnického potoka. Od kóty 996 m n. m.
hranica vedie lesnými cestami do údolia Badínskeho potoka, pretína Badínsky potok
severovýchodným smerom sleduje lesnú cestu a v predĺžení pokračuje na rozvodnicu
Badínskeho potoka a Malachovského potoka po kótu 1008 m n. m. , kde dosahuje
východiskový bod. Plošná výmera katastra Badín je 3438,24 ha.
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Členenie riešeného územia:
Katastrálne
územie

Výmery v ha
Orná

Záhrady

TTP

pôda

Poľnoh.

Lesné

Vodné

Zastavané

Ostatné

Celková

pôda

pozemky

plochy

plochy

plochy

výmera

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Badín

456,02

54,07

769,70

1282,82

1823,47

33,34

147,64

153,98

3438,24

Z prehľadu vyplýva relatívne vysoké percento zastúpenia lesných pozemkov (53,03 %)
a nízke percento zastúpenia ornej pôdy (13,26 %).
Riešené územie obce Badín susedí na severe s katastrálnym územím Radvane,
Malachova, Horných Pršian a Kremničky. Na východe susedí s katastrálnym územím
Vlkanovej, Hronseku a Veľkej Lúky. Na juhu susedí s katastrálnym územím Sielnice a na
západe s katastrálnym územím Kremnice.

B.2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU
REGIÓNU
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Väzby vyplývajúce z územného plánu regiónu, ktorým je „Územný plán veľkého
územného celku Banskobystrický kraj, Zmeny a doplnky 2009“ schválený uznesením
Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 94/2010 dňa 18. 06. 2010,
ktorého
záväzná
časť
bola
vyhlásená
Všeobecne
záväzným
nariadením
Banskobystrického samosprávneho kraja č. 18/2010, ktoré nadobudlo účinnosť 10. 07.
2010. :
I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1. podporovať v strednej časti Slovenskej republiky, v záujme vytvorenia celoštátne
homogénneho a medzinárodne konkurenčného sídelného prostredia, rovnomerne
rozložený systém osídlenia miest a vytvorenie vzájomného prepojenia žilinsko-martinského
a banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia s tým aby sa v južnej časti Slovenska
podporilo vytvorenie lučenecko-rimavskosobotského ťažiska osídlenia.
1.3. podporovať rozvoj kvartérnych centier, predovšetkým v aglomeráciách s najväčším
predpokladom zabezpečiť rozvoj kvartérnych aktivít - banskobystricko-zvolenská
aglomerácia.
1.6. podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej
štruktúry
1.6.1. podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa:
o zvolensko-turčiansku rozvojovú os: Zvolen – Banská Bystrica – Turčianske Teplice –
Martin (návrh v úseku Banská Bystrica – Martin),
1.7. v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom
1.7.1. podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na
integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrne- historických a urbanistickoarchitektonických daností,
1.7.3. pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a
pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných
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negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho
priestoru,
1.7.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám
podporou výstavby verejného dopravného a technického vybavenia obcí tak, aby
vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie s urbánnym
prostredím a dosahovali skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na
moderný spôsob života.
1.7.5 vytvárať ekonomické a územnotechnické podmienky pre zachovanie charakteristického
rozptýleného osídlenia v južnej a centrálnej časti územia Banskobystrického kraja ako
špecifického a rovnocenného typu sídelnej urbanistickej štruktúry Slovenska
2. V oblasti hospodárstva
2.1. vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj hospodárskych aktivít v území vrátane
zariadení na nakladanie s odpadmi a považovať ich za prioritný podnet pre jeho komplexný
rozvoj,
2.1.3. podporovať rozvoj priemyselných parkov a technologických parkov v mestách Banská
Bystrica, Detva, Lučenec, Nová Baňa, Poltár, Tornaľa, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad
Hronom a v obciach Badín, Hliník nad Hronom, Kriváň, Polomka, Sielnica, Vígľaš.
2.2. poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
2.2.1. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond, podporovať jeho využívanie v celom jeho
rozsahu a poľnohospodársku pôdu v kategóriách zodpovedajúcich pôdno-ekologickej
rajonizácii a typologicko-produkčnej kategorizácii, v súlade s platnou legislatívou
2.2.2. v chránených územiach zavádzať osobitný režim hospodárenia (chránené územia podľa
zákona o ochrane prírody a krajiny, ochranné pásma vodných zdrojov) v zmysle platnej
legislatívy
2.2.3
v národných parkoch a v ich ochrannom pásme a v chránených krajinných oblastiach
uprednostňovať poľnohospodárstvo s výrazným ekologickým účinkom a s prioritným
cieľom udržania biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja územia
2.2.4. pri využívaní lesných pozemkov uplatňovať funkčnú diferenciáciu územia aj v závislosti
od stupňa ochrany a kategórie chráneného územia v zmysle platnej legislatívy o ochrane
prírody a krajiny, v národných parkoch vyhlasovať len lesy osobitného určenia a
ochranné lesy, existujúce hospodárske lesy podľa možností prekategorizovať na lesy
osobitného určenia
2.2.6. zalesniť pôvodnými, stanovištne vhodnými druhmi drevín poľnohospodársky nevyužiteľné
pozemky, ak súčasne nepredstavujú biotop chránených druhov rastlín, alebo živočíchov
a ak tým nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody v zmysle platnej legislatívy o ochrane
prírody a krajiny, a vykonať ich prevod do lesných pozemkov,
2.2.7. zosúladiť stav evidencie pozemkov s ich skutočným stavom – prevod zalesnených
nelesných pozemkov do lesných pozemkov,
2.2.8. vytvárať podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva, prioritne v horských oblastiach s
podporou tradičného pastevného odchovu hospodárskych zvierat, v súlade s ochranou
životného prostredia a zdravou výživou,
2.2.9. vytvárať podmienky pre obnovu trvalých trávnych porastov v súlade s udržaním
ekologickej stability územia a zachovania krajinného rázu
2.2.5. v chránených územiach uplatňovať ekologické princípy hospodárenia,
2.3. priemysel, ťažba a stavebníctvo
2.3.3. utvárať územnotechnické predpoklady na:
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f)

rekultivačné a ekostabilizačné opatrenia v územiach ovplyvnených povrchovou aj pod
povrchovou ťažbou,
2.3.4. ťažbu nerastov realizovať pri zohľadnení zdôvodnených potrieb v takom rozsahu a
takým spôsobom, aby nedochádzalo k nadmerným negatívnym vplyvom na životné
prostredie a režim podzemných vôd,
2.3.5. rešpektovať chránené ložiskové územia a určené dobývacie priestory.
2.4. regionálny rozvoj
2.4.1. vytvárať územno-technické podmienky na budovanie priemyselných parkov, vedeckotechnologických parkov a priemyselných zón
2.4.4. vytvárať územno-technické podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania,
2.4.5. podporovať rozvoj výrob a služieb založených na využití domácich zdrojov,
2.4.6. rezervovať územie pre priemyselné parky, pre ktoré bolo spracované environmentálne
hodnotenie.
3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
3.4. rozvíjať komplexnosť a kvalitu vybavenosti všetkých turisticky atraktívnych miest, obcí a
stredísk cestovného ruchu
3.4.1. zariadenia a služby umiestňovať do ich zastavaného územia a jeho okolia,
3.4.3. priestor voľnej krajiny využívať predovšetkým na športové, relaxačné, poznávacie a iné
pohybové aktivity.
3.14. vytvárať územno-technické podmienky pre realizáciu cykloturistických trás regionálneho,
nadregionálneho a celoštátneho významu, pri súčasnom rešpektovaní zákona NR SR č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
3.15. využiť bohatý kultúrno-poznávací potenciál územia na rozvoj poznávacieho a rekreačného
turizmu.
3.17. podporovať rozvoj všetkých druhov turizmu v súlade s ochranou prírody a krajiny.
4.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody
a pôdneho fondu
4.1. Rešpektovať územné vymedzenie, podmienky ochrany a využívanie všetkých vyhlásených
chránených území v kategóriách chránená krajinná oblasť, národný park, národná prírodná
rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, prírodná pamiatka, chránený
areál, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, navrhované územie európskeho
významu a národného významu, biotopy chránených rastlín a živočíchov.
4.4. Uplatňovať pri hospodárskom využívaní území chránených podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny diferencovaný spôsob
hospodárenia a uprednostňovať biologické a integrované metódy ochrany územia,
4.4.1. rešpektovať prioritnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov nachádzajúcich sa vo
vyhlásených a navrhovaných chránených územiach kategórie národná prírodná
rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka a prírodná pamiatka,
4.4.2. rešpektovať hlavnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov s druhoradým, alebo
podradným drevo produkčným významom, ktoré sú v kategóriách ochranné lesy, lesy
osobitného určenia mimo časti lesov pod vplyvom imisií zaradených do pásiem
ohrozenia a lesy vo všetkých vyhlásených a navrhovaných chránených územiach
kategórií chránený areál, národný park a v územiach vymedzených biocentier,
4.5. Rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability.
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4.7.

Uplatňovať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného
systému ekologickej stability podmienky ustanovené
4.7.1. zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny pre kategórie a stupne ochrany chránených území,
4.7.2. zákonom Slovenskej národnej rady č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov
a zákonom Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej
správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov pre lesné ekosystémy v
kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
4.7.3. zákonom Národnej rady Slovenskej republiky 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,
pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách podporujúcich a zabezpečujúcich
ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),
4.7.4. medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná pre ekosystémy
mokradí majúcich medzinárodný význam najmä ako biotypy vodného vtáctva.
4.8. Zosúlaďovať trasovanie dopravnej a technickej infraštruktúry s prvkami ekologickej siete
tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť.
4.9. Eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného
systému ekologickej stability (znečisťovanie prostredia, eutrofizáciu, fragmentáciu krajiny,
šírenie inváznych druhov organizmov, bariérový efekt dopravných koridorov a priečnych
prekážok v tokoch...).
4.10. Rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako limitujúci faktor
urbanistického rozvoja územia, osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s veľmi vysokým
až stredne vysokým produkčným potenciálom, poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli
vybudované hydromelioračné zariadenia a osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej
schopnosti (produkčné sady a vinice).
4.11. Zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia,
rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej stability,
biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni regionálnej a lokálnej.
4.12. Zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky a
ich brehy vrátane brehových porastov a lemov, zvýšiť rôznorodosť príbrežnej zóny
(napojenie odstavených ramien, zachovanie sprievodných brehových porastov) s cieľom
obnoviť integritu a zabezpečiť priaznivé existenčné podmienky pre biotu vodných
ekosystémov s prioritou udržovania biodiverzity a vitality brehových porastov vodných
tokov.
4.13. Zabezpečovať zvýšenie ekologickej stability a obnovu biologickej rozmanitosti v územiach
a krajinných segmentoch a narušeným prírodným a životným prostredím.
4.14. Podporovať ťažbu nerastov len v územiach kde sa pri realizácii ťažby nepredpokladajú jej
negatívne dopady na životné prostredie, vznik environmentálnych záťaží, záujmy ochrany
prírody a krajiny, terénny reliéf a súčasnú krajinnú štruktúru. Podporovať len takú ťažbu
nerastov, ktorá nepoužíva technológiu kyanidového lúhovania.
5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva
5.1. rešpektovať pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo, vo všetkých okresoch
Banskobystrického kraja predovšetkým chrániť najcennejšie objekty a súbory objektov
zaradené, alebo navrhované na zaradenie do kategórie pamiatkových území,
pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón pamiatkových objektov a nehnuteľných
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národných kultúrnych pamiatok, vrátane ich vyhlásených ochranných pásiem, chrániť ich
a využívať v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov.
5.4. Utvárať podmienky na ochranu pamiatkového fondu a spolupracovať s orgánmi štátnej
správy na úseku ochrany pamiatkového fondu pri záchrane, obnove a využívaní
nehnuteľných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a ich ochranných pásiem v
súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov.
5.4.5. podporovať iniciatívu obcí na vytváranie a odborné vedenie evidencie pamätihodností
jednotlivých obcí ako významného dokumentu o kultúrnom dedičstve a histórii
špecifických regiónov na území Banskobystrického kraja.
5.5. zabezpečiť osobitnú pozornosť a zvýšenú ochranu evidovaným, známym
a predpokladaným archeologickým náleziskám a lokalitám, v súlade s ustanoveniami
zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
5.12. rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé špecifické
regióny kraja vo vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým formám
hospodárskych aktivít a väzbám s prírodným prostredím.
5.14. rešpektovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrne- historických daností v
nadväznosti na všetky zámery v sociálno-ekonomickom rozvoji.
6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
6.1. v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry
6.1.6. rekonštruovať a vybudovať cestu I/69 v úseku Kováčová - Sliač – Banská Bystrica, ako
súbežnú cestu s R1 s obchvatom mesta Sliač,
6.3. v oblasti rozvoja leteckej infraštruktúry
6.3.1. rezervovať priestory pre výhľadové rozvojové územia medzinárodného letiska
Slovenského národného povstania Sliač a regionálneho letiska Lučenec – Bolkovce,
6.3.2. rešpektovať ochranné pásma letísk a ich zabezpečovacích zariadení, vyhlásené
Rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie (ŠLI) Bratislava
6.5. utvárať podmienky na ochranu územia v okolí dopravných trás s veľkou intenzitou
dopravného zaťaženia pred negatívnymi dôsledkami dopravy, monitorovať dodržiavanie
prípustných hladín hluku a určovať zásady ochrany dotknutého územia pred jeho účinkami
s návrhom a následnou realizáciou opatrení na ochranu proti hluku.
6.6. prednostne pripravovať a realizovať nevyhnutné úpravy dopravných trás
v najzaťaženejších a najnebezpečnejších úsekoch a v priestoroch s najvyšším zaťažením
životného prostredia negatívnymi dôsledkami dopravy.
7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
7.1. vodné hospodárstvo
7.1.11. postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s ČOV za rozvojom
verejných vodovodov
a) prioritnou výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach nad 2.000 ekvivalentných obyvateľov
b) výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach ležiacich v ochranných pásmach vodárenských
zdrojov, zdrojov prírodných liečivých vôd a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd,
prípadne v ich blízkosti
7.1.13. zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné
nevhodné činnosti,
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7.1.14. akceptovať pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií v súlade so
zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
7.2. zásobovanie elektrickou energiou
7.2.10. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného elektrického vedenia používať
také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4 ods. 4 a 5 zákona NR
SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
7.3. zásobovanie plynom a teplom
7.3.1. prednostne využívať zemný plyn na zásobovanie lokalít teplom, s cieľom znížiť miestnu
záťaž znečistenia ovzdušia,
7.3.2. ekologizovať výrobu a spotrebu tepla a podľa možností využívať miestne zdroje energie,
7.3.3. v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma a bezpečnostné pásma
jestvujúcich a navrhovaných plynovodov, teplovodov a produktovodov,
7.3.5. podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie (biomasy, slnečnej, veternej
a geotermálnej energie), ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike, s
uprednostnením sídiel bez perspektívy zásobovania zemným plynom,
7.3.7. presadzovať uplatnením energetickej politiky SR, regionálnej energetickej politiky a
využitím kompetencií 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
zásobovaním obyvateľstva teplom,
7.3.8. podporovať v oblastiach s podhorskými obcami využitie miestnych energetických zdrojov
pre potreby obyvateľov a služieb.
7.4. pošta a telekomunikácie
7.4.2. rezervovať priestor pre výhľadové trasy diaľkových optických káblov,
7.4.3. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného telefónneho vedenia používať
také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4 ods. 4 a 5 zákona NR
SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).
8. V oblasti sociálnej infraštruktúry
8.1.5. podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích zariadení
na území regiónu,
8.2. zdravotníctvo
8.2.1. vytvárať územno-technické predpoklady na rovnomerné pokrytie územia zariadeniami
základnej zdravotnej starostlivosti, jej zameranie postupne preorientovať na prevenciu a
na včasnú diagnostiku závažných ochorení,
8.3. sociálna pomoc
8.3.1. rozširovať sieť a štruktúru zariadení sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb podľa
potrieb okresov paralelne s narastaním podielu občanov odkázaných na sociálnu pomoc
a občanov v dôchodkovom veku, ako aj občanov so zdravotným postihnutím, najmä
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
8.3.4. podporovať vytvorenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti o
dlhodobo chorých a zdravotne ťažko postihnutých.
8.4. kultúra
8.4.1. vytvárať územnotechnické podmienky na rovnomerné pokrytie územia zariadeniami
kultúrnych služieb a tým zvýšiť ich dostupnosť vo všetkých lokalitách kraja,
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9. V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
9.1. podporovať postupnú realizáciu národných programov zameraných na znižovanie emisií
oxidu uhličitého a ostatných plynných látok vyvolávajúcich zvýšenie skleníkového efektu,
ich podrobné rozpracovanie a realizáciu v podmienkach Banskobystrického kraja,
zabezpečiť realizáciu a implementáciu všetkých environmentálnych programov na
nadnárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.
9.2. zabezpečiť dosiahnutie cieľa kvality ovzdušia v území podľa § 5 zákona č. 478/2002 Z. z. o
ochrane ovzdušia, ktorým sa doplna zákon č. 40/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v oblastiach riadenia kvality
ovzdušia v súlade s vypracovanými Programami na zlepšenie kvality ovzdušia.
9.3. ochranu vôd realizovať ako
9.3.3. ochranu vodárenských zdrojov podľa § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
9.3.7. ochranu pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov podľa § 35 zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách, zabezpečením prijateľnej úrovne ochrany podľa Kódexu
správnej poľnohospodárskej praxe (príloha č.5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách),
9.3.8. zabezpečiť minimálne dvojstupňové čistenie komunálnych odpadových organicky
znečistených priemyselných odpadových vôd vypúšťaných do povrchových tokov v
súlade s limitnými hodnotami znečistenia podľa nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z. z. (§
32 zákona č. 364/2002 Z. z. o vodách)
9.3.9 rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú
vodu a kontrolu kvality pitnej vody a vyhlášky MZ SR č. 30/2002 Z. z. v znení vyhlášky č.
146/2004 Z. z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a
na kúpaliská.
9.4. vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj a budovanie potrebnej kapacity
zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber a iné nakladanie s odpadmi
9.5. usmerňovať cieľové smerovanie nakladania s odpadmi, budovanie nových zariadení na
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a budovanie zariadení na iné nakladanie s
odpadmi v území v súlade s Programami odpadového hospodárstva.
zneškodňovanie, zhodnocovanie a kompostovanie odpadov.
9.6. Zabezpečiť na území Banskobystrického kraja lokality pre výstavbu zariadení na
zneškodňovanie, zhodnocovanie a kompostovanie odpadov.
9.7. sanovať skládky odpadov, ktoré sú rizikovými z hľadiska ohrozenia kvality životného
prostredia.
Verejnoprospešné stavby dotýkajúce sa riešeného územia
1.6. cesta I/69 v úseku Kováčová – Sliač – Banská Bystrica rekonštrukcia cesty s obchvatom
mesta Sliač (kategória C 11,5/80,70),
2.3. modernizácia hlavnej železničnej trate pre medzinárodnú turistickú dopravu (Poľsko
– Vrútky – Banská Bystrica – Zvolen - Šahy – Maďarsko) v celej dĺžke na území
Banskobystrického kraja zlepšovaním územných a stavebno-technických parametrov trate,
3.14. vytvárať územno-technické podmienky pre realizáciu cykloturistických trás regionálneho,
nadregionálneho a celoštátneho významu, pri súčasnom rešpektovaní zákona NR SR
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - Cyklistická trasa „rodinná cestička“ Banská
Bystrica - Zvolen
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B.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ
PREDPOKLADY OBCE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.

Obyvateľstvo

Demografický a rozvojový potenciál Badína spočíva v jeho priaznivej polohe blízko
ťažiska jedného zo štyroch metropolitných centier Slovenska – Banskobystricko – Zvolenského.
Migračná zložka demografického vývoja je priaznivo ovplyvňovaná najmä stúpajúcim záujmom
obyvateľov Banskej Bystrice o výstavbu rodinných domov v obci Badín a s tým súvisiacim
záujmom aj o trvalý pobyt v Badíne.
Prehľad o vývoji počtu obyvateľov je prevzatý z Demografickej štatistiky Štatistického
úradu SR, z údajov obce a z Vlastivedného slovníka SR.
Vývoj počtu obyvateľov je písomne doložený od roku 1869.
TAB. Č. 1. VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V OBCI BADÍN
Počet obyvateľov
Rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1940
1948
1961
1970
2001
2005
2006
2008
2011

1085
1115
1190
1362
1420
1405
1237
1287
1229
1398
1400
1680
1706
1713
1765
1817

Z prehľadu vyplýva, že počet obyvateľov mal v období rokov 1869 - 1910 pozitívny vývoj.
V obdobiach I. a II. svetovej vojny bol zaznamenaný pokles počtu obyvateľov. Od roku 1948 až
doteraz je zaznamenaný nárast počtu obyvateľov. Tento priaznivý vývoj vyplýva z polohového
potenciálu obce na východných a južných svahoch Kremnických vrchov nad údolnou nivou rieky
Hron v atraktívnom prírodnom prostredí a z blízkej vzdialenosti od krajského mesta Banská
Bystrica.
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Tab. č. 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBYVATEĽSTVE k 31. 12. 2008
Počet trvale bývajúcich

Veková štruktúra obyvateľov /rokov/

obyvateľov
Obec

Badín

0-14
Celkom

Muži

Ženy

/c/

/m/

/ž/

15-59

c

m

ž

122

125

1765

918

847

247

100 %

52 %

48 %

14 %

c

1205

nad 60

m

ž

c

m

ž

598

607

315

133

182

Percentuálne
zastúpenie

68 %

18 %

Z prehľadu vyplýva relatívne priaznivá veková skladba obyvateľstva v porovnaní s inými
obcami na Slovensku (v ktorých je zaznamenané najmä vysoké percento obyvateľov nad 60
rokov). V období 31. 12. 2008 – 31. 12. 2011 stúpol počet obyvateľov z 1765 na 1817 (o 52
obyvateľov).
Demografické predpoklady rozvoja obce
Prognóza demografického vývoja v horizonte 10, 20 a 30 rokov:
Z demografického vývoja v uplynulých desiatych rokoch vyplýva nárast počtu obyvateľov
o 116 (z 1680 na 1817). Znamená to, že pri súčasnom trende vývoja stúpne počet obyvateľov
prirodzeným prírastkom v horizonte 10 rokov o 137 na 1954. Vzhľadom na atraktívne krajinné
prostredie a dopravnú dostupnosť Banskej Bystrice i Zvolena, je predpoklad aj nárastu počtu
obyvateľov migráciou. Týmto spôsobom počítame v najbližších 10. rokoch s prisťahovaním
najmenej 130 obyvateľov do obce. Znamená to, že v horizonte 10 rokov bude mať obec 2084
obyvateľov.
V horizonte 20 rokov predpokladáme nárast počtu obyvateľov pri takom istom vývoji na
2351.
Vo výhľadovom období 30 rokov predpokladáme pri podobnom vývoji nárast počtu
obyvateľov o ďalších cca 267 obyvateľov na 2618. Celkový nárast oproti roku 2011 bude o 801
obyvateľov.
Pri obývanosti 3 obyv/byt to znamená potrebu (801 : 3).......................................267 bytov.
2.
Ekonomická základňa
Z vekovej štruktúry obyvateľov vyplýva priemerná ekonomická aktivita 1000 obyvateľov, čo
predstavuje 56,6 % z celkového počtu obyvateľov. V súčasnej ekonomickej situácii je toto
percento v pohybe, najmä smerom dolu. Dôsledkom je zvyšovanie počtu nezamestnaných.
Z nižšie uvedených prehľadov o zamestnanosti v občianskej vybavenosti a vo výrobe v obci
vyplýva celkový počet pracovných miest v obci /97 + 288/ .....................................................385.
Predstavuje to 38,5 % z celkovej ekonomickej aktivity obyvateľov obce. Zvyšných 61,5 %
odchádza za zamestnaním mimo obec, resp. sú to samozamestnávatelia. V súčasnosti je
zaznamenaný trend vytvárania nových pracovných miest vo sfére zhodnocovania komunálneho
odpadu. Viacero takýchto zámerov je rozpracovaných v areáli a v okolí ČOV. Južne od obce je
navrhovaný rozsiahly areál priemyselného parku, ktorého realizácia prinesie mnoho pracovných
miest, čím predpokladáme podstatné zníženie počtu obyvateľov odchádzajúcich za prácou
mimo obec. Ďalšou rozvíjajúcou sa možnosťou je „práca z domu“ cez počítače a informačné
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siete. Dynamiku vývoja zamestnanosti v súčasnosti
Predpokladáme zlepšenie tohto stavu po roku 2014.
3.

ovplyvňuje

hospodárska

kríza.

Bytový fond

Tab. č. 3

BYTOVÝ FOND
Trvale obývané

Celkový
Sídlo

počet
spolu

bytov
Badín

796

v rodinných

% podiel

domoch

787

Neobývané

762

absolútny
počet

96

% podiel
na celkovom
počte bytov

9

0,01

Z prehľadu vyplýva vysoké percento zastúpenia rodinných domov, čo zodpovedá
charakteru riešeného sídla. Z prehľadu však vyplýva aj veľmi priaznivé nízke zastúpenie
neobývaného bytového fondu oproti celoslovenskej situácii v obciach.
Obývanosť bytov je v súčasnosti (1817 : 7962) 2,3 obyv/1 byt. Toto číslo je nižšie oproti
ukazovateľu , ktorý je pre veľkostnú kategóriu obce Badín 3,3 obyv/1 byt.
Tab. č. 4 ŠTRUKTÚRA TRVALE OBÝVANÉHO BYTOVÉHO FONDU PODĽA KATEGÓRIÍ
Sídlo

Z toho byty

Trvale obývané

Badín

byty

I. a II. kategórie

III. a IV. kategórie

70 %

30 %

762

Z prehľadu vyplýva relatívne nízke percento zastúpenia bytov vyšších kategórií. Tento
stav sa však v súčasnosti mení, vzhľadom na intenzívnu výstavbu rodinných víl v západnej
a severnej časti obce. Je predpoklad, že tento trend bude pokračovať aj v budúcich rokoch.
Znamená to postupné zvyšovanie percenta zastúpenia bytov vyšších kategórií v budúcich
rokoch.

4.

Občianska vybavenosť

Prehľad zariadení občianskej vybavenosti zistený v etape prieskumov a rozborov. Do
kategórie vyššej občianskej vybavenosti je zaradených 5 zariadení. Základná občianska
vybavenosť je zaradená do 8 hlavných skupín vybavenosti:
Vyššia občianska vybavenosť.
Por.

Názov

Kapacita

1.

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského

40 študentov

2.

Základná škola – spádová

152 žiakov

č.

Počet zamestnancov
10 pedagógov
5 personál
14 pedagógov
4 personál

3.
Národná banka Slovenska - archív
2
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4.

Autosalón OPEL KOVA

1

5.

Čerpacia stanica PHM

2

Základná občianska vybavenosť:
Por.
č.

Názov

Kapacita

Počet zamestnancov

I. Školstvo a výchova
6.

Materská škola

42 žiakov

5

II. Kultúra a osveta
Sakrálne stavby
Evanjelický kostol
7.
8.

1

Rímsko-katolícky kostol Sv. Kataríny

2

Svetské stavby
9.

5 800
zväzkov

Knižnica

1

III. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
10. Ambulancia praktického lekára

2

11. Zubná ambulancia

2

12. Detská ambulancia /1x za dva týždne/

2

IV. Telovýchova a šport
13. Športový areál
Futbalové ihrisko (slúži pre obyvateľov
14.
Banskej Bystrice časť Rakytovce)
15. Športová hala

8 722 m2

2
2

200 miest

1

V. Maloobchod
16. Potraviny (COOP Jednota Krupina)

5

17. Potraviny, drogéria, zmiešaný tovar (LEMIX)

3

18. Čerpacia stanica PH, zmiešaný tovar (OMV)

2

19. Elektrospotrebiče (Skovajsa)

2

20. Lekáreň

1
VI. Stravovanie a ubytovanie

21. Pohostinstvo – Janičinová

3

22. Bistro Dukát

2

23. Pohostinstvo U Nigra

2

24. Bistro L. J.

3

25. Reštaurácia u Talpaša

4
VII. Služby

26. Práčovňa (PRAMAKO)

5

27. Zámočníctvo

1
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28. Kaderníctvo Michaela

1

29. Pošta

3

30. GASPROJEKT

2

31. Hasičská zbrojnica

-

32. Dom smútku

-

33. Pálenica

1
VIII. Administratíva

34. Obecný úrad

4

35. Ev. a. v. farský úrad

1

36. Rím. kat. farský úrad

2

Počet zamestnancov v občianskej vybavenosti:
Vyššia vybavenosť................................................................................................................ 38
Základná vybavenosť............................................................................................................ 69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu................................................................................................................................... 107
Počet zamestnancov je v pomere k veľkosti obce mierne poddimenzovaný. V zásade však
pokrýva požiadavky obyvateľov. Malá vzdialenosť od krajského mesta Banská Bystrica
umožňuje obyvateľom pokryť všetky ostatné požiadavky v oblasti kultúry, obchodu, služieb a
vyššej administratívy v tomto meste.

B.4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE
ZAČLENENIE RIEŠENÉHO OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obec Badín sa nachádza na juhozápadnom okraji okresu Banská Bystrica,
v severozápadnej polohe Zvolenskej kotliny, južne od krajského sídla Banská Bystrica vo
vzdialenosti 6,0 km a severne od okresného sídla Zvolen vo vzdialenosti 11,50 km.
Z hľadiska usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry sa obec Badín
nachádza v rámci banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia a v priestore hlavnej sídelnej
rozvojovej osi osídlenia – pohronskej – tvorenej sídlami Levice – Žarnovica – Žiar nad Hronom
– Zvolen – Banská Bystrica – Brezno, s predĺžením na Horehronie. Krajské mesto Banská
Bystrica predstavuje Stredoslovenské regionálne centrum osídlenia ako jedno zo štyroch
metropolitných centier osídlenia Slovenska, ako ťažisko osídlenia celoštátneho až
medzinárodného významu. Predstavuje kompaktnú urbanistickú štruktúru doplnenú
pridruženými satelitnými útvarmi, ktoré sú administratívnymi súčasťami mesta. V južnom smere
sú to obce a časti Kremnička, Rakytovce, Iliaš, Vlkanová. Obec Badín je v priamom kontakte
s touto urbanistickou štruktúrou mesta Banská Bystrica a možno ho zaradiť do širšieho
aglomeračného priestoru krajského mesta.
Obec Badín z hľadiska funkčnej participácie k regionálnemu centru osídlenia
a v rámci banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia plní funkciu bývania, rekreácie,
výroby a funkciu špecifických doplnkových zariadení regionálneho centra. Prejavujú sa
hlavne vo forme komerčných zariadení terciálnej sféry, v administratívnych zariadeniach,
vedecko-technických zariadeniach, dopravných zariadeniach.
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V návrhu koncepcie riešenia širších vzťahov a cieľov ÚPN Badína sú v rámci
funkčno-priestorovej štruktúry v záujmovom území obce riešené hlavné vzťahové
súvislosti medzi mestom Banská Bystrica a Badínom súvisiacim s perspektívnou
koncepciou postupného vytvárania regionálneho centra Banská Bystrica - Sliač - Zvolen
zakotvenou aj v ÚPN VÚC Banskobystrického kraja a KURS. V návrhu urbanistickej
koncepcie obce Badín je riešené na úrovni ideového zámeru, funkčno - priestorové
prepojenie urbanistických štruktúr medzi Banskou Bystricou a Badínom a ich vzájomné
zosúladenie, nakoľko katastrálne územia oboch sídiel vytvárajú jeden spoločný priestor,
v ktorom by sa mala realizovať perspektívna výstavba ťažiskových (hlavných) zariadení a
inštitúcií stredoslovenského regionálneho centra Banská Bystrica - Sliač – Zvolen.
V súlade s riešením Územného plánu mesta Banská Bystrica je v rámci návrhu
dopravnej infraštruktúry v ÚPN Badín riešené prepojenie komunikačnej siete mesta
Banská Bystrica na komunikačnú sieť obce Badín v novej polohe.
V rámci výhľadového riešenia je rezervovaný koridor pre trasovanie nadradenej
dopravnej infraštruktúry v dotyku s mestom Banská Bystrica.
V návrhu nemotorovej dopravy – cyklotrasy je riešené trasovanie cyklistickej
cestičky Banská Bystrica – Zvolen pozdĺž rieky Hron.

B.5. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vymedzenie centrálnej zóny obce:
Pôvodná historická štruktúra zástavby obce, ktorá je zároveň jadrovou zónou, je
zachovaná v pozdĺžnom smere v údolí Badínskeho potoka, ulice SNP, Sládkovičova
a Krčméryho. Táto zástavba je ulicová a potočná, kompaktná, usporiadaná nepravidelne,
prevažne na úzkych parcelách s krivými uličnými a stavebnými čiarami. Uvedená
zástavba v údolí Badínskeho potoka tvorí zároveň hlavnú pozdĺžnu kompozičnú os
urbanizácie.
Ďalšia pôvodná historická štruktúra zástavby obce, ktorá je čiastočne zachovaná, je
orientovaná v priečnom smere na pozdĺžnu os a tvoria ju ulice na východe Družstevná
a v ťažisku obce ulica Banská, ktorá ústi smerom severným k dominante rím. kat.
kostola.
Za hodnotný centrálny priestor považujeme aj priečne prepojenie ulice SNP a
Sládkovičovej ulice s evanjelickým kostolom, objektom požiarnej zbrojnice a starej školy.
Uvedené ulice (východná časť Družstevnej, Banská, SNP a Sládkovičova) dopĺňajú
historické a jadrové územie urbanizácie Badína. Objektová skladba zástavby
historického jadra je väčšinou z konca 19. storočia až 30-tych rokov 20. storočia
s rôznymi prestavbami, dostavbami, avšak urbanistický pôdorys zástavby zasahuje
zrejme až do 13. – 14. storočia.
Novšia urbanistická štruktúra sa delí na obdobie urbanizácie po II. svetovej vojne do 80tych rokov 20. storočia a na posledné obdobie.
V staršom období po II. svetovej vojne vznikli uličné zástavby prevažne líniové, pravidelne
kolmé a šikmé – ulice Osloboditeľov, Družstevná – južná a západná časť, Tajovského, Hliny,
Laurinská, L. Svobodu. Táto zástavba nesie znaky plánovaného hospodárstva a plánovanej
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urbanizácie. Pozemky sú väčšinou rovnako široké, pravidelné a objekty sú zaradené
v pravidelných formách – uličných čiarach. Novo vytvárané ulice a tiež obchvatové komunikácie
boli následne obstavané.
Posledný druh urbanizácie obce približne za posledných 10 – 15 rokov sa sústreďuje do
hornej – západnej polohy Badínskej doliny – lokality Vršok I, Vršok II, Bačov Laz, Za farou.
Štruktúra urbanizácie je kombinovaná nepravidelná skupinová a uličná bez akceptovania
urbanistických koncepcií a krajinných hodnôt.
Urbanistickou zvláštnosťou obce Badín je, že ani v rámci pôvodnej historickej
urbanistickej štruktúry a ani dnes nemá jasne a logicky vytvorený centrálny priestor. Podľa
písomných informácií sa stred obce formoval v minulosti v miestach bývalej obecnej váhy, kde
bolo aj pohostinstvo – krčma u Halmajich a obchod. V súčasnosti sa k charakteru námestia
približuje priestor okolo Obecného úradu, pálenice a predajne potravín na ul. SNP.
V návrhu rešpektujeme urbanistickú štruktúru obce a založený dopravný systém.
Rozvoj obytných území riešime v západnej, severnej a južnej časti súvisle zastavaného
územia obce, v nadväznosti na jestvujúcu obytnú štruktúru. Vytvárame predpoklady pre
posilnenie centrálneho priestoru obce a v západnej časti vytvárame menšie druhé
centrum (funkčne zmiešané územie) vo väzbe na existujúce a novo navrhované obytné
územia.
Obnovu si vyžaduje staršia zástavba, ktorú navrhujeme zachovať v jej historickej
skladbe. Rekonštrukciu a rozširovanie existujúceho bytového fondu navrhujeme
realizovať dostavbami a nadstavbami, pri dodržaní regulatívov intenzity využitia, ktoré sú
stanovené v záväznej časti tohto územného plánu. Obytná zástavba je z plošného
hľadiska v pomerne dobrom technickom stave a plošné asanácie nie sú potrebné.
Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania obce vychádza z existujúceho
stavu, obytné územie navrhuje rozšíriť na severnej, južnej a západnej strane existujúcej
zástavby, občiansku vybavenosť navrhuje rozvíjať v historickej časti obce a na
západnom okraji vytvorením nového malého centra, rekreáciu navrhuje rozvíjať v
západnej časti katastrálneho územia a výrobu vo východnej časti katastrálneho územia
v nadväznosti na existujúce areály ČOV a na južnej strane v areáli bývalého
poľnohospodárskeho družstva. Južne od obce je rešpektovaný dlhodobo navrhovaný
priemyselný park. S cieľom zníženia nepriaznivého dopadu dopravy z kameňolomu na
obytné územie je riešená nová trasa komunikácie z kameňolomu obchvatom južne od
obytného územia obce.
Výškové zónovanie je limitované ochrannými pásmami letiska Sliač.
Z hľadiska priestorového usporiadania navrhuje odstrániť bodové závady
v komunikačnej sieti a zúžené úseky miestnych komunikácií. Tak isto navrhuje dodržať
ochranné pásma vodných tokov pretekajúcich zastavaným územím obce (najmä
Badínskeho potoka) a odstránenie existujúceho oplotenia pozemkov až na úroveň
brehovej čiary toku, čo je v rozpore s platným vodným zákonom.

B.6. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––V rámci súvisle zastavaného územia obce je súčasné funkčné členenie obce
nasledovné:
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Jadrová a historická časť obce je polyfunkčná, zastúpená obytnou funkciou v individuálnej zástavbe rodinných domov, základnou občianskou vybavenosťou a niektorými funkciami
drobnej výroby, služieb, administratívy v menších podnikateľských aktivitách. V tejto lokalite sa
nachádza sakrálny objekt – evanjelický a. v. kostol.
Dolná – východná časť zastavaného územia okolo cesty III. triedy je polyfunkčná s
obytnými funkciami, zariadeniami základnej občianskej vybavenosti (škola, zdravotné stredisko,
kultúrno-spoločenský a športový objekt, objekt pre šport a relaxáciu, chov koní).
Severná časť v ukončení historického jadra obce je polyfunkčná, prioritou je základná
a vyššia občianska vybavenosť – rím. kat. kostol, dom smútku, farský seminár, ďalšia funkcia je
bývanie v individuálnych formách.
Severná a západná časť obce (ulice L. Svobodu, Laurinská, Hliny, Nová, Záhradná) je
tvorená monofunkčne individuálnou bytovou výstavbou.
Južná časť obce je polyfunkčná, tvorená individuálnou a hromadnou bytovou výstavbou,
občianskou a športovou vybavenosťou a ďalej južne výrobou, službami a skladmi v areáli
poľnohospodárskeho družstva.
Mimo súvisle zastavané územie obce:
V západnej časti v Badínskej doline sa nachádza najnovšia individuálna bytová výstavba,
zariadenia skladov, ťažba a spracovanie kameňa, rekreačné priestory s vyústením do
rekreačného celku Kremnické vrchy.
Východné urbanizované časti obce v priestore údolnej nivy Hrona sú:
 pri obci Rakytovce nová individuálna bytová výstavba a futbalové ihrisko, údolie
pravostranného prítoku Hrona so starým banským dielom.
 pri rýchlostnej ceste R 1 - polyfunkčná zóna s funkciami obchodu, dopravných zariadení –
čerpacia stanica PHM, predaj áut, autoservis, stavebná prevádzka a skládkové priestory,
predaj poľnohospodárskych výrobkov
 pri ceste I/66: ČOV mesta Banská Bystrica, kasárne, golfový areál, železničná vlečka ŽSR.
Mimo zastavaného územia:
Prevažné časti plôch obce mimo zastavaného územia tvoria produkčné lesy s plochami
lesov ochranných a lesov osobitného určenia, trvalé trávne porasty a poľnohospodárska orná
pôda. V lokalite Skalica je rozsiahly priestor povrchovej ťažby a spracovania nerastných
surovín, menší areál s ukončenou ťažbou je pri Horných Pršanoch. V lokalite Hrádok sa
nachádza archeologická lokalita. Mimolesná stromová a krovinná vegetácia s funkciami
biocentier, biokoridorov a interaktívnych ekostabilizačných prvkov sa vyskytuje hlavne na návrší
pri cintoríne okolo Badínskeho potoka od obce až do ústia, okolo bezmenného potoka v údolí
južne od futbalového ihriska a Vlčieho potoka. Vodnými plochami sú rybníky pri Hrone v lokalite
Čierna zem.
NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE
Za hlavnú kompozičnú os považujeme Badínsky potok.
Obytné územie rozvíjame vo väzbe na už zastavané plochy v západnej, severnej a
južnej časti územia obce, mimo územia zaťaženého nadmerným hlukom z prevádzky
letiska Sliač a rýchlostnej komunikácie. Hlavnou funkciou obce bude aj v budúcnosti
funkcia bývania, najmä vo forme IBV. Táto funkcia bude rozvíjaná dvomi prevládajúcimi
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spôsobmi: 1. rekonštrukciou a obnovou existujúceho domového fondu v súčasnosti
zastavanom území; 2. novou výstavbou v nadväznosti na existujúce zastavané územie
na jeho východnom a západnom okraji. Časť navrhovaných rozvojových plôch bývania je
už zrealizovaná a v časti prebieha realizácia.
Ďalšou dôležitou funkciou bude aj v budúcnosti funkcia výrobná rozvíjaná
v existujúcich výrobných areáloch a v nadväznosti na ne. Jedná sa o ťažbu stavebného
kameňa v kameňolome západne od obce, poľnohospodársku výrobu a podnikateľské
aktivity v existujúcom výrobnom areáli na juhovýchodnom okraji zastavaného územia
a o viaceré výrobné aktivity v areáli ČOV a v nadväznosti naň. Výrobné územie
navrhujeme rozšíriť v navrhovanom
priemyselnom parku.
Existujúce výrobné
a skladové plochy ďalej podstatne nerozširujeme, živočíšnu výrobu navrhujeme posunúť
v areáli poľnohospodárskeho dvora smerom južným čo najďalej od obytného územia
a v záväznej časti stanovujeme maximálne prípustné kapacity s ohľadom na existujúce
obytné územie.
Rekreačné územia s plochami pre šport a každodennú rekreáciu navrhujeme v úzkej
väzbe na zastavané územie, nevytvárame nové solitérne plochy vo voľnej krajine.
Navrhujeme využitie priestoru bývalého „hnojovicového hospodárstva - Kejda“ pre
rekreáciu. Územie ponúka najviac možností pre pobyt v horách, lesoch pre horskú
turistiku (možnosť využívať značkovanú trasu Badín, Laurín, hrebeň Kremnických
vrchov) pre poznávaciu turistiku (Badínsky prales, Badínsky vodopád), pre poľovníctvo
a rybárstvo pri rieke Hron. Pre pobyt v prírode a pikniky sú vhodné údolné priestory pri
Badínskom potoku na píle, pod Hrádkom a bývalé „hnojovicové hospodárstvo - Kejda“.
Pre cykloturistiku sa pripravuje pohronská trasa - rodinná cestička Banská Bystrica –
Zvolen, prechádzajúca čiastočne aj územím obce po nábreží rieky Hron. Navrhujeme
naviazanie a prepojenie trasy v smere Baňa, Badín, Rakov, prípadne Horné Pršany,
Malachov. Badín má dobré predpoklady aj pre rozvoj dynamickej rekreácie. Existujúce
značené turistické chodníky smerom na hrebeň Kremnických hôr tvoria základ
dynamickej rekreácie a vo východnej časti katastra sú podmienky pre rozvoj tak
dynamickej ako aj pobytovej rekreácie v nadväznosti na rieku Hron, v letnom aj zimnom
období. Navrhujeme aj rozvoj hypoturistiky – jazdou na koňoch. Pre rozvoj športu sú
vytvorené predpoklady vo forme futbalového štadióna (ktorý navrhujeme rozšíriť
o menšie ihriská a parkovisko automobilov) a ihriska + športovej haly pri škole.
Poľnohospodársku a lesnú krajinu ponechávame v jej súčasnej štruktúre bez
urbanizačných zásahov. Navrhujeme využiť jej turistický potenciál pri rešpektovaní
ochranárskych priorít.
V podmienkach obce Badín je významná aj dopravná funkcia, pretože východnou
časťou katastrálneho územia prebieha trasa rýchlostnej cesty R1 spájajúca Banskú
Bystricu s Bratislavou. Táto cesta sprístupňuje severné, južné východné aj západné časti
Slovenska a v širších väzbách všetky okolité štáty – Maďarsko, Poľskú republiku, Českú
republiku, Ukrajinskú republiku a Rakúsku republiku. Badín má priame cestné spojenie
s krajským mestom Banská Bystrica cestou III. triedy č.06624 Banská Bystrica – Badín.
Riešime obnovu historického dopravného prepojenia obcí Badín - Sielnica, ktorá
dlhodobo absentuje.
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B.7. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU
INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA
Východiskovými podkladmi pre stanovenie potrieb bývania pre obec Badín sú :
· analýza a prognóza demografickej situácie, sociálnej situácie a úrovne bývania,
· analýza a prognóza ekonomického a sociálneho rozvoja,
· koncepcia privatizácie komunálnych bytov vrátane posúdenia počtu bytov, ktoré by mali
zostať vo vlastníctve obce/mesta,
· zásady pre vytváranie podmienok pre novú bytovú výstavbu s prednostným zameraním na
výstavbu komunálnych bytov,
· proces vytvárania miestneho bytového trhu.
Úroveň bývania
Pri návrhu funkčnej zložky bývania sme vychádzali z hodnotenia úrovne bývania, ktorá
sa sleduje vo dvoch polohách, a to z kvalitatívneho a kvantitatívneho.
Kvantitatívna úroveň
Kvantitatívna úroveň bývania sa vyjadruje reláciou počtu obyvateľov a celkového počtu bytov v
bytovom fonde (vrátane neobývaných bytov), resp. počtu trvale obývaných bytov.
Z hľadiska uspokojovania potrieb bývania kvantitatívna stránka bývania je dlhodobo závažným
problémom. Podľa zahraničných skúseností prahová hodnota uspokojovania základných potrieb
bývania sa pohybuje okolo hodnoty 400 bytov/1000 obyvateľov, pričom v mnohých krajinách
Európskej únie sa táto hodnota prekračuje.
Ďalší z ukazovateľov kvantitatívnej úrovne bývania vhodný pre urbanistickú prax je ukazovateľ
počtu obyvateľov na 1 trvale obývaný byt, ktorý vyjadruje reálnu obsadenosť bytov (bez
zahrnutia neobývaných bytov) a súvisí s veľkosťou domácností. Hodnota tohto ukazovateľa v
jednotlivých kategóriách obcí vyjadruje rozdielnu úroveň bývania. Na základe dlhodobo
sledovaného ukazovateľa počtu obyv/1 trvale obývaný byt možno pre potreby bývania
odporúčať: pre obec Badín uvažujeme s obývanosťou trvalo obývaných bytov v priemere 3,30
obyvateľa na 1 trvalo obývaný byt, v ktorej sa premieta vplyv väčšej domácnosti, resp. vyššej
miery spolužitia domácností v jednom byte.
Okrem tohto všeobecného ukazovateľa kvantitatívnej úrovne bývania, pre úvahy o potrebe
bývania sú brané do úvahy aj ďalšie aspekty z oblasti sociálnej a demografickej štrukturalizácie
obyvateľstva. Predovšetkým veková štruktúra obyvateľstva, veľkostná štruktúra domácností,
podiel domácností jednotlivcov, príjmy obyvateľstva, počet cenzových domácností a veľkosť
cenzovej domácnosti, veľkostný model rodiny a iné.
Kvalitatívna úroveň bývania
Kvalitatívnu úroveň bývania charakterizujú nasledovné ukazovatele:
· plošný ukazovateľ bytu - m2 obytnej plochy na 1 trvalo obývaný byt je v priemere 43,4 m2
obytnej plochy na 1 trvalo obývaný byt)
· plošný ukazovateľ bytu - m2 obytnej plochy na 1 obyvateľa je v súčasnosti 14,0 m2 obytnej
plochy na 1 obyvateľa
· veľkostná štruktúra bytov
V porovnaní s krajinami EÚ, kde sa pohybuje v rozpätí 30-40 m2 na obyvateľa je plošný
štandard na Slovensku nižší (48 m2 obytnej plochy/1byt, resp. 14,8 m2/obyv.). Ďalším
ukazovateľom kvalitatívnej úrovne bývania je priemerný počet obytných miestností na 1 byt.
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V obci Badín sa v uplynulom desaťročí tento ukazovateľ zlepšil výstavbou nových rodinných
domov, ktoré majú väčší počet obytných miestností, ako domy postavené v skoršom období.
Bývanie regulujeme v intenciách už existujúcej zástavby a s prihliadnutím na
ochranné pásma letiska Sliač. Celkove riešime bývanie v 22. lokalitách v rámci
existujúceho zastavaného územia a po vyčerpaní možností aj v nadväznosti na zastavané
územie. Všetka bytová výstavba je riešená formou rodinných domov, vzhľadom na
nezáujem o bývanie vo viacbytových domoch zo strany obyvateľov obce.
Vo všetkých navrhovaných rozvojových lokalitách je limitovaná výška zástavby
(hrebeňa strechy). Podrobne sú výšky stanovené v záväznej časti riešenia podľa
jednotlivých sektorov. Pre lokality č. XVII. a XX. Platia osobitné obmedzenia
špecifikované v kapitole C8 záväznej časti riešenia.
V navrhovaných nových funkčných plochách bývania navrhujeme zohľadniť
všetky požiadavky zdravého bývania.
Navrhujeme ozdravenie a obnovu jestvujúcich objektov umiestnených v pozdĺžnej
kompozičnej osi obce zlepšením ich stavebno-technického stavu z hľadiska bezpečnosti,
energetickej náročnosti, zdravého bývania.
Podmienkou realizácie rodinných domov v lokalite XIV. Pri Družstve je
nezvyšovanie výroby a produkcie Poľnohospodárskeho družstva , chov hovädzieho
dobytka nebude zvýšený nad 100 VDJ a ustajnenie bude v najvzdialenejšej časti areálu
vzhľadom k tejto lokalite.
Navrhujeme v obmedzenom množstve aj výstavbu rodinných domov
v zastavanom území v nadmerných záhradách. Podmienkou je napojenie týchto domov
na verejnú technickú vybavenosť.
PREHĽAD NAVRHOVANEJ BYTOVEJ VÝSTAVBY A OSTATNÝCH ROZVOJOVÝCH AKTIVÍT
počet bytov-b.j.
počet lôžok
počet zamestn.

Lokalita

druh výstavby

Názov lokality

Plocha lokality
ha

I. + I.B

IBV

16 b.j.

Bačov laz

2,95

II.

IBV

15 b.j.

Pod vodojemom

1,48

III.

IBV

16 b.j.

Sever

1,76

IV.

IBV

32 b.j.

Za farou

4,92

V.

IBV

8 b.j.

Nad seminárom

1,54

VI.

IBV

14 b.j.

Vršok vyše dediny a.

3,26

VII.

IBV

15 b.j.

Vršok vyše dediny b.

3,58

VIII.+VIII.B

IBV

20 b.j.

Vršok vyše dediny c.

5,80

IX.

IBV

4 b.j.

Vršok vyše dediny d.

0,61

X.+X.B

IBV

43 b.j.

Vršok vyše dediny e.

9,92

XI.

IBV

6 b.j.

Vršok vyše dediny f

0,76

XII.

Šport (ihrisko)

Pri ihrisku

1,50

XIII.

IBV

7 b.j.

Záhrady pri ihrisku

1,08

XIV.

IBV

12 b.j.

Pri Družstve

3,23

XV.

IBV
IBV

7 b.j.

Záhrady juh

0,74

9 b.j.

Pri seminári

1,02

+VIII.C

XVI.
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XVII.
a,b,c,d

IBV

XVIII.

Cyklotrasa
Súbežná cesta
s R1+ križovatka

XIX.
XX.
XXI.

IBV
Občianska
vybavenosť

16 b.j.
(4+1+2+9)

5 b.j.
10 zam.

Záhrady východ

1,33

Nábrežie Hrona

0,13

Po západnej strane R1

2,41

Pri ceste III/066024

0,32

Pri škole

0,33

XXII.

IBV

7 b.j.

Pri cintoríne

0,31

XXIII.

IBV

15 b.j.

Dostavba v záhradách

1,28

XXIV.

Rekreácia

4 zam.

Jazda na koňoch

1,09

Výroba a služby

80 zam.

Pri ceste 66

1,41

Priemyselný park
juh
Preložka cesty z
lomu

400 zam.

Južne od obce

84,31

Južne od obce

2,54

XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.

Vodojem

Stred

0,04

XXIX.

Vodojem

Hliny

0,08

XXX.

Cesta z lomu do
Rakytovskej doliny

Severná časť katastra

0,48

XXXI.

Rekreácia

„Kejda“

1,83

XXXII.

Vodojem pre
priemyselný park

Pri ihrisku

0,04

Spolu

50 lôžok

267 b. j.
50 lôžok
560 zamest.

142,084 ha

NÁVRH RIEŠENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA A SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Požiadavky na minimálnu vybavenosť obce občianskou vybavenosťou sú definované
v smernej časti územnoplánovacej dokumentácie v zmysle „Štandardov minimálnej vybavenosti
obcí“ vydaných Ministerstvom životného prostredia SR v roku 2002.
Občianska vybavenosť (OV) predstavuje široký komplex zariadení a účelovo
upravených plôch, ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb obyvateľov
všetkých vekových kategórií.
Pre vyššiu občiansku vybavenosť navrhujeme využívať plochy v nadväznosti na už
existujúce zariadenia - areál Základnej školy
a Kňažského seminára. V rámci
revitalizácie areálu Skladov Vlkanová navrhujeme popri nezávadnej výrobe aj jeho
využitie pre vyššiu občiansku vybavenosť v rámci rozvoja letiska Sliač.
Veľkosť plochy pre vyššiu občiansku vybavenosť vychádza zo skutočnosti, že
malá vzdialenosť od krajského mesta Banská Bystrica umožňuje obyvateľom pokryť
takmer všetky požiadavky v oblasti kultúry, obchodu, služieb a vyššej administratívy
v tomto meste.
Základnú občiansku vybavenosť navrhujeme riešiť predovšetkým v plochách
bytovej výstavby využívaním prízemí rodinných domov formou rodinných firiem.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Vytváranie verejných priestranstiev v obytnom území je špecifikované v záväznej
časti územného plánu.
S prechodom a transformovaním sa ekonomiky na trhové hospodárstvo sa zmenili mnohé
tézy o zabezpečovaní a poskytovaní služieb prostredníctvom zariadení občianskej vybavenosti,
tendencie ich vývoja do výhľadu, najmä v súvislosti so skutočnosťou, že časť zariadení
občianskej vybavenosti sa začala klasifikovať ako vybavenosť komerčného charakteru, ktorú
ovplyvňuje trhové prostredie. Týka sa to predovšetkým zariadení maloobchodu, verejného
stravovania, ubytovania, služieb, čiastočne zariadení telovýchovno-športových a kultúrnych
zariadení. Taktiež prudkým rozvojom informačných technológií, vznikom súkromného sektora a
možnosťou živnostenského podnikania vznikol celý rad nových služieb.
Nové vývojové trendy v jednotlivých skupinách občianskej vybavenosti, ako i v sídelnej
štruktúre prinášajú zmeny aj v riešení jej funkčno-priestorovej štruktúry. Ide predovšetkým o:
· zmeny vo funkčnom obsahu vybavenosti, ktoré sa prejavia v zmenenej skladbe odvetví a ich
vnútornej štruktúry,
· zmeny v kapacitných nárokoch, ktoré sa prejavujú nárastom podlažných plôch a stavebných
objemov a menším podielom v raste zastavaných plôch a plôch pozemkov (dôsledok
uplatnenia zahusťovaní a vertikálneho spôsobu zástavby),
· zvýšenie komfortu zariadení,
· združovanie zariadení do súborov objektov, komplexov, areálov a centier vybavenosti na
základe ekonomickej výhodnosti rovnakých parametrov z hľadiska frekvencie návštevnosti,
dostupnosti,
· vytváranie sietí centier vybavenosti v členení na hlavné a podružné, lokalizované v obytnom
prostredí v nástupných a uzlových priestoroch obcí,
· priestorové prepojenie centier vybavenosti s ďalšími funkciami (rekreačnými, výrobnými,
atď),
· využitie centrálnej zóny obce ako hlavného ťažiska občianskej vybavenosti a uplatnenie
centra ako uzlového ťažiskového priestoru.
Pre potreby urbanistickej praxe sa občianska vybavenosť člení do základných skupín, a
to:
a) podľa druhu činnosti
b) v súvislosti s charakterom umiestnenia zariadení občianskej vybavenosti podľa
charakteru činnosti
Podľa druhu činnosti sú zariadenia občianskej vybavenosti zatriedené do funkcií,
ktorými sú:
· školstvo
· športové zariadenia
· zdravotníctvo
· sociálne služby
· kultúrne zariadenia
· cestovný ruch
· služby
· finančné služby
· obchod
· verejné stravovanie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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V zmysle uvedených Štandardov obci Badín prislúcha nasledujúca minimálna
občianska vybavenosť:
ŠKOLSTVO
Zariadenie
max. počet žiakov v triede
dochádzková vzdialenosť
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Materská škola
20 - 25
400 m
V súčasnosti navštevuje Materskú školu 42 žiakov. Súčasne s predpokladaným
zvyšovaním počtu obyvateľov v obci bude stúpať aj počet žiakov v Materskej škole.
Predpokladáme postupný nárast žiakov až na dvojnásobok súčasného počtu.
Základná škola
23 - 29
800 m
V Badíne patrí Základná škola do kategórie vyššej OV, vzhľadom na to, že sa jedná
o spádovú školu, ktorú navštevujú žiaci aj z iných obcí. V súčasnosti ju navštevuje
152 žiakov. V budúcnosti - v súvislosti s trendom intenzívneho rozvoja bývania - bude
počet žiakov narastať. Škola má ešte rezervu pre takýto nárast až do kapacity 200 žiakov.
ŠPORTOVÉ ZARIADENIA
Zariadenie
ukazovateľ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Ihrisko veľkoplošné (viac ako 2000m2)
1 futbalové ihrisko
2
Ihrisko maloplošné (menej ako 2000m ) 3 ihriská (volejbal, basketbal a hádzaná)
Ľahkoatletické zariadenia
1 bežecká dráha 100 m
Tenis
2 kurty
Telocvičňa
1 12 x 24 m
Otvorený plavecký bazén
1 25 x15 m
Otvorená ľadová plocha
1 200 m2
Badín má vybudované futbalové ihrisko so šatňami a tribúnou. Navrhujeme zvýšiť
kapacitu tribúny, rozšíriť a zvýšiť úroveň hygienických zariadení pre hráčov aj divákov.
Navrhujeme v nadväznosti na futbalové ihrisko vybudovať maloplošné ihriská na loptové
hry a tenisové kurty. Navrhujeme tiež vybudovať otvorený bazén využiteľný v letnom
období , otvorenú ľadovú plochu využiteľnú v zimnom období a rozšírenie parkovacích
plôch.
Na severnom okraji katastra je vybudované druhé futbalové ihrisko, ktoré slúži
obyvateľom Banskej Bystrice časť Rakytovce.
Pri Základnej škole má obec vybudované vlastné ihrisko a veľkú telocvičňu s parametrami
malej športovej haly, ktorá vyhovuje aj pre budúce obdobie. Základné technické údaje:
- vnútorný rozmer telocvične - 46,3 x 28,5 m
- svetlá výška - 9,5 m
- rozmery ihrísk podľa STN
- hádzaná – futsal - 40 x 20 m
- basketbal - 28 x 15 m
- volejbal centrálne ihrisko 2x priečne 18 x 9 m
- tribúna pre 200 sediacich divákov
- prístavba, ktorú tvorí technické zázemie, na prízemí (šatne so sprchami, sociálne
zariadenia pre divákov, ošetrovňa, vstupná hala a chodby, technické miestnosti (kotolňa,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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náraďovňa) a na poschodí (výdajňa jedál, školská jedáleň, posilňovňa, sklady, sociálne
zariadenia, kancelária).
ZDRAVOTNÍCTVO
V obci sú zriadené tri ambulancie lekárov:
Druh zdravotnej starostlivosti

Počet zamestnancov

1.

Ambulancia praktického lekára

2

2.

Zubná ambulancia

2

3.

Detská ambulancia

2

Poznámka

1x za dva týždne/

V každej ambulancii pracuje lekár a zdravotná sestra. Tento stav v súčasnosti
vyhovuje. V budúcom období, v súvislosti s predpokladaným nárastom počtu obyvateľov
v obci navrhujeme vytvoriť priestorové predpoklady pre rozšírenie zdravotnej
starostlivosti o ďalšiu ambulanciu.
SOCIÁLNE SLUŽBY
Pri sociálnej vybavenosti sú brané do úvahy viaceré faktory (početnosť výskytu osôb
závislých na sociálnych službách, miera závislosti na bývaní v domovoch sociálnych služieb,
ekonomické podmienky, demografická a sociálna štruktúra obyvateľstva). Súčasná
demografická štruktúra a tendencie jej vývoja (hlavne zvyšovanie podielu starších vekových
skupín obyvateľstva) vytvárajú tlak na rozširovanie zariadení sociálnych služieb. V súčasnom
období obec zabezpečuje stravu pre dôchodcov jej rozvozom do domácností. Iné sociálne
služby v obci zabezpečované nie sú.
Pre obce do 5 000 obyvateľov (do tejto kategórie patrí aj Badín) prislúcha
nasledovná základná sociálna vybavenosť:
- Domov - penzión pre dôchodcov
- Klub dôchodcov
- Jedáleň pre dôchodcov
- Stredisko osobnej hygieny
- Práčovňa
Navrhujeme využitie vhodného objektu (napríklad starej školy) na domov - penzión
pre dôchodcov so strediskom osobnej hygieny. Podobne navrhujeme zrekonštruovanie
vhodného objektu na klub dôchodcov. Vzhľadom na dobré skúsenosti s existujúcim
zabezpečovaním stravovania navrhujeme pokračovať aj naďalej v tejto činnosti.
MALOOBCHOD
Podľa predpokladaných výhľadových tendencií maloobchodná sieť sa bude rozvíjať ďalej
cestou vyššej sortimentnej, priestorovej a prevádzkovej koncentrácie.
· Na Slovensku si okrem zahraničných obchodníkov významný podiel udrží družstevné
vlastníctvo (SD Jednota). Pomerne silná pozícia domácich obchodníkov s menšími
konceptmi diskontov a supermarketov, samoobsluhami a pultovými predajňami sa udrží v
hornatých oblastiach SR s dekoncentráciou obyvateľstva, ktorá je pre medzinárodné
subjekty nezaujímavá v dôsledku malých spádových oblastí s nízkou dopravnou
obslužnosťou.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Prenikanie maloobchodných konceptov nového typu spôsobuje značnú zmenu nákupného
správania. Spotrebitelia preferujú väčšie objemy nákupov s nižšou frekvenciou. V súvislosti
s dynamizáciou konkurenčného prostredia a poklesom cien spotrebného tovaru častejšie
nakupujú v maloobchodnej sieti i spotrebitelia na vidieku, ktorí si časť svojej spotreby
realizovali vlastnou produkciou.

Kritériá pre výber štandardov
Základnými kritériami pre výber zariadení obchodu a ich štandardov bola filozofia tvorby
diferencovanej a zároveň komplexnej ponuky zariadení obchodu v príslušnej veľkostnej
štruktúre sídiel, ako aj zámer štrukturalizácie zariadení obchodu tak, aby bola umožnená
koexistencia menších obchodných jednotiek a veľkokapacitných zariadení, špecializovaných
obchodných jednotiek a široko sortimentných obchodných zariadení.
Pri optimalizácii predajnej plochy sa vychádza zo skutočnosti, že vo vyspelých, spotrebiteľsky
orientovaných štátoch Európy dosahuje veľkosť predajnej plochy na
1 obyvateľa 1,0 m2.
V podmienkach obce Badín predpokladáme stabilizáciu maloobchodnej siete na
súčasnej úrovni s postupným vytvorením malého vybavenostného centra v západnej
časti obce s predajňou potravín širokého sortimentu a bistrom.
V obci v súčasnom období fungujú tieto maloobchodné prevádzky:
1. COOP Jednota Krupina /potraviny/
2. Lemix /potraviny + drogéria + zmiešaný tovar/
3. OMV /zmiešaný tovar/
4. DJS – Elektro Skovajsa
5. Lekáreň
VEREJNÉ STRAVOVANIE
Všeobecným trendom vo verejnom stravovaní je rozvoj rýchleho občerstvenia
a obnovenie tradície letného posedenia na terasách a pred stravovacími zariadeniami. Oživuje
to kolorit centier obcí a miest.
V Badíne je v prevádzke v súčasnom období 5 zariadení verejného stravovania:
1. Pohostinstvo – Janičinová
2. Bistro Dukát
3. Pohostinstvo U Nigra
4. Bistro L. J.
5. Reštaurácia u Talpaša
Obci do 5 000 obyvateľov prislúchajú podľa ukazovateľov tieto zariadenia:
- Reštaurácie III. a IV. cenovej skupiny ........................................................... 40 stoličiek
- Vinárne .......................................................................................................... 70 stoličiek
- Kaviarne ......................................................................................................... 80 stoličiek
- Hostince ......................................................................................................... 90 stoličiek
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkom ........................................................................................................... 280 stoličiek
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Súčasná stoličková kapacita je približne polovičná. Navrhujeme postupné
rozširovanie zariadení a kapacít verejného stravovania v závislosti na zvyšovaní počtu
obyvateľov a dopytu po týchto kapacitách.
VEREJNÉ UBYTOVANIE
V obci nie je v súčasnosti k dispozícii žiadna ubytovacia kapacita.
Obci do 5 000 obyvateľov prislúchajú podľa ukazovateľov tieto zariadenia:
1. Penzión

30 lôžok

2. Turistická ubytovňa / mládežnícky hostel

40 lôžok

Navrhujeme formou podnikateľských aktivít zrekonštruovať vhodné neobývané
domy v obci na penzión a hostel.
KULTÚRA A SAKRÁLNE STAVBY
V obci sú v prevádzke dva kostoly - Rím. Kat. a Ev. a v. V obci je zriadená knižnica
obsahujúca 5000 zväzkov. Uvedené zariadenia a kapacity sú v súlade so štandardami
a budú vyhovovať aj v budúcom období.
REKREÁCIA
Existujúce Územné rozloženie rekreačných zariadení v obci
• Športovo-relaxačné zariadenie (u Talpaša) v centrálnej polohe obce obsahuje tenisový kurt,
fitness centrum a saunu s reštauráciou;
• športová hala v zastavanom území obce s futbalovým ihriskom, futbalové ihrisko v južnej
časti;
• golfový areál pri Hrone;
• záhradkárska osada pri rybníku pri Hrone;
• záhradkárske osady pri ceste III/06624 a v lokalite Hliny;
• individuálna chatová rekreácia v lokalite Ortúty, Repiská, Baňa;
• poľovnícke chaty v Badínskej doline;
• vodné plochy – rybníky pri Hrone.
Podmienky pre každodennú a koncotýždňovú rekreáciu
Pre obyvateľov obce sú podmienky pre každodennú a koncotýždňovú rekreáciu
prevažne vo vlastných pridomových záhradách, dvoroch, sadoch a čiastočne v uvedených
vybudovaných zariadeniach pre šport a kultúrne vyžitie. Veľké možnosti turistiky, poľovníctva,
rybárstva, zbieranie húb a pod. poskytuje rozmanité územie obce pre vlastných obyvateľov
a pre prímestskú rekreáciu mesta. Občania Badína najčastejšie využívajú pre šport, oddych
a relaxáciu zariadenia a možnosti v okolí, kde sú lepšie vybudované takéto zariadenia, napr.
Kováčová, Sliač, Sielnica, Malachov a Králiky.
Dynamická rekreácia
V riešenom území sa nachádzajú značené turistické trasy č. 0803, 5437,8444, 2619
a lyžiarska turistická trasa. Trasy prebiehajú hrebeňovými i údolnými polohami katastrálneho
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územia. Využiteľné sú celoročne. V zimnom období je atraktívna najmä lyžiarska bežecká trasa
hrebeňom kremnických vrchov.
Turistická trasa č.5437 značená zelenou farbou začína v zastavanom území Badína pri
autobusovej zastávke v západnej časti obce, prebieha západným smerom cez kótu 485,8 m n.
m., ďalej lesom stúpa cez kótu 784,7 m n. m., južne od vrchu Skalica 903,1 m n. m., cez vrch
Laurin 1025,3 m n. m., napája sa na červenou farbou značenú hrebeňovú trasu č. 0803,
prebiehajúcou severo-južným smerom (začína v obci Kováčová a končí v sedle Malý Šturec),
ktorá je zároveň lyžiarskou bežeckou trasou. Dôležitým bodom je sedlo Tri kríže na hrebeni
Kremnických vrchov, ktorý je križovatkou troch turistických trás – č. 0803, 8444 a 2619, čo
znamená, že z tohto bodu vedú turistické trasy na šesť rôznych smerov do Banskej Bystrice,
Kremnice, Malachova, Kremničky, Sielnice a Kováčovej.
Pobytová rekreácia
V obci sú obmedzené podmienky pre pobytovú rekreáciu. Okrem troch súkromných chát
v blízkosti Badínskeho pralesa a súkromných chát v lokalite Ortúty žiadne ubytovacie ani
stravovacie kapacity nie sú v obci vybudované. V zastavanom území obce sú vybudované dva
fungujúce športové areály – Športový areál Badín a Futbalové ihrisko Rakytovce.
Na východnom okraji k. ú. pri Badínskom rybníku je vybudovaná záhradkárska osada,
ktorá slúži na aktívnu rekreáciu nielen obyvateľom Badína, ale aj obyvateľom iných obcí
a mesta Banská Bystrica.
Územie ponúka najviac možností pre pobyt v horách, lesoch pre horskú turistiku
(možnosť využívať značkovanú trasu Badín, Laurín, hrebeň Kremnických vrchov) pre
poznávaciu turistiku (Badínsky prales, Badínsky vodopád), pre poľovníctvo a rybárstvo
pri rieke Hron. Pre zimné športy - bežecké a zjazdové lyžovanie nie sú optimálne
možnosti. V menšom rozsahu navrhujeme využívať uvažovať plochy Suchý báň – Rakov
kopec s naviazaním na vybudované stredisko Malachov a na stredisko Brestová –
Sielnická poľana. Navrhujeme využiť potenciály krajiny a územia pre rozvoj vidieckeho
turizmu a agroturisticky, individuálnej rekreácie v lokalitách Baňa severne od
zastavaného územia a v lokalite južne od obce v údolí potoka s bohatým diferencovaním
reliéfu a hodnotným krajinným prostredím.
Pre pobyt v prírode a pikniky sú vhodné údolné priestory pri Badínskom potoku
na píle, pod Hrádkom a v lokalite “Kejda“, kde navrhujeme zrekonštruovať existujúci
objekt na turistickú ubytovňu s kapacitou 50 lôžok. Pre cykloturistiku sa pripravuje
pohronská trasa prechádzajúca aj územím obce. Navrhujeme naviazanie a prepojenie
trasy v smere Baňa, Badín, Rakov, prípadne Horné Pršany, Malachov.
ZELEŇ V OBCI
Podstatnou a všestranne sprírodňujúcou zložkou urbanizovanej krajiny je zeleň, ktorá
tvorí dominantnú a významnú priestorovú zložku v celkovom obraze obce a krajiny. V obci je
dôležité uplatnenie jej funkcií najmä ekologického a sociálneho charakteru. Pôsobí na
zlepšovanie klímy, produkuje kyslík, absorbuje škodlivé látky z ovzdušia, znižuje hladinu hluku
a imisií, ionizovaním ovzdušia pozitívne ovplyvňuje jeho fyzikálny stav, poskytuje priestor
a vhodné podmienky na rekreáciu a zotavenie obyvateľov, kompozične a esteticky dotvára
obec, priaznivo pôsobí na fyziologický a psychický stav človeka.
V urbanizovanom prostredí kladieme dôraz kladieme dôraz na funkciu zelene pozitívne
ovplyvňujúcu ľudský organizmus. Sleduje sa najmä:
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- podiel zelene na území obce
- plošné zastúpenie zelene
- prepojenosť zelených plôch do priľahlej krajiny
Ukazovatele zelene
Umiestnenie zelene

Plocha zelene

Verejné priestranstvá + obecný park

2,0 ha

Parčíky
pri
zariadeniach

školských

Poznámka

a zdravotníckych 2,5 ha

Cintoríny

1,5 ha

Zeleň výrobných areálov

3,0 ha

Zeleň pri bytových domoch

0,5 ha

Zeleň záhrad rodinných domov
(okrasné záhrady + ovocné sady

23,0 ha

Spolu

32,5 ha

Štandardy zelene v obciach do 5000 obyvateľov
Zeleň

Ukazovateľ

Štandard pre obec

Verejné priestranstvá
Obytné územie
- okrasné záhrady pri rodinných
domoch
Občianska vybavenosť
- verejné a ubytovacie budovy
- predškolské budovy a areály
- školské budovy a areály
- športové areály
- kultúrne a vzdelávacie centrá
- obchodné a nákupné budovy
Výrobné areály
- izolačná zeleň

m2/obyvateľ
-„m2/rodinný dom

8
10
100

m2/obyvateľ
m2
m2/dieťa
m2/žiak
% zastavanej plochy
hĺbka parkových úprav
rozloha v ha
% celkovej plochy
minimálny pás v m

12
do 200
25
40
50
1 - 2 násobok výšky budovy
do 1 ha
15 - 30
5

V podmienkach obce Badín platí obmedzenie výsadby vzrastlej stromovej zelene
z dôvodu náletových plôch a ochranných pásiem letiska Sliač. Výsadba zelene je
obmedzená na nízkorastúce dreviny a kroviny.
SLUŽBY
Pre služby nie sú určené kritériá ani ukazovatele. Ich fungovanie určuje dopyt na trhu.
V poslednom období vzniklo a vzniká celý rad nových služieb, ktoré súvisia s vedeckotechnickým pokrokom, s dynamickým rastom informačných technológií a s prechodom na
trhové hospodárstvo.
Podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) do funkčnej zložky
služieb sú zaradené tieto služby :
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·
·

·
·
·

činnosti v oblasti nehnuteľností (kupovanie, predávanie a prenájom vlastných nehnuteľností,
sprostredkovanie činnosti s nehnuteľnosťami, realitné kancelárie, správa nehnuteľností)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhy (prenájom automobilov, iných pozemných
dopravných prostriedkov, vzdušných, vodných dopravných prostriedkov,
poľnohospodárskych, stavebných, kancelárskych strojov a počítačov)
prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť
počítačové a súvisiace činnosti (poradenská služba - hardware a software, spracovanie
údajov, činnosti súvisiace s databázami, oprava a údržba kancelárskych strojov a počítačov)
iné obchodné služby (právne, daňové a podnikateľské poradenstvo, činnosti účtovnej
evidencie, architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, činnosti
reklamy, sekretárske a prekladateľské činnosti apod.)

V kontexte s údajmi o službách, ktoré zisťuje a publikuje Štatistický úrad SR, boli do
návrhu vybrané nasledovné druhy služieb:
· služby spolu (OKEČ 70-93), z toho
· činnosti v oblasti nehnuteľností (OKEČ 70)
· prenájom strojov a zariadení bez obsluhy, prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre
domácnosť (OKEČ 71)
· počítačové a súvisiace činnosti (OKEČ 72)
· iné obchodné služby (OKEČ 74)
· ostatné služby (OKEČ 93)
V oblasti služieb došlo k dezintegrácii pôvodných organizačných a riadiacich štruktúr štátneho a
družstevného sektora.
Služby - výber ukazovateľov
Činnosti v oblasti nehnuteľností

●

Realitné kancelárie

●

Prenájom
Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť

Počítačové a súvisiace činnosti

●
●

●

Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača,

º

Dodávanie programového vybavenia

●

Spracovanie údajov,

●

Činnosti súvisiace s databázami

●

Oprava a údržba kancelárskych strojov a počítačov

●

Iné obchodné služby

.

●

Sprostredkovanie činnosti s nehnuteľnosťami

●

Právne, daňové a podnikateľské poradenstvo

º

Architektonické a inžinierske činnosti, technické poradenstvo

º

Činnosti reklamy

º

Sprostredkovanie a nábor pracovnej sily

●

Rôzne obchodné činnosti

●

Ostatné služby

●

Oprava tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť

●

Poznámka:
● odporúčaná potreba vybavenosti
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º alternatívne doplnenie vybavenosti

VÝROBA
Na území obce pôsobí viacero podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa
výrobnými činnosťami a službami.
Názov
počet zamestnancov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Poľnohospodárke družstvo Badín
26 + 4 = 30
POLYSTON /výroba výrobkov z polyesteru/
30
MASLEN spol. s. r. o. /výroba plechovej krytiny/
40
KOVA – Košč /predaj automobilov/
32
ŤAŽIAR spol. s. r. o. /kameňolom/
25
Vojenský útvar Vlkanová /Posádková správa/
51
ČOV /StVaK/
30
AGROCOMB /predaj poľnohospodárskych výrobkov/
2
JUBEL J. Szoke /stavebná činnosť/
3
Galaba Viliam /stolárstvo/
3
Laurín – J. Šolc /autoopravovňa/
5
Automont – T. Nôžka /autoopravovňa/
1
Canbera Packard spol. s. r. o. /anténny systém/
4
Van – Bull /chov psov/
1
Pestico BB /predaj chémie/
4
Dremont spol. s. r. o. /stolárstvo/
8
Doprastav a. s. /obalovačka/
Kokavec /stolárska dielňa/
5
Čerpacia stanica PHM OMW
6
Veľkosklad nábytku
4
Stolárska dielňa HN
1
Enviro
3
STETEX – Ing. Hric Ján, M. Hric
2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Počet zamestnancov vo výrobe
290
Skladba podnikateľských subjektov a počet ich zamestnancov sa priebežne mení,
pretože závisí od dopytu po ich výrobkoch a službách. V súčasnom období má väčšina
subjektov problémy s udržaním zamestnanosti a je zaznamenaný trend prepúšťania i likvidácie
firiem. Tento stav bude ešte pretrvávať až do ukončenia ekonomickej krízy. Predpoklad oživenia
ekonomiky je na prelome rokov 20013/2014.
NÁVRH VÝROBY:
Výroba je riešená v existujúcich výrobných areáloch rekonštrukciou budov,
intenzifikáciou disponibilných plôch a priestorov a modernizáciou technológií. Ide
predovšetkým o areál bývalého Poľnohospodárskeho družstva na južnom okraji obce,
v ktorom navrhujeme premiestnenie živočíšnej výroby na južný okraj areálu a využitie
existujúcich budov a priestorov na výrobné aktivity, ktoré nebudú nepriaznivo
ovplyvňovať životné a obytné prostredie obce. V existujúcom areáli ČOV rešpektujeme
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rozbehnuté podnikateľské aktivity a navrhujeme aj rozšírenie výroby vo vnútri areálu.
Navrhujeme aj dobudovanie plochy výroby a vyššej občianskej vybavenosti (VOV) Horné
lúky východne od čerpacej stanice PHM pri ceste I/66 s podmienkou dodržania
ochranného pásma cesty I. triedy 50 m od osi vozovky a s dopravným napojením na
miestnu komunikáciu. V areáli Sklady Vlkanová východne od cesty I/66 navrhujeme
dobudovanie výroby a vyššej občianskej vybavenosti v súvislosti s rozvojom letiska
Sliač.
Prehľad navrhovaného počtu zamestnancov:
1. V existujúcom výrobnom areáli Poľnohospodárskeho družstva
/PD/............................................................................................................... 80 zamestnancov
2. V existujúcom areáli ČOV.........................................................................30 zamestnancov
3. V navrhovanom priemyselnom parku /PP/ južne od obce ................. 400 zamestnancov
4. V existujúcich výrobných prevádzkach ............................................... 290 zamestnancov
5. V zmiešanej ploche pre VOV a výrobu Horné lúky .............................. 50 zamestnancov
6. V existujúcom areáli Sklady Vlkanová ................................................ 100 zamestnancov
Plošné podmienky v riešenom území umožňujú zvýšiť celkový počet zamestnancov
vo výrobe z dnešných 290 na 950.

B.8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zastavané územie obce je vymedzené hranicou určenou komisionálne
k 1. 1.1990:
Východiskovým bodom popisu hranice zastavaného územia obce je stret hraníc parciel
1599/4, 1456/2 a 1462. V smere hodinových ručičiek tvorí hranicu J, JV, JZ hranica parcely č.
1599/4 (pravý breh Badínskeho potoka), v priestore parcely č. 312 prebieha hranica na severnú
stranu parcely č.1599/4 (ľavý breh Badínskeho potoka) lomí sa v smere severnom, sleduje
parceIu č.1453/10 (Nová ulica), pokračuje juhozápadnou hranicou parcely č. 1453/9,
severozápadnou hranicou parciel 1453/9, 1453/8, 1453/7, 1453/6 a severovýchodnou hranicu
parcely č. 1453/6, 1453/5 po parcelu č. 1453/10 (Nová ulica), ďalej vedie severovýchodnou
stranou parcely č. 1580 (Ľ. Svobodu) po parcelu č. 342 kde sa lomí a pokračuje
severozápadným a severným okrajom parcely 343, severným okrajom parciel č. 1579, 363/1,
362/3, 1342/9, po severnom okraji parcely č. 882/2 ďalej vedie severným okrajom parcie1883/2,
884, 886, 887, 890, 891, 893, 895, 897, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 913, 915, 917, 919, 921,
lomí sa smerom severným sleduje západný okraj parciel 929, 931, 932, 1337/3, 1572/1 (Banská
ulica), 934, 935, ďalej severoseverovýchodnú a severoseverozápadnú hranicu časti parcely č.
937/1, severoseverovýchodnú hranicu parciel 937/4, 939/1, 940, 941, 942/1, 943, 946, 947,
950, 951, lomí sa a zatáča smerom južným východným okrajom parcely č. 951, lomí sa smerom
východným severným okrajom parcely č. 953, 955, 956, 957, lomí sa a zatáča smerom južným
východným okrajom parcely č. 957 po parcelu 1573, lomí sa smerom východným severným
okrajom parcely Č. 1573, lomí sa smerom južným východnou hranicou parcely č. 731/1
(kňazský seminár), lomí sa a smeruje smerom východným severnou hranicou parcely č. 1325,
1326/1, lomí sa smerom juhovýchodným severovýchodnou hranicou parcely č. 1326/1, lomí sa
smerom južným okrajom parcely č. 126 (cintorín), 1321, lomí sa smerom juhovýchodným
severovýchodnou hranicu parcely č. 1564 (Laurinska ulica), 1565/2, severnou hranicou parciel
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č. 1510/1 (cesta III/06624), lomí sa a smeruje smerom južným východnou hranicou parcely
č.1510/1 po parcelu č. 1511/3, lomí sa a smeruje smerom východným okrajom parciel 958/12,
958/4, 961/1, 964/1, 967/1, 969/1, 972/1, 973/1, 976/1, 977/1, 985/1, 986/1, 990/1, 990/2,
1320/4, 984/1, 1920/1, lomí sa smerom južným východnou hranicou parcely č. 1507/5 (cesta
III/06624) po parcelu č. 1303/15 kde sa lomí smerom východným severným okrajom parcely
č.1303/15, lomí sa smerom južným východnou hranicou parcely č. 1303/15, 1303/14, 1303/7
sleduje severovýchodný okraj parcely č. 1303/7 a 1303/17, lomí sa smerom východným
severným, juhovýchodným a južným okrajom parcely č. 1000/2, lomí sa smerom východným
severnou hranicou parcely č. 1492/2 (Ulica Osloboditeľov) lomí sa smerom južným východným
okrajom parcely č. 1004, 1009/1, lomí sa smerom západným severným okrajom parcely č. 1493
(cesta III/I06624), 1507/4 (cesta 1/66), lomí sa smerom južným západným okrajom parcely č.
1507/4 pokračuje južnou hranicou parcely č. 1028/2, 1028/3, Iomí sa smerom južným západnou
hranicou parcely č. 1249/2, lomí sa smerom západným severnou hranicou parcely č. 1248, lomí
sa a vedie západnou hranicou parcely č.1248, 1599/4 (Badínsky potok), 1065/5, 1065/6, 1066,
1068/2, lomí sa a vedie severozápadným okrajom parcely č. 1246/1, 1522, 1099/2, 1099/1, lomí
sa a vedie južným okrajom parcely č. 1100/2, lomí sa a vedie juhovýchodným okrajom parcely
č. 1102, lomí sa a vedie severovýchodnou hranicou parcely č. 1130/2, lomí sa a vedie
juhovýchodnou hranicou parcely č. 1130/1, lomí sa a vedie juhozápadnou hranicou parcely č.
1130/1, 1128, 1129, 1523/1, lomí sa a vedie južným okrajom parcely č. 1168/1,1167, 1166, lomí
sa a sleduje západný okraj parcely č. 1166,lomí sa a sleduje severozápadný okraj parcely č.
1166, 1167, 1168/1 po parcelu 98/2, lomí sa a sleduje severozápadný okraj parciel 92/2, 93, 96,
97/2, 97/1, 91, 101, 102, 105, 106 lomí sa a sleduje severozápadnú hranicou parcely č. 106,
107, lomí sa a sleduje juhovýchodnú hranicu parciel č. 1528, 119/3, 125, 126/2, 129/1, 130,
134, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 171/1, 172/2, 177/1, 180/1, 181/1, 183/1, 186/1 190/1,
1549/1, 195/1,201/1, 203/1, 208/1, 210/1, 219/1, 222, 224, 228/1, 228/6, 229/1, 229/2, 237, 238,
241, lomí sa a sleduje juhovýchodnú hranicu parcely č. 244, lomí sa a sleduje juhozápadnú
hranicu parcely č. 244, 245, 1552, 1599/3 (Badínsky potok), po parcelu č 268, lomí sa smerom
južným a sleduje východný okraj parcely č. 268, lomí sa a sleduje severovýchodnú hranicu
parcely č. 1553/1 (Záhradná ulica), lomí sa a sleduje severnú a severovýchodnú hranicu parcely
č. 1191, lomí sa a sleduje severovýchodnú a južnú hranicu parcely č. 1183/2, južnú hranicu
parcely č. 1183/3, 118311, lomí sa a smeruje západnou hranicou parcely č. 1181/1, lomí sa a
sleduje východnú hranicu parcely č. 1553/2, lomí sa a smeruje severnou hranicou parcely č.
281/4, lomí sa smerom severným a sleduje západnú hranicu parcely č. 278, 276, lomí sa a
smeruje severovýchodným okrajom parcely č. 276, 274/1, lomí sa a smeruje severozápadným a
juhozápadným okrajom parcely č. 1553/1 (Záhradná ulica) lomí sa smerom južným a vedie
juhovýchodnou hranicou parcely č. 271, 270/4, lomí sa a smeruje juhozápadnou hranicou
parciel 270/4, 269/2, 285/4, 285/2, 290/3, 292/3, 298/2, 300/2, lomí sa smerom západným
južnou hranicou parciel 300/2, 307/2, 308/2, 311/2, lomí sa a smeruje západnou hranicou
parcely 311/2, lomí sa smerom západným a vedie južnou hranicou parcely č 1515, lomí sa a
vedie východnou a južnou hranicou parcely č. 1213/2, južnou hranicou parcely č. 1213/3,
južnou a západnou hranicou parcely č. 1213/4, lomí sa a vedie juhovýchodnou hranicou parcely
č. 1515 (Laurinska ulica) po parcelu 1461, lomí sa a vedie severoseverozápadnou hranicu
parcely 1461, 1456/2 a končí vo východiskovom bode popisu hranice zastavaného územia obce
Badín.
V období 1990 - 2008 bolo zastavané územie - na základe súhlasov Krajského
pozemkového úradu v Banskej Bystrici k pôvodnému územnému plánu obce a jeho
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zmenám a doplnkom - rozšírené o nasledujúce plochy:
Pôvodný územný plán schválený 12. 11. 2003
Pod Vrškom vyše dediny otočka Larinská ulica - časť parcely č. 1213/1
Vršok vyše dediny - parcely č. 311/1, 310
Na hrádzi - parcely číslo 194, 195/2, 201/2, 202/1, 202/2, 202/3, 203/2, 208/2, 209, 210/2 220/2,
221, 223, 1183/1, 1183/6, 1183/7, 1183/8, 1183/11, 1183/13, 1183/14, 1184, 1185/1, 1185/2,
1185/3, 1558, 1196, 1198, 1193/3, 1193/2, 1191, 1188, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 281/1,
281/2, 279, 280/1, 280/2, 281/1, 281/4, 281/5
Štadión - 1177, 1188, 1179, 1180, 1182, 1556, 1557, 171/2, 172/3, 177/2, 178, 179, 184, 185,
191, 192, 193, 1554
Hromadná bytová výstavba za seminárom - parcely č. 1328, 1329, 1552
Vyššia občianska vybavenosť za seminárom - parcela č. 1326
Vyššia občianska vybavenosť a dopravná vybavenosť pri ulici Osloboditeľov - parcely č.
1303/14, 1303/15, 1303/13, 1306, 1303/4, 130311, 1598/1, 1302, 1270/1
IBV Družstevná ulica - parcely číslo 1099/1, 1099/2
Celkový odsúhlasený záber poľnohospodárskej pôdy bol 19,8427 ha, z toho
v v zastavanom území 9,1830 ha a mimo zastavaného územia 10,6597 ha

B.9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ochranné pásma vymedzené v riešenom území možno rozdeliť do ôsmych kategórií
a/ Hygienické ochranné pásma
Ochranné pásmo cintorína je stanovené 50 m od oplotenia.
Ochranné pásmo hospodárskeho dvora Poľnohospodárskeho družstva je stanovené
maximálnym počtom VDJ na 50 kusov a k tomu prislúcha ochranné pásmo 50 m od okraja
budovy, v ktorej sú zvieratá ustajnené (1 m na jednu VDJ).
Poľnohospodársky areál Tri duby má stanovené ochranné pásmo 100 m od okraja budov.
Poľnohospodársky objekt „Kejda“ až do ukončenia chovu hospodárskych zvierat v letnom
období a jeho využitia na rekreáciu má stanovené ochranné pásmo 50 m od okraja budovy.
Ochranné pásmo skladov osobitného určenia je 100 m od oplotenia.
Ochranné pásmo kameňolomu je 500 m od oplotenia areálu.
b/ údaje o chránených územiach a ich ochranných pásmach v zmysle zákona
Národná prírodná rezervácia (NPR) Badínsky prales. V štátnom zozname má evidenčné
číslo 205.
Vlastné územie NPR má výmeru 30,03 ha a platí v ňom najvyšší, piaty stupeň ochrany.
Ochranné pásmo NPR je osobitne vyhlásené a má výmeru 123,43 ha. V zmysle zákona, v
znení § 17, ods. 6) na jeho území platí štvrtý stupeň ochrany.
Dotknuté parcely KN-C v k.ú. Badín:
Územie NPR Badínsky prales (piaty st. ochrany): 1682, 1700 (časť), 1705 (časť), 1706 (časť)
Ochranné pásmo NPR Badínsky prales (štvrtý st. ochrany): 1669, 1670, 1671, 1672, 1700
(časť), 1701(časť), 1705 (časť), 1706 (časť), 1707, 1708, 1709, 1714 (časť).
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Prírodná pamiatka (PP) Kremenie
platí v PP štvrtý stupeň ochrany. PP má výmeru 3,78 ha.
Ochranné pásmo PP nie je osobitne vyhlásené a podľa zákona (§ 17 ods. 8) je ním územie do
vzdialenosti 60 m von od jej hraníc a platí v ňom tretí stupeň ochrany.
c/ ochranné pásma vodných zdrojov, vodných tokov a nádrží
- Skoro celé k. ú a celá zastavaná časť obce Badín sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa
prírodných liečivých zdrojov v Sliači a Kováčovej, určených vyhláškou MZ SR č. 551/2005 Z.z. ,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sliači a Kováčovej.
Vymedzené je v zmysle zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných
liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto ochranné pásmo chráni
hydrogeologický kolektor minerálnej vody a je určené § 28, § 40 ods. 2 a § 50 ods. 17 písm. b
citovaného zákona.. V tomto území sú zakázané všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne
ovplyvniť fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti, využiteľné množstvo,
výdatnosť a zdravotnú bezchybnosť prírodného liečivého zdroja.
- Vyhláškou MZP SR č. 211/2005 Z. z. je vyhlásený vodohospodársky významný tok rieka Hron
s číslom hydrologického poradia 4-23-01-001. Ochranné pásmo rieky Hron je stanovené 10 m
od brehovej čiary
- Ochranné pásmo ostatných menších vodných tokov je stanovené 5 m od brehovej čiary
- Nariadením vlády SR č. 617/2004 Z.z. sú podľa zákona č. 364/2004 Z. z. v k. ú. Badín
vyhlásené poľnohospodársky využívané pozemky za zraniteľné oblasti Tieto môžu byť
využívané v súlade s programom poľnohospodárskych činností vyhláseným vyhláškou MP SR
č. 392/2004 Z. z.
- Do riešeného územia zasahujú pásma ochrany vodárenských zdrojov Sielnica a Horné
Pršany
- Časť riešeného územia sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti (hranica je
vyznačená v grafickej časti).
d/ ochranné pásma dopravných trás a zariadení
Cestné ochranné pásma
v zmysle Zákona o pozemných komunikáciách, zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a doplnkov a vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách
Rýchlostná cesta R1 má stanovené ochranné pásmo........... 100 m od priľahlého jazdného pásu
Cesty I. triedy majú stanovené ochranné pásma .....................50 m od priľahlého jazdného pásu
Cesta II. triedy má stanovené ochranné pásmo ............................................25 m od osi vozovky
Cesty III. triedy majú stanovené ochranné pásmo ................................20 m od osi vozovky
mimo zastavaného územia
Miestne komunikácie mimo zastavaného územia majú stanovené ochranné pásma 15 m osi
vozovky
Ochranné pásmo dráhy
v zmysle Zák. č. 164/1996 Z.z. je stanovené ochranné pásmo železničnej trate 60 m od osi
krajnej koľaje.
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e/ ochranné pásma trás technickej infraštruktúry
Riešeným územím prechádzajú trasy vzdušných elektrických vedení veľmi vysokého a
vysokého napätia, pohronský skupinový vodovod, VTL plynovod a diaľkové telekomunikačné
káble. Tieto vedenia majú stanovené nasledovné ochranné pásma :
- elektrické vedenia 25 m od krajného vodiča na každú stranu pri veľmi vysokom napätí
a 15 m na každú stranu od krajného vodiča pri vysokom napätí.
- trafostanice, majú ochranné pásmo 10 m.
- VTL plynovod má stanovené ochranné pásmo.......................... 50 m od osi na každú stranu.
- diaľkové káble majú stanovené ochranné pásmo ....................10 m. od osi na každú stranu.
- vodovodné a kanalizačné potrubie má stanovené ochranné pásmo 1,5 m od vonkajšieho
okraja potrubia do DN 500 mm a 2,5 m nad DN 500 mm.
- zemné káble majú stanovené ochranné pásmo ....................................................... 1 m od osi
- ochranné pásmo čistiacich staníc odpadových vôd (ČOV):
MBČOV mesta Banská Bystrica
250 m
MČOV biodisková nevetraná
20 m
MČOV kalové pole
50 m
Riešeným územím obce prechádza trasa Pohronského skupinového vodovodu (PSV) DN 500,
ktorý má určené ochranné pásmo rozhodnutím býv. ONV OPLVH v Banskej Bystrici č.
2464/404/1980 z 20. januára 1981 v úseku Roveň – vodojem Badín 3+3 m a v úseku vodojem
Badín – vodojem Hronská Dúbrava 4 + 4 m od pôdorysného okraja potrubia.
f/ ochranné pásma letiska Sliač
Rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-430/92/ILPZ zo dňa 27. 10. 1992 sa väčšina k. ú.
Badín nachádza v ochranných pásmach Letiska Sliač. Terén vo väčšine katastrálneho územia
už presahuje výšky stanovené ochrannými pásmami rádiolokátora SRE Sliač a letiska Sliač,
tzn. tvorí leteckú prekážku.
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod je
stanovené:
- ochranným pásmom prevádzkových plôch letiska, resp. ochranným pásmom so
zákazom stavieb (zákaz výstavby, zvyšovania alebo znižovania úrovne terénu,
vysádzania stromov, krov alebo iných výškových porastov, zákaz trvalo alebo dočasne
umiestňovať vozidlá, stroje alebo iné zariadenia)
- ochranným pásmom vzletových a približovacích priestorov (sklon 1,43 % - 1:70)
s výškovým obmedzením 319,50 – cca 361,30 m n.m. B.p.v.,
- ochranným pásmom prechodových plôch (sklon 12,5 % - 1 : 8) s výškovým
obmedzením cca 311,00 – 353,38 m n.m.B.p.v.,
- ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 353,38 m n.m.B.p.v.,
- ochranným pásmom kužeľovej plochy (sklon 4,0 % - 1:25) s výškovým obmedzením
353,38 -453,38 m n.m.B.p.v.,
- ochrannými pásmami kurzového presného približovacieho rádiomajáka ILS LLZ
- ochrannými pásmami rádiolokátora SRE Sliač, ktoré pozostávajú z troch sektorov a sú
definované jednotlivými polomermi:
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Sektor A: je vymedzený kružnicou so stredom na stanovišti radaru, ktorá ohraničuje
vodorovnú plochu dotýkajúcu sa spodnej hrany anténneho zrkadla. Polomer kružnice je
100 m. Nadmorská výška vodorovnej plochy je 337 m n.m.B.p.v.
Sektor B: je tvorený zrezaným kužeľom, ktorý nadväzuje na okraj sektora A rozširujúcim sa
smerom hore pod uhlom 0,3º nad rovinu vymedzenú sektorom A do vzdialenosti 5000 m
od stanoviska antény rádiolokátora.
Sektor C: je tvorený zrezaným kužeľom, ktoré nadväzuje na okraj sektora B a rozširuje sa
smerom hore pod uhlom 0,5 º nad vodorovnú rovinu. Vzdialenostne nie je sektor C
obmedzený.
Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
- ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie
musí byť riešené podzemným káblom),
- ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám (povrchová úprava
objektov a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou; externé
osvetlenie objektov, spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod.
musí byť riešené svietidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na
osvetľovanú plochu a nemôže spôsobiť oslepenie posádky lietadiel; zákaz použitia
zariadení na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia; zákaz
použitia silných svetelných zdrojov),
- vonkajším ornitologickým ochranným pásmom (vylúčenie vykonávania činností
a zriaďovania stavieb a prevádzok, ktoré by mohli zvýšiť výskyt vtáctva v okolí letiska;
obmedzenie zriaďovania poľnohospodárskych stavieb, napr. hydinární, kravínov,
bažantníc, stredísk zberu a spracovania hmotného odpadu, vodných plôch a ďalších
stavieb s možnosťou vzniku nadmerného výskytu vtáctva),
- vnútorným ornitologickým ochranným pásmom (vylúčenie vykonávania činností
a zriaďovania stavieb a prevádzok, ktoré by mohli zvýšiť výskyt vtáctva v okolí letiska;
zákaz zriaďovať skládky, stohy, siláže + režim obrábania pôdy musia užívatelia
pozemkov dohodnúť s prevádzkovateľom letiska).
Terén vo väčšine katastrálneho územia už presahuje výšky stanovené ochrannými
pásmami rádiolokátora SRE Sliač, tzn. tvorí leteckú prekážku. Letecký úrad SR
stanovuje pre riešené územie nasledovné obmedzenia:
- Pre lokality č. XV., XXI. a XXII. - maximálna výška stavieb, zariadení, stavebných
mechanizmov, porastov a pod. nepresiahne výšku susediacej zástavby rodinných
domov.
- V lokalite XVII. je možné realizovať rodinné domy, umiestňovať zariadenia nestavebnej
povahy, používať stavebné mechanizmy, vysádzať a nechať rásť stromový porast do
nasledovných výšok:
• v severnej časti lokality (na časti parciel č. 1057, 1059/7 a 1058, ktoré spadajú do
lokality XVII.) – maximálne do výšky 9 m nad pôvodným terénom
• v strednej časti lokality ( na časti parciel č. 1517 1065/1, ktoré spadajú do lokality
XVII.) – maximálne do výšky 8 m nad pôvodným terénom
• v strednej časti lokality ( na časti parciel č. 1065/3, 1068/1 a 1068/4, ktoré spadajú do
lokality XVII.) – maximálne do výšky 7 m nad pôvodným terénom
• v južnej časti lokality ( na časti parciel č. 1069, 1080, 1081, 1085/6, 1085/4, 1085/5,
1086, 1089, 1090, 1093, 1094/1, 1094/2, 1096/1, 1097, ktoré spadajú do lokality XVII –
maximálne do výšky 6 m nad pôvodným terénom
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V Lokalite č. XX. je výstavba rodinných domov možná len na časti parciel č. 1320/6
a 1320/11, pričom výška stavieb, zariadení nestavebnej povahy, stavebných
mechanizmov, stromových porastov nesmie presiahnuť nadmorskú výšku 368,5 m n. m.
Bpv, čo znamená výšku 5,5 až 10,6 m podľa vzdialenosti od letiska (záväzná je
nadmorská výška)
- Pre lokality č. VI., VII. A VIII. – maximálna výška stavieb, zariadení, stavebných
mechanizmov, porastov a pod. 10 m nad terénom, maximálne však do výšky 486 m
n.m.B.p.v.
- Pre ostatné lokality v sektoroch A,B,C,D.E,F.G,I,J, v častiach ktoré sa nachádzajú vo
vodorovnej rovine a kužeľovej ploche – maximálna výška stavieb, zariadení,
stavebných mechanizmov, porastov a pod. 10 m nad terénom – maximálna výška
stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. 10 m nad terénom.
Ochranné pásmo rádiolokátora SRE pozostáva z troch sektorov:
Sektor A – je vymedzený kružnicou so stredom v stanovišti radaru, ktoré ohraničuje vodorovnú
plochu, dotýkajúcu sa spodnej hrany anténneho zrkadla. Polomer kružnice je 100 m.
Sektor B – je tvorený zrezaným kužeľom, ktorý nadväzuje na okraj sektoru A rozširujúcim sa
smerom nahor pod uhlom 0,3º nad rovinou vymedzenou sektorom A až do
vzdialenosti 5 000 m od stanovišťa antény rádiolokátoru
Sektor C – je vytvorený zrezaným kužeľom, ktorý nadväzuje na okraj sektoru B rozširujúcim sa
smerom nahor pod uhlom 0,5º nad vodorovnou rovinou, preloženým vzdialeným
ohraničením sektora B. Vzdialenostne nie je vymedzený.
V ochrannom sektore rádiolokátora sa môžu ojedinele vyskytovať bodové prekážky,
napr. stĺpy, stožiare, komíny atď., a to len mimo sektor zvýšeného záujmu o radarovú
informáciu. Pod ochranným pásmom nesmú byť súvislé kovové prekážky do vzdialenosti 3 000
m, ktoré sú svojou plochou kolmé k stanovisku radaru, ak čelná plocha presahuje rozmer 100 x
20 m, a to len vtedy, ak ide o objekt prevádzkovo dôležitý.
Závislosť snímania výšky cieľa H na vzdialenosti D od SRE : Výšku cieľa H
vypočítame podľa vzťahu H = tan β x D.
Tabuľka č. 1 zobrazuje maximálnu výšku prekážky Hp v závislosti na vzdialenosti D
os SRE pri uhle β = 0,3 º a zshrnutí sektoru A.
Tabuľka č. 1
β = 0,3 º , tan β = H/D, Hm = tan β x Dm , tan 0,3º = 5,23 x 10-3
Vzdialenosť D/m 1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
Výška H/m
4,7
9,9
15,2
20,4
25,6
Tabuľka č. 2 zobrazuje maximálnu výšku prekážky Hp v závislosti na vzdialenosti D
od SRE pri uhle β = 0,5º . Pre konečný výpočet Hp je potrebné pripočítať konečnú Hp sektoru B

Tabuľka č. 2
β = 0,5 º , tan β = H/D, Hm = tan β x Dm , tan 0,3º = 8,72 x 10-3
Vzdialenosť D/m 10 000
15 000
20 000
Výška H/m
111,9
155,6
199,2

25 000
242,9

30 000
286,5
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Ochranné pásmo presného približovacieho rádiolokátora PAR
Ochranné pásmo rádiolokátora PAR pozostáva z troch sektorov:
Sektor A – má tvar obdĺžnika, v závislosti od typu rádiolokátora so stredom vo vzťažnom bode
rádiolokátora (vzťažný bod sa nachádza v prostriedku medzi obidvoma anténnymi
stĺpmi). Obdĺžnik má rozmer 200 x 60 m.
V tomto sektore je úplný zákaz stavieb, pohybu lietadiel, vozidiel, osôb, zvierat a pod.
Sektor B – nadväzuje na sektor A a má tvar trojuholníka s vrcholom vo vzťažnom bode radaru.
Sektor B končí na úrovni prahu VPD. V tomto sektore je úplný zákaz stavieb.
Sektor C – nadväzuje ne sektor B v jeho predĺžení až do vzdialenosti 2 000 m od prahu VPD.
V tomto sektore je výstavba stavieb s oceľovou konštrukciou povolená len na základe
kladného technického a prevádzkového posúdenia.
Vo všetkých troch sektoroch je úplný zákaz stavieb nadzemných slaboprúdových
a silnoprúdových vedení.
Ochranné pásma svetelných približovacích sústav (ALS RWY 36, ALS RWY 18)
a Ochranné pásma svetelných zostupových sústav (PAPI 36, PAPI 18), určených
rozhodnutím Leteckého úradu SR zn. 5192/313-1087-OP/2011 zo dňa 11.07.2011
Výškové vymedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je
stanovené:
→ ochranným pásmom svetelnej približovacej sústavy pre RWY 18 s výškovým obmedzením
318,17 – 415 m n.m.Bpv.
→ ochranným pásmom svetelnej zostupovej sústavy (PAP 18) s výškovým obmedzením 318,16
– 453 m n.m.Bpv.
Obmedzenia a zákazy vyplývajúce z uvedených ochranných pásiem sú
rešpektované, ochranné pásma sú premietnuté v grafickej časti, okrem ochranného
pásma radaru PAR, pretože ho pokrýva ochranné pásmo radaru SRE. Letecký úrad SR je
dotknutým orgánom štátnej správy. V zmysle § 30 č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve
v znení neskorších predpisov je nutné prerokovať s Leteckým úradom SR všetky
činnosti a stavby, ktoré by výškou, prevádzkou, alebo použitím stavebných
mechanizmov mohli narušiť ochranné pásmo.
g/ ochranné pásmo lesa
Ochranné pásmo lesa je stanovené ...............................................50 m od okraja lesného
porastu. Výnimočne, na základe povolenia Obvodného lesného úradu, je možné ochranné
pásmo upraviť.
h/ archeologické nálezy
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (úplné znenie č.
109/1998 Z.z.) a zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov, pamiatkového zákona č. 208/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.:
(1) Krajský pamiatkový úrad je v prvom stupni vecne príslušným správnym orgánom, ktorý
rozhoduje o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany
pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Krajský pamiatkový úrad
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a) vykonáva štátny dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečením ochrany pamiatkového
fondu a archeologických nálezísk,
b) schvaľuje zásady ochrany pamiatkového územia vypracované osobou oprávnenou podľa
§ 35 ods. 3, vypracúva podklady súvisiace s prípravou územnoplánovacej dokumentácie pre
príslušné orgány štátnej správy a územnej samosprávy, spolupracuje s nimi v procese
spracovania prípravnej, projektovej a reštaurátorskej dokumentácie na záchranu, obnovu a
využitie kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a archeologických nálezov a nálezísk,
c) poskytuje obvodným úradom na ich požiadanie, ako aj vyšším územným celkom a obciam
výpisy z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ďalej len "ústredný zoznam") podľa ich
územných obvodov,
d) usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní
pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a poskytuje im
odbornú a metodickú pomoc,
e) rozhoduje podľa § 24, 31 až 33, 37, 39, 42 a 43, vydáva záväzné stanoviská podľa § 30 a 32
a stanoviská podľa § 29 tohto zákona,
f) spolupracuje pri zabezpečovaní osobitnej ochrany kultúrnej pamiatky s orgánmi štátnej správy
a orgánmi územnej samosprávy v období krízovej situácie a mimoriadnej situácie 11) a pri
príprave opatrení na uvedené situácie,
g) zabezpečuje v nevyhnutných prípadoch dočasnú odbornú úschovu hnuteľných kultúrnych
pamiatok,
h) poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností obce,
i) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov pri
ochrane pamiatkového fondu,
j) ukladá pokuty podľa § 42 a 43.
Z archeologického hľadiska sa v riešenom území nachádza:
- nálezisko pravekého sídliska ľudu lužických popolnicových polí, mladšia doba bronzová, na
lokalite Pod Hrádkom vo výške 502 m n.m.
- Slovanská osada 1 km od obce na ľavom brehu Badínskeho potoka
- Hrádok, výšinná lokalita – vrcholný stredovek
- Čierne blato, pri Hrone - Slovania

B.10. NÁVRH NA RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY,
OCHRANY PRED POVODŇAMI
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–
Obrana štátu
V území obce Badín sa nachádzajú tieto vojenské objekty:
● Letisko Sliač, s ochrannými pásmami: areálu letiska, so zákazom stavieb, s výškovým
obmedzením stavieb, s vymedzením stavieb nadzemných elektrických vedení, rádiotechnických
zabezpečovacích zariadení, proti nebezpečným klamným svetlám, hygienické hlukové pásma.
V územnom pláne obce Badín sú zapracované a rešpektované ochranné pásma letiska Sliač,
schválené v rozhodnutí Štátnej leteckej inšpekcie pod č. l-430/92/ILPZ zo dňa 27. októbra 1992.
 Železničná vlečka Badín - Vlkanová,
 Sklady Vlkanová - Badín, ochranné pásmo 200 m,
 Ubytovňa Badín, 100 m ochrana inžinierskych sietí a komunikácií,
 Podzemné zariadenie pri výškovej kóte 586,6 m n. m. – Pod Kanovcami
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Všetky existujúce vojenské objekty v obci sa budú naďalej užívať, okrem objektu
Zameriavacia stanica Badín, s ktorého užívaním sa naďalej neuvažuje. Všetky existujúce
objekty a zariadenia vojenskej správy v riešenom území sú rešpektované.
Požiarna ochrana
Obec má fungujúci dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má 80 členov. Má k dispozícii
hasičskú zbrojnicu so základným vybavením (nákladný automobil AVIA na prepravu osôb
a hasiacej techniky, dve hasiace striekačky PPS 12 a DS 16). Dobrovoľný hasičský zbor je
schopný likvidovať požiare v zárodku. Pri väčších požiaroch a živelných pohromách sú
prizývané profesionálne hasičské a záchranné zbory z Banskej Bystrice a Zvolena.
V niektorých častiach obce je z dôvodu úzkeho profilu ulíc sťažený prístup hasiacej
a záchrannej techniky.
Navrhujeme priebežnú modernizáciu hasiacej techniky a postupnú úpravu
komunikačného systému v zastavanom území obce s cieľom zlepšenia smerového
a šírkového usporiadania vozoviek.
Civilná ochrana obyvateľstva
Obec Badín podľa nariadenia vlády SR č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia
Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády SR č. 25/1997 Z. z. je zaradená do kategórie č. II.
V územnom pláne je v smernej časti potrebné navrhnúť požiadavky na zariadenia civilnej
ochrany podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov, úplné znenie pod č. 261/1998, a vyhlášky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej
ochrany. V záväznej časti je nutné určiť rozsah povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany.
Pre zabezpečenie ochrany obyvateľov, zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti ukrytím budú v riešených lokalitách v rodinných domoch vybudované
jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS) s dvojúčelovým využitím podľa
ustanovení § 4, 5 a 6 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebno - technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.
Obec má schválený Plán ukrytia obyvateľstva, ktorý sa v súčasnosti aktualizuje.
V obci existujú jednoduché úkryty budované svojpomocne, ktoré sú schopné podľa
schváleného Plánu ukrytia obyvateľstva ukryť 1400 osôb. Táto kapacita už na súčasný
stav obyvateľstva nevyhovuje. Na území obce sa nevyskytuje úkryt vyššej kategórie.
Navrhujeme dobudovanie JÚBS na kapacitu minimálne 2500 ukrývaných osôb.
Ochrana pred povodňami
Ochranu pred povodňami taxatívne vymedzuje zákon č. 7/2010 Z.z., ktorý preberá
právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Tento zákon ustanovuje:
- opatrenia na ochranu pred povodňami a povinnosti pri hodnotení a manažmente
povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní
- plánovanie, organizáciu a riadenie ochrany pred povodňami
- povinnosti a práva orgánov štátnej správy, orgánov ochrany pred povodňami, vyšších
územných celkov a obcí
- povinnosti a práva právnických osôb, fyzických osôb- podnikateľov a fyzických osôb pri
ochrane pred povodňami
- zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne, v čase nebezpečenstva
povodne, počas povodne a po povodni.
V zmysle zákona správca vodohospodársky významných tokov v spolupráci s SHMÚ
a poverenými osobami určí predbežným hodnotením povodňového rizika a jeho aktualizáciami
v správnych územiach povodia a v čiastkových povodiach geografické oblasti, v ktorých existuje
potenciálne významné povodňové riziko alebo v ktorých možno predpokladať jeho
pravdepodobný výskyt a zabezpečí spracovanie Predbežného hodnotenia povodňového rizika
v termíne do 22.12.2011, Mapy povodňového ohrozenia a Mapy povodňového rizika zabezpečí
v termíne do 22.12.2013 s aktualizáciou každých 6 rokov. Plány manažmentu povodňového
rizika zabezpečí v termíne do 22.12.2015 s aktualizáciou každých 6 rokov. Obec potom
zabezpečí vyznačenie všetkých záplavových čiar z máp povodňového ohrozenia do územného
plánu obce alebo zóny pri najbližšom preskúmaní územného plánu. Potom sa
v územnoplánovacej dokumentácii návrhy preventívnych protipovodňových opatrení podľa
plánu manažmentu povodňového rizika považujú za záväzný regulatív.
V inundačnom území je zakázané umiestňovať bytové budovy, nebytové budovy, stavby objekty
a zariadenia ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov, kvalitu vody alebo ktoré
obsahujú škodlivé a obzvlášť škodlivé látky, čerpacie stanice pohonných hmôt, odkaliská,
skládky odpadov a iné stavby ktoré by mohla voda počas povodne poškodiť alebo odplaviť.
V Rozvojovom programe investícií Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.
OZ povodie Hrona Banská Bystrica na roky 2011-2013 je zaradená stavba
Protipovodňové opatrenie na Hrone v úseku Vlkanová - Radvaň r.k. 167,465-173,800 a na
roky 2013-2015 stavba Ochranné opatrenia na Hrone v úseku Sliač - Vlkanová. Obidve
tieto stavby sa budú dotýkať aj katastrálneho územia obce Badín.
Obec má v roku 2007 schválený Povodňový plán záchranných prác. Sledované sú
vodné stavy a podľa stavu hladín sú vyhlasované stupne povodňovej aktivity:
Vodné stavy sú sledované na vodomerných staniciach, vodných nádržiach, podľa
ktorých sa v obci vyhlasujú 3 stupne povodňovej aktivity - stav bdelosti, stav
pohotovosti a stav ohrozenia.
Východnou časťou riešeného územia preteká rieka Hron. Inundačné (záplavové) územie
je vymedzené v juhovýchodnej časti katastrálneho územia (k. ú.) v dĺžke 1,0 km a v šírke 0,25
km . Vzhľadom na to, že hranica k. ú. prebieha stredom toku, do riešeného územia zasahuje
západná polovica záplavového územia v dĺžke 1,0 km a v šírke 0,125 km. V tomto území sa
nenachádza žiadna zástavba a ani sa so žiadnou výstavbou neuvažuje.
Západne od obce je na Badínskom potoku vybudovaný poder (suchá nádrž), ktorá je
schopná zachytiť vodu z topiaceho sa snehu a z prívalových dažďov. V zastavanom území
obce Badín je napriek tomu dlhodobo sledované nebezpečenstvo vybreženia Badínskeho
potoka na štyroch miestach vyznačených v grafickej časti dokumentácie.

B.11. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VRÁTANE PRVKOV
ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH
OPATRENÍ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ochrana prírody a krajiny
Prevažná časť katastra obce Badín v zmysle zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v platnom znení (ďalej "zákon") sa nachádza v 1. stupni ochrany (všeobecná
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ochrana). V rámci riešeného katastrálneho územia sa nachádzajú nasledujúce existujúce, alebo
navrhované územia s vyšším stupňom ochrany, chránené podľa zákona:
1. Národná prírodná rezervácia (NPR) Badínsky prales
Chránené územie predstavuje jedno z najstarších chránených území a vyhlásené bolo
na ochranu človekom len málo ovplyvneného fragmentu prírodného zmiešaného lesa, v
podhorskom až horskom stupni, so zastúpením všetkých vývojových štádií a fáz. Pôvodne bolo
ustanovené výnosom Ministerstva pôdohospodárstva v Budapešti Č. 127.663/2-B-1/1913 už v
roku 1913, neskôr novelizované výnosom Ministerstva školstva a národnej osvety v Prahe Č.
143.547/1933 zo dňa 31.12.1933. Úpravou Ministerstva kultúry SSR Č. 3622/1974-0P zo dňa
27.5.1974 bolo rozšírené a stanovené jeho ochranné pásmo. Spresnenie výmery a rozšírenie
ochranného pásma bolo potvrdené všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v B.
Bystrici Č. 1/2002 z 18. marca 2002 zverejnenou vo Vestníku Vlády SR ročník Č. 12, čiastka 5
vydaného 29. apríla 2002. Vyhláškou MŽP SR Č. 17/2003 z 9. januára 2003 bolo predmetné
územie ustanovené za národnú prírodnú rezerváciu. Chránené územie NPR Badínsky prales je
zaradené medzi navrhované územia európskeho významu (ďalej "nÚEV") a vo výnose MŽP SR
Č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu,
je registrované pod číslom 3 Badínsky prales a identifikačným kódom SKUEV0044. Vlastné
územie NPR, ktoré je ponechané na samo vývoj, má výmeru 30,03 ha a platí v ňom najvyšší,
piaty stupeň ochrany. Ochranné pásmo NPR je osobitne vyhlásené a má výmeru 123,43 ha. V
zmysle zákona, v znení § 17, ods. 6) na jeho území platí štvrtý stupeň ochrany.
Dotknuté parcely KN-C v k. ú. Badín:
Územie NPR Badínsky prales (piaty stupeň ochrany): 1682, 1700 (časť), 1705 (časť), 1706
(časť) Ochranné pásmo NPR Badínsky prales (štvrtý stupeň ochrany): 1669, 1670, 1671, 1672,
1700 (časť), 1701(časť), 1705 (časť), 1706 (časť), 1707, 1708, 1709, 1714 (časť).
Navrhované opatrenia v ochrannom pásme:
 Jemnejšie spôsoby hospodárenia a ich formy (výberkový hosp. spôsob)
 Ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich stromov,
skupiny stromov a ležaniny)
 Zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy
 Zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov
 Usmerňovanie návštevnosti územia
 Šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty (kone, lanovky, ...)
 Zvyšovanie rubnej doby
 Predlžovanie obnovnej doby
Neprípustné činnosti:
Terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery. V
NPR Badínsky prales je podľa zákona zakázané pohybovať sa mimo vyznačeného
turistického chodníka alebo náučného chodníka (§ 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1
písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona), a keďže cez vlastné, najprísnejšie chránené
územie, ale ani cez vyhlásené ochranné pásmo, nevedie v súčasnosti žiaden vyznačený
turistický alebo náučný chodník, je potrebné uvedené zohľadniť pri jeho využívaní pre
bežnú poznávaciu turistiku. V území je možný pohyb len so sprievodcom z Lesov SR, š.
p., alebo odborným pracovníkom ŠOP SR. Vhodným riešením môže byť návrh na
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vybudovanie osobitného náučného chodníka situovaného na trase údolnej lesnej
odvoznej cesty, prípadne prechádzajúceho aj časťou ochranného pásma NPR Badínsky
prales.
2. Prírodná pamiatka (PP) Kremenie
Vyhlásená bola na ochranu unikátneho geologického objektu - pseudokrasovej jaskyne
situovanej v sivých dolomitoch s vysokým stupňom sekundárneho prekremenenia v záverečnej
fáze postvulkanickej hydrotermálnej činnosti na území Kremnických vrchov. PP bola vyhlásená
všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v B. Bystrici Č. 17/1997 z 30. júla 1997
zverejnenou vo Vestníku Vlády SR, ročník Č. 8, čiastka 1 vydaného 6. marca 1998. V zmysle
všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu v B. Bystrici Č. 6/2003 zo 4. marca 2003
zverejnenej vo Vestníku Vlády SR ročník Č. 13, čiastka 1 vydaného 26. marca 2003, platí v PP
štvrtý stupeň ochrany. CHÚ má výmeru 3,78 ha.
Ochranné pásmo PP nie je osobitne vyhlásené a podľa zákona (§ 17 ods. 8) je ním územie do
vzdialenosti 60 m von od jej hraníc a platí v ňom tretí stupeň ochrany.
Do k. ú. Badín zasahuje len ochranné pásmo PP Kremenie.
3. Navrhované územie európskeho významu (nÚEV) Horná skala
Navrhované územie európskeho významu (identifikačný kód SKUEV0689) bolo
doplnené do siete navrhovaných území európskeho významu v zmysle záverov
biogeografických seminárov a na základe požiadavky Európskej komisie. Územie je navrhované
na ochranu prevažne prirodzených lesných ekosystémov, miestami až pralesovitého
charakteru, jedľovo-bukového lesného vegetačného stupňa s predpokladom ďalšieho vývoja k
prírodným lesom a s výskytom viacerých· druhov predátorov.
Dotknuté parcely KN-C v k. ú. Badín:
Časť s navrhovaným piatym stupňom ochrany: parcely KN-C Č. 1644 (časť), 1648, 1649 (časť)
s navrhovaným štvrtým stupňom ochrany: parcely KN-C Č. 1644 (časť), 1650 (časť), 1654/1
(časť).
Uvedené chránené územia sú v plnom rozsahu zakomponované v platnom regionálnom
územnom systéme ekologickej stability (RÚSES) okresu Banská Bystrica. V rámci neho sú
navrhnuté tieto významné prvky RÚSES, ktoré sú zohľadnené v tomto ÚPN obce Badín:
4. Bc5 Kremnické vrchy - biocentrum nadregionálneho významu
5. Bc6 Horná Roveň - Badínsky prales - Horná skala - biocentrum nadregionálneho významu
6. Bk1 Hron - biokoridor nadregionálneho významu.
Predmetný dokument s názvom "Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresu Banská
Bystrica", spracovaný SAŽP Banská Bystrica v júni 2006, bol schválený dňa 18.12.2008
Obvodným úradom životného prostredia v Banskej Bystrici.
Uznesením vlády Slovenskej republiky Č. 848/2007 z 03.1 0.2007 k aktualizovanému
Programu starostlivosti o mokrade na Slovensku na roky 2008 - 2014 a Akčnému plánu na roky
2008 - 2011 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska, ktorým bola
rezortu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR uložená v Strategických cieľoch Č. 1
úloha "presadzovať ochranu a trvalo udržateľné využívanie mokradí v procese prípravy
územnoplánovacej dokumentácie všetkých stupňov", podľa ktorého je do "Zoznamu lokálne
významných mokradí" zaradená mokraď pod poradovým číslom 15 Badínsky potok o rozlohe
10 000 m2, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Badín.
V riešení tohto územného plánu sú zohľadnené požiadavky významné z pohľadu
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záujmov ochrany prírody a krajiny:
 Rešpektované a zachované sú existujúce a navrhované chránené územia národného a
európskeho významu, všetky záujmy ochrany prírody a krajiny premietnuté do existujúcej
a navrhovanej národnej a európskej siete chránených území, ktoré sú uvedené v ÚPN
VÚC Banskobystrický kraj, v aktualizovanom R ÚSES a M ÚSES pre okres Banská
Bystrica a akceptované sú limity a regulatívy viažúce sa k týmto územiam.
Rešpektované sú prvky ekologickej stability na regionálnej úrovni (v zmysle platného
RÚSES okresu Banská Bystrica) a minimalizované sú zásahy do jednotlivých prvkov M
ÚSES a R ÚSES (Malachovský potok ako biokoridor regionálneho významu B.3.
Malachovský potok - alúvium hlavného toku; ekologicky významný segment Lažtek;
navrhovaná CHKO Kremnické vrchy).
 Navrhnuté sú prvky miestneho systému ekologickej stability so zameraním najmä na
nelesné typy biotopov a mokradné biotopy aj na lesnom pôdnom fonde za účelom
zachovania najhodnotnejších prírodných lokalít s výskytom chránených druhov a biotopov
národného a európskeho významu na úrovni celého dotknutého územia.
 V zozname lokálne významných mokradí je zaradená mokraď č. 15 Badínsky potok
o rozlohe 10 000m2 , ktorá sa nachádza na území obce Badín.
Prvky miestneho systému ekologickej stability
Navrhované biokoridory miestneho významu:
7. - Vodný tok so sprievodnou vegetáciou Badínsky potok v celej dĺžke
8. - Vodný tok so sprievodnou vegetáciou Vlkanovský potok v celej dĺžke
9 - Vodný tok so sprievodnou vegetáciou Vlčí potok v úseku katastra Badín
10 - Vodný tok Malachovský potok v úseku katastra Badín
Navrhované dotvorenie línií nelesnej drevinnej vegetácie:
- Severne až severozápadne od zastavaného územia obce pozdĺž účelovej
komunikácie – prepojenie existujúcich lesných komplexov
- Účelová komunikácia a miestny malý vodný tok so sprievodnou vegetáciou –
prepojenie lesného komplexu s nadregionálnym biokoridorom rieky Hron
- Pozdĺž komunikácií na južnom okraji zastavaného územia obce v prepojení až
s tokom Hrona a prepojenie v predĺžení osi VPD (vzletovej a pristávacej dráhy) letiska
Sliač. Vzhľadom na ochranné pásma letiska Sliač je prípustná výsadba iba nízko
rastúcich drevín /krovín/.
 V záväznej časti sú zapracované regulatívy ochrany prírody a krajiny v zmysle platného
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení
 V zásadách a regulatívoch ochrany prírody a krajiny a ekologickej stability je
zakomponovaná ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, ktorá spočíva v
regulácii zámerného rozširovania nepôvodných druhov a odstraňovaní zistených inváznych
druhov uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR Č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon o ochrane prírody a krajiny.
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B.12. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA
DOPRAVNÝ SYSTÉM OBCE
ENERGETIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
VODNÉ TOKY A VODNÉ HOSPODÁRSTVO
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––DOPRAVNÝ SYSTÉM OBCE
Doprava a dopravné zariadenia
1)

Širšie územné vzťahy

Z hľadiska širších dopravných vzťahov cez katastrálne územie obce Badín prechádzajú
tieto nadradené komunikačné trasy:
a)
- rýchlostná cesta R1(E77) Zvolen, Stráže – Banská Bystrica s obchvatom obce Badín v
úseku Kováčová – Banská Bystrica je štvorpruhová v kategórii R 26,5/100. Obec Badín je na
túto cestu napojená navrhnutou mimoúrovňovou križovatkou, ktorej poloha je v súlade
s riešením podľa ÚPN VÚC Banskobystrický kraj. Z hľadiska širších väzieb je po severnom
okraji navrhnutý výhľadový obchvatový systém mesta Banská Bystrica
b)
cesta I. triedy I/66 Kováčová – Sliač – Vlkanová – súbežná trasa s rýchlostnou cestou
R1- je dvojpruhová obojsmerná cesta navrhnutá v kategórii C 11,5/70
Napojenie obce Badín na cestu I/66 je prostredníctvom cesty III. triedy č.066024 Banská
Bystrica – Badín – križovatka s cestou I/66 vo funkcii zbernej komunikácie.
Na železničnú dopravu nie je riešené územie priamo napojené. Najbližšia železničná stanica je
vo Vlkanovej na trati č.170 Zvolen – Margecany. Cez k.ú. Badín do k.ú. Sielnica vedie
železničná vlečka letiska Sliač. Vo variante A je navrhnuté vedenie vlečky do navrhnutého
priemyselného parku popod rýchlostnú cestu R1.
Do katastrálneho územia Badína zasahuje vzletová plocha letiska Sliač. Letisko je zaradené do
II. letovej skupiny, plní funkciu vojenského aj civilného letiska.
2)

Automobilová doprava, komunikačná sieť

Základ komunikačnej siete v obci Badín tvorí cesta III. triedy číslo 066024 Banská Bystrica
- Rakytovce – Badín. V návrhu je riešená zmena trasovania tejto komunikácie v dotyku
s mestskou časťou Banská Bystrica – Rakytovce. Trasa je vedená pozdĺž rýchlostnej
komunikácie mimo zastavané územie a následne aj cez obec Badín prielukou medzi
existujúcou zástavbou a následne sa napája na pôvodnú trasu komunikácie. Na základe
požiadavky Leteckého úradu SR je cesta vedená v záreze 5 m pod terénom. V zastavanom
území je navrhnutá vo funkčnej triede B2 ako zberná miestna komunikácia v kategórii MZ
8,5/50 so šírkou jazdných pruhov 2x3,25 m a odvodňovacích prúžkov 2x0,5 m.
Na zbernú komunikáciu sa napája miestna obslužná komunikácia C2 v trase ulíc SNP, Banská
a Laurínska. Miestna komunikácia je premenlivej šírky s úpravou s krajnicami bez obrubníkov.
Obslužnú komunikáciu navrhujeme na úpravu v kategórii MO 7,5/40 so šírkou jazdných pruhov
2x2,75 a odvodňovacích prúžkov 2x0,5 m.
Komunikačnú sieť obce dopĺňa systém obslužných komunikácií C3 a upokojených ulíc D1.
Obslužné komunikácie C3, v staršej časti zástavby majú premenlivé šírkové usporiadanie bez
možnosti určenia kategórie so šírkou 4,0 – 7,0 m. Po zrealizovanej kanalizácii bola časť ulíc
zrekonštruovaná – položený nový koberec. V novšej časti sú riešené obslužné komunikácie
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s obrubníkmi, niektoré majú kryt asfaltový, niektoré ešte nespevnený. Taktiež upokojené
komunikácie majú premenlivé šírkové usporiadanie 2,5-5,0 m.
Obslužné komunikácie sú navrhnuté na rekonštrukciu v kategórii MO 7,5/40 resp. MO 6,5/40.
Upokojené komunikácie sú navrhnuté v kategórii MOU 5,5/30. V miestach, kde sú stiesnené
pomery riešime návrh rekonštrukcie komunikácií v kategórii jednopruhových jednosmerných
resp. obojsmerných komunikácií kategórie MO 4,25/30 resp. MOU 2,75/30.
P.Č.
1.
2.

Ulica
Osloboditeľov
SNP

3

Tajovského

4

Banská

.
5

Hliny

6

Ľ. Svobodu

7
8
9
10.
11
12
13
14

Nová
Záhradná
Krčméryho
Sládkovičova
Laurínska
Na hrádzi
Pri seminári
Za seminárom

Uličný koridor
12-16
10-13
8-10
6-10
8-20
10-20
6-10
10-12
10
10
4-8
8-11
6
10
5-6
6-12
4-8
10
10

Návrh kategórie
MO 7,5/40
MO 7,5/40
MO 7,5/40
MO 6,5/40
MO 7,5/40
MO 7,5/40
MO 6,5/40
MO 7,5/40
MO 7,5/40
MO 7,5/40
MO 4,25/30
MO 7,5/40
MO 4,25/30
MO 7,5/40
MOU 5,5/30
MO 6,5/40
MOU 5,5/30
MO 7,5/30
MO 7,5/30
MOU 5,5/30
MO 6,5/30

V novo navrhovaných lokalitách je riešená dopravná obsluha formou obslužných komunikácií
obojsmerných v kategóriách MO 7,5/40 resp. MO 6,5/40 vo funkcii obslužných komunikácií C3.
Systém obslužných komunikácií dopĺňajú upokojené komunikácie D1 kategórie MOU 5,5/30.
V priemyselnom parku je riešená dopravná obsluha obslužnými komunikáciami C3 v kategórii
MO 8/40. Navrhované obslužné komunikácie v novej IBV je nutné stavať v predstihu oproti
výstavbe rodinných domov.
Vzhľadom na dlhodobý nepriaznivý vplyv prevozu kameniva z kameňolomu cez obec na obytné
územie obce, pre odstránenie problému prašnosti, hlučnosti a vibrácií spôsobeného pohybom
nákladných automobilov - naložených kameňom, štrkom a pieskom - zastavaným územím obce
navrhujeme vybudovanie preložky miestnej komunikácie, ktorej trasa vedie južne od obce.
Trasa je vedená mimo obytného územia na západnom okraji obce pozdĺž areálu družstva
s napojením na navrhovanú novú paralelnú cestu s R1. Táto trasa umožňuje okrem riešenia
pohybu nákladných automobilov z kameňolomu aj dopravné sprístupnenie navrhovaných
obytných plôch.
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Vo výhľade je riešená čiastočná preložka komunikácie prebiehajúca popri severnom okraji
areálu letiska Sliač, prepájajúca obec Badín popod rýchlostnú cestu R1 s cestou I/66. Trasa
prekladaného úseku je vedená popri uvažovanom oplotení letiska.
POSÚDENIE VÝKONNOSTI STYKOVEJ KRIŽOVATKY
Výpočet výkonnosti posudzovanej križovatky podľa TP 10/2010 – kap. 7.5. :
Schéma križovatky:
Vpočet výkonnosti posudzovanej križovatky bol vykonaný podľa TP 10/2010 –kap. 7.5 ).
Schéma křižovatky

Smery:
A
B
C
D

Banská Bystrica
Zvolen
Badín
Vlkanová

cesta I/69 (I/66)
cesta I/69 (I/66)
cesta III/066024
cesta III/066019

Intenzita dopravy rok 2010 – sčítanie SSC
cesta
úsek
T
I/69 (I/66)
95610
1102
90867
1405
III/066024
93580
533
III/066019
95690
607
Intenzita dopravy rok 2030
cesta
úsek
I/69 (I/66)
95610
90867
III/066024
93580
III/066019
95690

O
8255
8009
2763
2469

M
27
22
15
21

S
9384
9436
3311
3097

Špička jv/h

751
755
265
248

Špička jv/h

826
831
292
273

V zmysle TP 10/2010
Čl. 3.2.4 Funkčná úroveň (stupeň kvality) pohybu dopravy
Na vyjadrenie funkčných úrovní pohybu dopravy (FÚ) A až F platia limitné hodnoty stupňa vyťaženia
podľa tabuľky 3.1.
FÚ
Stupeň vyťaženia [-]
A
< 0,30
B
< 0,55
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C
< 0,75
D
< 0,90
E
<1
F
Jednotlivé funkčné úrovne znamenajú:
Úroveň A: reprezentuje voľný pohyb dopravného prúdu pri dodržaní jeho voľnej rýchlosti. Vozidlá nie sú
obmedzované v pohybe zvnútra dopravného prúdu. Účastníci dopravy sú len veľmi zriedka ovplyvňovaní inými
účastníkmi. Stupeň vyťaženia je veľmi nízky. Rýchlosti pri zaraďovaní do priebežného jazdného prúdu, prieplety s
jazdným prúdom a vyraďovanie z jazdného prúdu sú vysoké.
Dopravný prúd nie je obmedzovaný - medzera medzi vozidlami dosahuje hodnotu až 26 dĺžok vozidla (cca 160 m).
Dopravný prúd

Hustota [voz/km/j.p. 1)]

voľný

≤ 12

Cestovná rýchlosť [km/h] Intenzita [voz/h/j.p.]
> 97

700

Úroveň B: reprezentuje ešte voľný pohyb dopravného prúdu a schopnosť manévrovania je vo vnútri dopravného
prúdu len veľmi mierne obmedzená. Prúdy vozidiel nepatrne navzájom ovplyvňujú svoje jazdné možnosti. Prekážky,
ktoré pritom vznikajú - napr. potrebné prispôsobenie rýchlostí jednotlivých vozidiel - sú sotva pozorovateľné. Stupeň
vyťaženia je malý. Dopravný prúd nie je takmer vôbec obmedzovaný - medzera medzi vozidlami dosahuje hodnotu
18 dĺžok vozidla (cca 100 m).
Dopravný prúd

Hustota [voz/km/j.p.]

primeraný

≤ 20

Cestovná rýchlosť [km/h] Intenzita [voz/h/j.p.]
80 - 90

1000 – 1100

Úroveň C: reprezentuje pohyb dopravného prúdu, ak je manévrovanie vozidiel výrazne obmedzené.
Prítomnosť iných účastníkov dopravy je jednoznačne pozorovateľná a zmena jazdného pruhu si vyžaduje zvýšenú
pozornosť vodiča. Možnosť pohybu už nie je neobmedzená a menšie incidenty v dopravnom prúde sa samé upokoja
pri čiastočnom lokálnom zhoršení podmienok pohybu. Stupeň vyťaženia je v hraniciach prijateľnosti. Vodiči musia
čiastočne znižovať rýchlosti. Stav dopravy je stabilný - medzera medzi vozidlami dosahuje hodnotu 11 dĺžok vozidla
(cca 67 m).
Dopravný prúd

Hustota [voz/km/j.p.]

stabilný

≤ 30

Cestovná rýchlosť [km/h] Intenzita [voz/h/j.p.]
70 - 85

1300 – 1550

Záver:
Z výsledku posúdenia vyplýva, že križovatka bude v roku 2030 dosahovať kvalitu dopravy – B,
ktorá bude spôsobená ľavým odbočovaním z vedľajšej komunikácie na cestu I/69 zo smeru od
Badína a zo smeru od Vlkanovej. Ostatné smery dosahujú kvalitu A. Podľa TP 10/2010 sú to
dva najkvalitnejšie stupne z možných funkčných úrovní kvality A- F.
Križovatka ciest I/69, III/066024 a III/066019 bude vyhovovať aj na návrhové obdobie – rok
2030 bez podstatného zníženia kvality.
3)

Doprava SAD

Vzhľadom na rastúci podiel individuálnej automobilovej dopravy (IAD) oproti hromadnej
preprave osôb neuvažujeme so zvýšením hybnosti v doprave SAD.
Na hromadnú dopravu je Badín naviazaný linkou Banská Bystrica – Badín – Vlkanová –
Hronsek (B. Bystrica – Badín) a spĺňajúcou v podstate funkciu MHD .
V obci Badín sú autobusové zastávky riešené priamo na komunikačnej sieti bez samostatných
zastávkových pruhov a na konci nie je vybudovaná otočka pre autobusy. Rozmiestnenie
zastávok zabezpečuje dochádzkovú vzdialenosť 400-500 m. V návrhu neuvažujeme
s rozšírením trás hromadnej dopravy ani s rozšírením počtu autobusových zastávok. V návrhu
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uvažujme s umiestnením autobusových zastávok mimo komunikácie na samostatnom
zastávkovom pruhu v súlade s STN 73 6425.
4)

Pešia doprava

V obci je vybudovaných veľmi málo chodníkov pozdĺž obslužných komunikácií – napr. ul.
SNP. Pri ostatných komunikáciách chodníky chýbajú. Taktiež plochy okolo objektov vybavenosti
sú nie jasne vymedzené – len čiastočne okolo seminára a pri základnej škole. Z uvedeného
vyplýva, že pohyb peších sa uskutočňuje prevažne po komunikáciách.
V návrhu riešime dobudovanie jednostranných
resp. obojstranných chodníkov
(podľa
priestorových možností) pozdĺž zberných aj obslužných komunikácií. Šírka chodníka musí byť
minimálne 1,5 m. V lokalitách, kde je obsluha územia zabezpečená prostredníctvom
upokojených komunikácií je pohyb peších riešený v jednom koridore s automobilovou dopravou.
Sú to prevažne komunikácie s nízkou intenzitou dopravy.
5)

Cyklistická doprava

Východným okrajom k. ú. – po ľavom nábreží rieky Hron prebieha navrhovaná cyklotrasa
„Rodinná cestička“ Banská Bystrica – Zvolen.
Z nej odbočuje smerom západným pozdĺž existujúcej cestnej komunikácie Badínska
cyklotrasa, ktorá prebieha mostom ponad rýchlostnú cestu R1, historickým jadrom Badína
a pokračuje západným smerom do Kremnických vrchov, pozdĺž severnej hranice Badínskeho
pralesa, cca 1 km nad ním opúšťa údolie Badínskeho potoka a stúpa serpentínami severným
smerom na hranicu k. ú., kde sa napája na trasu do Horných Pršian. Jej dĺžka je 7 km
a prevýšenie 505 – 633 m n. m.
Na úrovni kameňolomu odbočuje z Badínskej trasy smerom severným prepojovacia
cyklotrasa Malachov – Horné Pršany – Badín. Jej dĺžka je 8,5 km a prevýšenie 357 – 880 m n.
m.
6)

Statická doprava

Plochy statickej dopravy v obci nie sú jednoznačne vymedzené. Sú tvorené čiastočne
okolo objektu Obecného úradu a pošty, kde je však pomerne chaotická situácia, bez jasného
vymedzenia línií dynamickej dopravy. Ďalšie plochy sú pri areáli poľnohospodárskeho družstva,
ihriska, domu smútku a pri ihrisku Rakytovce, ktoré patrí do katastra obce Badín.
V časti, kde je umiestnená čerpacia stanica a autoservis sú vybudované existujúce
plochy statickej dopravy v nasledovnom počte: čerpacia stanica - 16, autoservis - 30.
Odstavovanie a garážovanie v území je riešené s ohľadom na zástavbu formou
rodinných domov, individuálne na pozemkoch vlastníkov rodinných domov. Celkom sa na území
obce na pozemkoch rodinných domov a bytových domov pri družstve nachádza 810
parkovacích miest.
Návrh ÚPN obce Badín rieši odstavovanie a garážovanie vozidiel vzhľadom na
charakter zástavby v prevažnej miere individuálne na pozemkoch rodinných domov. Výnimkou
sú objekty bytových domov, kde je riešené odstavovanie vozidiel formou podstavaných garáží
resp. doplnenie garáží v existujúcich bytových domoch. Je potrebné riešiť min. 1 garáž resp.
odstavnú plochu pre 1 byt.
V rámci návrhu sú existujúce parkovacie plochy doplnené v rámci novo navrhnutých
plôch vybavenosti alebo doplnenie existujúcich nasledovne:
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funkcia
výroba
ubytovanie
stravovanie
vybavenosť
Spolu

návrh - kapacita
1000 zam.
70 lôžok
280 stoličiek
101 zamestnancov

počet parkovacích miest (P)
145 miest
35 miest
70 miest
25 miest
275 miest

Pripočítaním existujúcich parkovacích miest bude na území obce (810 + 275) 1085
miest.
Verejné parkovacie plochy sú riešené pri navrhovaných plochách občianskej
vybavenosti a pri ev. a. v. kostole.
Parkovacie plochy v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z.z. navrhujeme budovať na vlastných
pozemkoch investorov.
Parkovacie plochy musia byť navrhnuté v kapacitách v súlade s STN 736110
Projektovanie miestnych komunikácií. Minimálne 4 % parkovacích miest musia byť riešené pre
imobilných občanov.
7) Železničná doprava
Železničná trať č. 170 Zvolen – Vrútky prebieha tesne za východnou hranicou katastra
Badín. Najbližšie železničné stanice sú v obci Vlkanová (pre osobné a nákladné vlaky)
a v Banskej Bystrici a v Sliači (pre rýchliky). Železničná trať je v úseku Zvolen – Banská Bystrica
elektrifikovaná.
V riešenom území je vybudovaná železničná vlečka zo stanice Vlkanová na letisko
Sliač. Trasa vlečky je stabilizovaná a s ďalším rozvojom sa nepočíta.
8)

Dopravné zariadenie

V tesnej nadväznosti na rýchlostnú komunikáciu je vybudovaná predajňa značkových
automobilov KOVA a benzínová čerpacia stanica OMV v smere Zvolen - Banská Bystrica. V
smere Banská Bystrica - Zvolen je rezervovaná plocha pre novú benzínovú čerpaciu stanicu.
9)

Negatívne vplyvy dopravy

a)

Hluk z automobilovej dopravy

V riešenom území vedie rýchlostná komunikácia, ktorej ochranné pásmo ani vysoká
ekvivalentná hladina hluku nedovoľujú rozvoj Badína východným smerom.
Výpočet ekvivalentných hladín hluku od automobilovej dopravy bol vykonaný na základe
sčítania ÚCHD v r.2005 v zmysle Metodických pokynov.
Úsek
90868
90858
90867

Rok
2005
2030
2005
2030
2005
2030

Sd
17019
31700
16916
31680
7245
10502

Laeq DB(A)
72,53
72,92
72,71
73,30
68,29
69,85
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90869
93580

Úsek

2005
2030
2005
2030

7481
10840
2634
2969

Izofóny v dB(A)
70 m

90868
90858
95610
90869
93580

13 – 17
19 – 32
11 – 15
18 – 29
0
0
0
0
0
0

69,32
69,76
61,63
62,12

60 m

50 m

35

160

40

160

12

117

12

117

0

35

Navrhujeme vybudovanie protihlukových bariér pozdĺž telesa R1 v blízkosti
zastavaného územia obce Badín.
b)

Hluk z leteckej dopravy

Riešené územie leží v tesnej blízkosti letiska Sliač, priamo v hlukovej zóne nárazového
charakteru a tiež v rámci náletového kužeľa letiska.
Prevádzka letiska má veľmi negatívny dopad na osídlenie, nakoľko časť obce Badín sa
nachádza v hlukovom pásme LAeq=70-80 dB(A).
Letisko Sliač má v súčasnej dobe zmiešanú funkciu (vojenskú a civilnú).
V riešení sú rešpektované ochranné pásma a náletové roviny a ťažisko navrhovanej
výstavby je situované do západnej časti obce v hlukovom pásme pod 60 dB(A).
Ochranné pásma dopravných zariadení a technickej vybavenosti
1)

Doprava

a)
Diaľnice
100 m
b)
cesty I. triedy
50 m
c)
cesty II. triedy
25 m
d)
cesty III. triedy
20 m
e)
železničná vlečka
30 m
f)
ochranné pásma letiska Sliač
1. OP s výškovým obmedzením a to:
a. Vzletového a približovacieho priestoru sklon 1:70, rozovretie 15%
b. Vodorovnej roviny 353,0 m n.m. B p v
c. Prechodových plôch, stúpanie 1:8
d. Kužeľovej plochy, stúpanie 1:25
2. OP s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN
3. OP proti nebezpečným a klamlivým svetlám
4. OP ornitologické vnútorné, vonkajšie
5. OP leteckých zabezpečovacích zariadení:
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a. ILS – LLZ
b. SRE a PAR

VODNÉ TOKY A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Zásobovanie pitnou vodou
Širšie územné vzťahy
Obec Badín je pitnou vodou zásobovaná z nadradenej vodárenskej sústavy Pohronského
skupinového vodovodu (PSV), ktorého trasa je vedená v smere S-J v súbehu s rýchlostnou
komunikáciou s obídením zastavaného územia obce zo západnej strany, kde je na potrubí DN
500 mm vybudovaný prerušovací vodojem 100 m3 s kótou maximálnej hladiny 449,5 m.n.m.
Riešené územie
Obec je na Pohronský skupinový vodovod napojená z prerušovacieho vodojemu PSV potrubím
DN 150 mm cez vodojem 100 m3 II. tlakového pásma, ktorého kóta max. hladiny je na výške
446,0 m n.m. Na potrubie DN 150 mm II. tlakového pásma je napojený vodojem 2x100 m3 pre
I. tlakové pásmo s kótou max. hladiny 400,0 m n.m.
Obec Badín je pitnou vodou v súčasnosti zásobovaná v dvoch tlakových pásmach.
I. tlakové pásmo: objem vodojemu
2 x 100 m3
kóta max. hladiny vodojemu
400 m n. m.
kóta dna vodojemu
396,0 m n. m..
II. tlakové pásmo objem vodojemu
100,0 m3
kóta max. hladiny vodojemu
446 m3
kóta dna vodojemu
442,7 m n. m.
Hranice tlakových pásiem sú :
I. tlak. pásmo
342 - 383 m n. m.
ll. tlak. pásmo
383 - 430 m n. m.
Celková dĺžka vodovodného potrubia v správe StVPS v obci je cca 6,97 km.
Potreba vody
Súčasný stav
Potreba vody prevzatá zo schváleného územného plánu obce a doplnkov v ktorých je výstavba
už zrealizovaná:
I. TP
II. TP
III.TP
Napojenie na
Počet
Potreba
obyvateľov
vody Qm
(m3.d-1)
(m3.d-1)
(m3.d-1)
vodovod
(m3.d-1)
Územný plán
1872
560
281,0
256,0
23,0
šport.
Doplnok č. 1
6,9
Sielnica
zariad.
Doplnok č. 2
64
16,3
16,3
Doplnok č. 4
40
9,3
Rakytovce
Doplnok č. 5
28
7,2
7,2
Doplnok č. 6
16
4,1
4,1
Doplnok č. 7
rekreácia
0,8
vlastný zdroj
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Spolu Badín
Spolu Rakytov.
Spolu Sielnica

587,6
9,3
6,9

281,0

279,5

27,1

Hranice tlakových pásiem podľa schválenej UPD
I. tlakové pásmo
325 - 380 m n.m.
II. tlakové pásmo
380 - 425 m n.m.
III. tlakové pásmo
425 - 460 m n.m.
Vodojem pre I. TP - 2 x 100 m3
II. TP - 1 x 100 m3
Návrh zásobovania pitnou vodou
Potreba vody pre navrhované plochy bývania
Výpočet je prevedený 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.
Prehľad potreby vody podľa navrhovaných lokalít
Navrh.

Druh

Počet

lokalita

výstavby

obyvateľov

Potreba vody
Qp

Qm

Qm
I.TP

3

-1

m .d

-1

l.s

3

-1

m .d

Napoj.

-1

l.s

3

II.TP
-

3

na

Qh

-

m .d

m .d

1

1

vodovod

III.TP
3

-1

m .d

3

-1

m .d

-1

l.s

I.

IBV

24

3,8

0,04

6,1

0,07

6,1

10,9

0,13

Badín

I b.

IBV

24

3,8

0,04

6,1

0,07

6,1

10,9

0,13

Badín

II.

IBV

45

7,1

0,08

11,4

0,13

11,4

20,5

0,24

Badín

III.

IBV

48

7,7

0,09

12,3

0,14

12,3

22,1

0,26

Badín

IV.

IBV

96

15,4

0,18

24,6

0,28

24,6

44,2

0,51

Badín

V.

IBV

24

3,8

0,04

6,1

0,07

6,1

11,1

0,13

Badín

VI.

IBV

42

6,8

0,08

10,8

0,13

10,8

19,5

0,23

Badín

VII.

IBV

45

7,2

0,08

11,5

0,13

11,5

20,7

0,24

Badín

VIII.

IBV

24

3,8

0,04

6,1

0,07

6,1

11,1

0,13

Badín

VIII b.

IBV

33

5,3

0,06

8,5

0,10

8,5

15,2

0,18

Badín

VIII c.

IBV

3

0,5

0,01

0,8

0,01

0,8

1,4

0,02

Badín

IX.

IBV

12

1,9

0,02

3,1

0,03

X.

IBV

84

13,4

0,15

21,5

0,25

Xb.

IBV

45

7,2

0,08

11,5

0,13

XI.

IBV

18

2,9

0,03

4,6

0,05

XII.

Šport

zam. 40

4,0

0,04

6,4

XIII.

IBV

21

3,4

0,04

5,4

3,1

5,5

0,06

Badín

7,2

38,7

0,45

Badín

11,5

20,7

0,24

Badín

4,6

8,3

0,10

Badín

0,07

6,4

11,5

0,13

Badín

0,06

5,4

9,8

0,11

Badín

14,4

XIV.

IBV

36

5,8

0,07

9,2

0,11

9,2

16,6

0,19

Badín

XV.

IBV

21

3,4

0,04

5,4

0,06

5,4

9,8

0,11

Badín

XVI.

IBV

27

4,3

0,05

6,9

0,08

6,9

12,4

0,14

Badín
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XVII.

IBV

XVIII.
XIX.

cyklotrasa
Súbežná
cesta

XX.

IBV

XXI.

Obč.
vybaven.

XXII.

IBV

XXIII.
XXIV.

IBV
Rekreácia

XXV.

Výroba
+služby
Priem.park
juh

XXVI.

XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.

Cesta
z lomu I
Vodojem
stred
Vodojem
Hliny
Cesta
z lomu II
Rekreácia

48

7,7

0,09

12,3

0,14

12,3

22,1

0,26

Badín

15

2,4

0,03

3,9

0,04

3,9

7,0

0,08

Badín

zamest.
10

1,0

0,01

1,6

0,02

1,6

2,9

0,03

Badín

21

3,4

0,04

5,4

0,06

5,4

9,7

0,11

Badín

45
kone10
+zam.4
zam. 80

7,2
1,0

0,08
0,01

11,5
1,6

0,13
0,02

11,5
1,6

20,7
2,9

0,24
0,03

Badín
Badín

16,5

0,19

26,4

0,31

26,4

47,5

0,55

Badín

zam. 400

100,0

1,16

160,0

1,85

288,0

3,33

Vlastný
VDJ z
PSV

návšt. 50

4,0

0,05

6,4

0,07

11,5

0,13

Vlastný
zdroj +
VDJ

XXXII.

Vodojem
pre
priemys.
park

spolu

Badín

150,7

241,1

spolu

Priem.
park

100,0

160,0

288,0

spolu

rekreácia

4,0

6,4

11,5

84,2

94,5

62,4

433,9

Pre obec Badín spracovala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť v januári 2009 „Investorský
zámer „Badín - rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu“ v ktorom sa navrhuje zásobovanie pitnou
vodou pre rozvojové plochy schváleného územného plánu obce. Tento návrh je v návrhu UPN
obce premietnutý a doplnený o navrhované zásobovanie novo navrhovaných lokalít.
Rozšírenie vodovodu je navrhované v dvoch etapách. V prvej etape je navrhnuté rozšírenie
vodovodu v II. tlakovom pásme pre Záhradnú ulicu v dĺžke 300 + 350 m profilu DN 150 mm
s navrhovanou dotláčacou stanicou pre tretie tlakové pásmo v dĺžke 650 + 500 m. Pre lokalitu
Na hrádzi v dĺžke 900 +180 m profilu DN 100 mm. V druhej etape je navrhnuté rozšírenie
existujúceho vodojemu pre II. tlakové pásmo o 100 m3.
Pre zásobovanie novo navrhovaných lokalít je potrebné dobudovať rozvodnú vodovodnú sieť:
Lokalita č. I. bude zásobovaná cez dotláčaciu stanicu III. tlakového pásma z vodojemu pre II.
TP. Navrhované potrubie v dĺžke 800 m DN 100 mm sa napojí na jestvujúce vodovodné na
západnom okraji lokality Bačov Laz.
Lokalita č. I b. bude zásobovaná z navrhovaného potrubia, ktoré bude zásobovať lokalitu I.
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Lokalita č. II. bude zásobovaná z jestvujúceho vodovodného potrubia II. TP DN 100 mm.
Lokalita č. III. bude zásobovaná navrhovanou odbočkou z existujúceho potrubia DN 100 II.
tlakového pásma na Laurinskej ulici. Severná časť lokality pod trasou PSV bude zásobovaná
predĺžením navrhovaného potrubia cez navrhovanú dotláčaciu stanicu v III. tlakovom pásme.
Lokalita č. IV bude napojená na lokalitu č. III v druhom tlakovom pásme predĺžením
navrhovaného potrubia DN 100.
Lokalita č. V bude zásobovaná predĺžením existujúceho potrubia DN 100 I. tlakovom pásme na
ulici Banská.
Lokality č. VI., VII., VIII., IX. a západná časť lokality č. X. budú zásobované predĺžením
navrhovaného potrubia na Záhradnej ulici (podľa návrhu v Investorskom zámere) cez
navrhovanú dotláčaciu stanicu III. tlakového pásma.
Lokality č. VIIIb. a VIIIc. budú napojené na jestvujúce vodovodné potrubie DN 100 II. tlakového
pásma na Laurinskej ulici.
Lokality č. X., Xb, XI. a XIII. budú napojené predĺžením navrhovaného potrubia (navrhovaná
odbočka pre IBV Na hrádzi v Investičnom zámere) v II. tlakovom pásme, DN 100 mm.
Lokalita č. XII. je už napojená na jestvujúcu vodovodnú sieť.
Lokalita č. XIV. bude napojená na existujúce vodovodné potrubie I. tlakového pásma na
Družstevnej ulici novo navrhovaným potrubím DN 100 mm.
Lokalita č. XV. a XVII. budú zásobované predĺžením existujúceho potrubia I. tlakového pásma
na Družstevnej ulici, DN 100 mm.
Lokalita č. XX. a XXII. budú zásobované napojením na existujúce vodovodné potrubie I.
tlakového pásma DN 100 mm na križovatke ulíc Tajovského a Osloboditeľov a jeho predĺžením.
Lokalita č. XXI. bude zásobovaná napojením na existujúce potrubie I. tlakového pásma na
Tajovského ulici.
Lokalita č. XXIII. bude zásobovaná odbočkou z existujúceho vodovodného potrubia I. tlakového
pásma na ulici Hliny.
Lokalita č. XXIV. bude napojená na existujúce vodovodné potrubie na Družstevnej ulici
v predĺžení lokality XVII.
Lokalita č. XXV. sa napojí na existujúce vodovodné potrubie na ulici Osloboditeľov.
Lokalita č. XXVI. bude zásobovaná pitnou vodou napojením na vodovodné potrubie PSV cez
navrhovaný vodojem 100 m3 situovaný pod ihriskom. Dĺžka výtlačného potrubia bude 50 m,
dĺžka prívodného potrubia 550 m, dĺžka rozvodného potrubia cca 1500 m. DN potrubí
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navrhujeme 150 – 100 mm. Údaje o potrebe vody budú spresňované v prípade realizácie
priemyselného parku podľa potreby jednotlivých investorov.
Lokalita č XXXI. pre zásobovanie lokality pitnou vodou navrhujeme vybudovať vlastný vodovod
z existujúceho vodného zdroja na okraji lesa (v súčasnosti využívaného pre salaš)
s akumuláciou v navrhovanom vodojeme 10 m3 a situovanom v lokalite Kánovec vedľa poľnej
cesty, s kótou hladiny 610 m.n.m. DN potrubia 100 mm.
Lokalita „Sklady Vlkanová – bývalý vojenský objekt “ má vybudovaný vodovod a kanalizáciu
a pripravuje sa revitalizácia areálu. V rámci nej navrhujeme zrekonštruovať vodovodnú
a kanalizačnú sieť.
V nadväznosti na tento územný plán navrhujeme vypracovať ďalší investičný zámer rozšírenia,
prípadne aj rekonštrukcie vodovodu.
Návrh vodojemov
I. tlakové pásmo II. + III. tlakové pásmo Priemyselný park -

Qm = 281,0 + 84,2 = 365,2 m3
Qm = 279,5 + 27,1 + 94,5 + 62,4 = 463,5 m3
Qm = 160,0 m3

60 % 80 % 100 %
I. tlakové pásmo
219
292
365
II. + III. tlakové pásmo 278
370
463
Priemyselný park
96
128
160
Pre zabezpečenie potrebnej akumulácie vody navrhujeme jestvujúci vodojem 2 x 100 m3
pre I. tlakové pásmo rozšíriť o 100 m3 a jestvujúci vodojem 100 m3 pre II. a III. tlakové
pásmo rozšíriť o 2 x 100 m3. Pre priemyselný park navrhujeme vybudovať vodojem
100m3.
Návrh zásobovania úžitkovou vodou
Pre lokalitu XXVI. – priemyselný park ako zdroj úžitkovej vody je možné využiť studne pri
súčasnom zabezpečení ochrany prírodných liečivých zdrojov v Sliači a Kováčovej, alebo
pramene v doline ľavostranného prítoku Vlčieho potoka (je potrebný hydrogeologický prieskum),
prípadne Vlčí potok (súhlas správcu toku SVP).
Lokalita XXXI. – rekreácia – na tejto lokalite bol v minulosti vybudovaný vodovod úžitkovej vody
s akumuláciou, ktorý slúžil pre prevádzku kravína. Zdrojom vody je Badínsky potok.
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Širšie územné vzťahy
V severovýchodnej časti katastrálneho územia obce je situovaná jestvujúca mechanickobiologická čistiareň odpadových vôd mesta Banská Bystrica. ČOV bude čistiť (v zmysle
Komplexného plánu odkanalizovania mesta Banská Bystrica z roku 2001) odpadové vody z
Banskej Bystrice, Seliec, Kynceľovej, Badína, Nemiec, Malachova a Tajova. Na kanalizačnú
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sieť mesta bude napojených cca 95 000 obyvateľov.
Hlavný zberač AA ktorý odvádza splaškové vody z obce je trasovaný po pravej strane
rýchlostnej cesty R1 - Zvolen - Banská Bystrica až po Rakytovský potok, kde je naň napojený
kanalizačný zberač z m. č. Rakytovce, ďalej pokračuje v súbehu s Rakytovským potokom a
tesne pri ČOV je napojený na hlavný kanalizačný zberač A.
Riešené územie
Súčasný stav
Obec Badín má vypracovanú projektovú dokumentáciu Komplexný plán odkanalizovania
s napojením na ČOV Banská Bystrica. Odkanalizovanie celej obce je riešené splaškovou
kanalizáciou z potrubia DN 300 mm. Väčšia časť kanalizačného systému je už vybudovaná.
Ďalšia je postupne realizovaná s ohľadom na dostupnosť finančných prostriedkov v ďalších
etapách.
Vybudovanú kanalizačnú sieť majú ulice Osloboditeľov (od základnej školy po rýchlostnú
komunikáciu R1), tento kanalizačný zberač AA-0 je pretlačením pod rýchlostnou komunikáciou R1
napojený na zberač AA (vybudovaný v rámci výstavby Areálu dopravných služieb), ulica SNP
kanalizačný zberač AA-0-1, časť ulice Hliny (so spádom k Badínskemu potoku), ulica Tajovského
kanalizačný zberač AA-0, časť ulice Banskej kanalizačný zberač AA-0, ulica Laurinská kanalizačný
zberač AA-0-2 (až po autobusovú zastávku), ulica gen. Svobodu kanalizačný zberač AA-0. Všetky
kanalizačné zberače sú profilu DN 300 mm. Likvidovanie splaškových odpadových vôd z ostatnej
časti obce je žumpách, septikoch alebo je domová kanalizácia vyústená do jestvujúcej dažďovej
kanalizácie, prípadne zaústená priamo do Badínskeho potoka.
Návrh
V prvej etape navrhujeme dobudovanie kanalizačného systému podľa schválenej projektovej
dokumentácie v uliciach Družstevná, Sládkovičova, Krčméryho, druhú časť ulice Hliny, časť
Laurinskej ulice od autobusovej zastávky až po koniec zastavaného územia a v Novej ulici.
V ďalšej etape navrhujeme odkanalizovanie navrhovaných lokalít dobudovaním kanalizačných
zberačov, ktoré budú odvádzať splaškové vody do už vybudovanej kanalizačnej siete. Všetky
navrhované kanalizačné zberače budú DN 300 mm.
Lokalita č. I., Ib. a II. – predĺžením kanalizačného zberača DN 300 mm na konci Laurinskej ulice.
Lokalita č. III., IV. – predĺžením kanalizačného zberača na ulici Banská.
Lokalita č. V. – napojením na existujúci kanalizačný zberač z Kňažského seminára.
Lokalita č. VI., VII., VIII., IX. a časť lokality X. – odbočkou z navrhovaného kanalizačného zberača
cez ulicu Záhradná až po koniec lokality č. VI.
Lokality VIIIb. a VIIIc. zaústením do vyprojektovaného kanalizačného zberača na Laurinskej ulici.
Lokalita č. Xb. tlakovou kanalizáciou prostredníctvom individuálnych vlastných domových
čerpacích (tlakových) staníc, so zaústením do spoločného tlakového zberača, ktorý bude zaústený
do kanalizačnej šachty na južnej strane lokality č. X..
Lokalita č. X., XI. a XIII. – predĺžením vyprojektovanej kanalizácie na Krčméryho ulici , DN 300
Lokalita č. XIV. – predĺžením vyprojektovanej kanalizácie na Družstevnej ulici.
Lokalita č.
XV., XVII. a XXIV. navrhovaným kanalizačným zberačom so zaústením do
projektovaného kanalizačného zberača na východnom okraji Družstevnej ulice. Kanalizácia bude
sčasti tlaková.
Lokalita č. XVI. bude napojená na vyprojektovanú kanalizáciu na Banskej ulici.
Lokalita č. XXIII. – novo navrhovaným kanalizačným zberačom s napojením na jestvujúci
kanalizačný zberač na ulici Hliny.
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Lokalita č. XX., XXI. a XXII. – novo navrhovaným kanalizačným zberačom, ktorý bude napojený na
vybudovaný kanalizačný zberač na križovatke ulíc Tajovského a Osloboditeľov.
Lokalita č. XXV. – novo navrhovaným kanalizačným zberačom so zaústením do existujúceho
kanalizačného zberača AA-O prebiehajúceho po pravej strane rýchlostnej cesty R1.
Lokalita č. XXVI. – splaškové vody budú odvádzané splaškovou kanalizáciou do navrhovanej ČOV
situovanej na južnom okraji priemyselného parku. Vyčistené odpadové vody budú vypúšťané do
Vlčieho potoka. Čistenie priemyselných odpadových vôd podľa jednotlivých prevádzok si budú
investori zabezpečovať sami na vlastnom pozemku pred vypúšťaním do splaškovej kanalizácie.
Parametre vypúšťaných odpadových vôd musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými
v Nariadení vlády SR č. 269/2010 Z.z.
Riešenie kanalizácie tejto lokality je prevzaté zo schválených Zmien a doplnkov č. 3 k ÚPN obce
z júla 2006.
Lokalita XXXI – splaškové odpadové vody budú čistené v navrhovanej malej ČOV a vypúšťané do
miestneho potoka.
Dažďová kanalizácia
Odvedenie dažďovej vody je v obci riešené cestnými priekopami, ktorými je dažďová voda
odvádzaná do Badínskeho potoka.
V nových lokalitách navrhujeme zachytávanie dažďových vôd do vsakovacích nádrží, nádrží na
polievanie záhrad a pre nadbytočnú vodu navrhujeme vybudovať pozdĺž navrhovaných miestnych
komunikácií cestné priekopy, ktoré budú odvádzať dažďové vody. Cestné priekopy vyústiť do
miestnych potokov. Dažďové vody odvádzané z parkovísk a odstavných plôch je potrebné
predčistiť v lapačoch oleja.
Vodné toky a vodné plochy
Vodné toky
Z hydrologického hľadiska katastrálne územie obce Badín spadá do povodia vodného toku
Hron, číslo hydrologického poradia 4-23-02. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských
vodných tokov je Hron zaradený medzi vodohospodársky významné vodné toky. V riešenom
území je jeho koryto v prirodzenom stave neupravené. Úprava je vybudovaná len v severnej
časti katastrálneho územia od rkm 167,75 – 169,35, kde bola vybudovaná úprava v rámci
rozšírenia ČOV a zabezpečenia jej ochrany pred povodňovými prietokmi.
Intravilánom obce Badín preteká Badinský potok, číslo toku 047, Celková dĺžka toku je 11,90
km. SVP š.p. spravuje úsek v dĺžke 1,40 km v dolnej časti od vyústenia do Hrona. Na
Badinskom potoku je vybudovaná úprava od ústia do Hrona v dĺžke 1,00 km. Ostatný úsek od
rkm 1,40 – 11,90 je v správe Lesov SR, š.p. Potok je v celom úseku zastavaného územia obce
upravený. Prietočný profil je spevnený kamennou dlažbou alebo panelmi. Tvar prietočného
profilu sa mení v závislosti od priestorových pomerov. Pri úprave boli použité štyri typy profilov,
obdĺžnikový, lichobežníkový a dva miskovité profily. Tento tok je zaradený medzi drobné vodné
toky. Opevnenie potoka je v mnohých miestach narušené. Vo viacerých úsekoch nie je
dodržané ochranné pásmo Badínskeho potoka – oplotenia priľahlých pozemkov sú zrealizované
až po brehovú čiaru. Navrhujeme posun oplotení smerom od brehovej čiary toku tak, aby bolo
dodržané ochranné pásmo 5 m. Medzi ďalšie drobné vodné toky pretekajúce obcou v správe
SVP š.p. patrí Vlkanovský potok č. t. 149 a prítok Hrona č. t. 048. Na Vlkanovskom potoku je
vybudovaná úprava v úseku od ústia do Hrona v dĺžke 1,135 km. Táto úprava je tiež narušená.
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Do severozápadnej časti katastrálneho územia zasahuje pramenná časť Malachovského
potoka, ktorý je v správe Lesov SR.
Návrh
V rámci údržby jednotlivých potokov navrhujeme priebežné čistenie ich korýt a porušené
opevnenia ich prietočných profilov opraviť.
Vodné nádrže
Nad zaústením Badínskeho potoka do rieky Hrona bol vybudovaný rybník, ktorý je v správe
Slovenského rybárskeho zväzu a závlahová nádrž. Uvedené nádrže sú zásobované vodou z
Badinskeho potoka.
Nad zastavaným územím obce nad kameňolomom bol v rámci protipovodňovej ochrany obce
na Badínskom potoku vybudovaný suchý polder, ktorý slúži na zachytenie prívalovej vody, čím
sa zamedzí vyliatiu vody Badínskeho potoka v zastavanom území obce. Tento polder si
vyžaduje pravidelnú údržbu.
Vodné cesty
Ako vodná cesta pre rekreačné splavovanie je využívaná rieka Hron.
Zaplavované územie
Podľa podkladov správcu toku rieky Hron je v priestore Tri duby zaplavované územie, ktoré je
vyznačené v grafickej časti dokumentácie.
V zastavanom území obce Badín je nebezpečenstvo vybreženia Badínskeho potoka v prípade
mimoriadnych prívalových dažďov na štyroch miestach vyznačených v grafickej časti
dokumentácie.
Minerálne zdroje
V riešenom území sa nachádza 6 zdrojov minerálnej vody. V súčasnosti je tzv. Kúpeľný prameň
zlikvidovaný. Domová studňa u J. Hudobu je zabudovaná betónovými skružami 0 0,80 m a
oplotená dreveným poklopom s pumpou, je hlboká 6,5 m, minerálna voda sa využíva na pitie a
na úžitkové účely, výdatnosť je nemerateľná (M = 1790 mg.l-1, T = 12°C). Nezachytený a
neupravený prameň vyviera v záhrade domu p. Hudeca, býva znečisťovaný z povrchu, čistí sa
náhodile, voda z neho sa nevyužíva. V okolí prameňa sa usadzuje železitý sediment, výdatnosť
je cca 0,16 I.s·1 (M = 2860 mg.l-1, CO2 = 168,08 mg.l-1, T = 18,7°C). Ďalší prameň, zachytený
kopanou studňou, hlbokou 2,50 m, sa nachádza na dvore poľnohospodárskeho družstva, voda
sa využíva na napájanie dobytka. Podľa posledných údajov je prameň neprístupný. (M = 2520
mg.l-1, CO2 = 320 mg.l-1, T = 20 - 22°C, Q = 0,33 I.s·I). Prameň Podháj sa nachádza asi 2 km JZ
od obce Badín pod okrajom lesa, prístup peši z družstva. Prameň vznikol, keď Uhoľný prieskum
Handlová navŕtal štruktúrnym geologickým vrtom minerálnu vodu a po likvidácií tohto vrtu voda
začala voľne vytekať na povrch. Neskôr bol prameň zachytený betónovými skružami 0 0,50 m.
Voda odteká do melioračného systému a využíva sa len ojedinele (M = 2360 mg.l-1, CO2 = 132 425 mg.l-1, T = 21,5 - 23,0°C, Q = 0,2 I.s·I). Voda z týchto prameňov je prírodná, slabo
mineralizovaná, síranovo-hydrouhličitanová, vápenato-horečnatá, hypotonická, studená (veľmi
nízko termálna - podľa klasifikácie S. Gazda, M. Michalíček, O. Franko, 1975).
Na východnom okraji obce Badín bol vybudovaný vrt v rámci riešenia ochranných pásiem
prírodných liečivých zdrojov Sliač - Kováčová. Je hlboký 220,0 m. Vrt je v súčasnosti
zlikvidovaný (M = 2820 mg.l-1,CO2 = 123,2 mg.l-1, T = 23,9°C, Q = 0,83 I.s·1 na prelive). Podľa
chemizmu sa jedná o ten istý typ vody.
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ENERGETIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
Zásobovanie elektrickou energiou:
A/ Projektové podklady
B/ Širšie vzťahy
C/ Súčasný stav
D/ Ochranné pásma
E/ Navrhovaný stav
F/ Energetická bilancia
A/ Projektové podklady
Pri spracovaní prieskumov a rozborov sa vychádzalo z nasledovných podkladov:
- vlastný prieskum riešenej lokality
- konzultácia riešenia na SSE
B/ Širšie vzťahy
Na východnej časti katastra prechádzajú vzdušné VN vedenia č.301, 481, 482, 490, 491,
492. Vedenie č. 491 prechádza aj severnou časťou katastra.
Zásobovanie obce elektrickou energiou je z vedení č. 301 a 491 z ktorých sú prevedené
odbočky k jednotlivým trafostaniciam.
Západnou časťou obce prechádza aj vzdušné VVN vedenie.
C/ Súčasný stav v zásobovaní elektrickou energiou
Obec Badín je zásobovaná elektrickou energiou z 22 kV vzdušného vedenia č.301 a 491
z ktorých sú prevedené VN prípojky k trafostaniciam.. Pre zásobovanie obce slúžia nasledovné
trafostanice:
OBEC1 – TS1 - 250 kVA – oceľová stožiarová
OBEC2 – TS2 - 250 kVA – murovaná
OBEC3 – TS3 - 250 kVA – oceľová stožiarová
OBEC4 – TS4 - 400 kVA – oceľová stožiarová
OBEC5 – TS5 – 250 kVA – štvorstĺpová
OBEC6 – TS6 – 250 kVA – dvojstĺpová
OBEC7 – TS7 – 250 kVA – dvojstĺpová
VRŠOK9 – NOVÁ TS – 250 kVA – kiosková
Na území obce sú ešte nasledovné trafostanice:
Badín – PD – 250 kVA
Badín – Seminár - 160 kVA
V katastri obce sú ešte nasledovné trafostanice:
Badín - Drevovýroba- 160 kVA
Badín – Lom – 400 kVA
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Zrušená bola trafostanica TS8. Bude nahradená novou s výkonom 400 kVA umiestnenou
západne od miesta zrušenej.
V katastri obce je aj Čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica, ktorá má vlastnú trafostanicu.
NN sekundárne rozvody 3x400/230 V po obci sú prevedené väčšinou holými vodičmi AlFe
na betónových stĺpoch a miestami posilnené závesnými káblami RETILENS. V mieste novej
výstavby IBV sú NN rozvody prevedené káblami uloženými v zemi.
Vonkajšie osvetlenie je riešené výbojkovými svietidlami osadenými na stĺpoch
sekundárnej NN siete. Rozvod pre napájanie verejného osvetlenia je prevedený vodičmi AlFe6
16(25) mm2, ktoré sú napojené zo skríň RVO pre ovládanie osvetlenia.
D/ Ochranné pásma
110 kV vedenie má ochranné pásmo 15 m na každú stranu od krajných vodičov
vedenia a 22 kV vedenie má ochranné pásmo 10 m na každú stranu od krajných vodičov
vedenia.
E/ Navrhovaný stav
Vzhľadom k tomu, že cez navrhované lokality pre bytovú výstavbu č. III a IV prechádza
jestvujúce vzdušné vedenie VN navrhujeme toto vedenie nahradiť zemným VN káblom
uloženým vedľa plánovanej cesty v týchto lokalitách. Vzdušnú VN prípojku pre trafostanicu TS6
preložiť tak, aby prechádzala západne vedľa lokality č. III. Časť vzdušnej VN prípojky pre
trafostanicu TS5 bude demontovaná a napojená z novo navrhovanej kioskovej trafostanice
medzi lokalitami III a IV.
Navrhovaný urbanistický rozvoj riešeného územia, výstavba rodinných a bytových
domov, výstavba novej občianskej vybavenosti, rozvoj drobného podnikania a služieb v
budúcnosti vyvolá zvýšené nároky na odber elektrickej energie po kvalitatívnej a kvantitatívnej
stránke.
Z hore uvedeného prehľadu jestvujúcich distribučných trafostaníc je zrejmé , že priamo v obci
je k dispozícii 2300 kVA elektrického príkonu.
Pri bilancovaní potrieb elektrickej energie sa vychádzalo z predpokladu , že v obci je
v súčasnosti 796 bytov. V návrhu sa uvažuje s výstavbou 252 bytov v rodinných a bytových
domoch a rozšíri sa aj občianska vybavenosť.
Keďže obec Badín je plynofikovaná využitie elektrickej energie bude väčšinou na drobné
elektrické spotrebiče do 16 A a osvetlenie.
NN rozvody v navrhovaných lokalitách výstavby rodinných a bytových domov budú
prevedené zemným káblom zoslučkovaným v rozpojovacích istiacich skriniach osadených pri
okrajoch pozemkov rodinných domov. Z týchto skríň budú napojené elektromerové rozvádzače
rodinných domov, ktoré budú umiestnené v oplotení.
Verejné osvetlenie v navrhovaných lokalitách výstavby rodinných a bytových domov
bude prevedené na oceľových osvetľovacích stožiaroch s výbojkovými svietidlami.
V miestach kde sa uvažuje s návrhom výroby (areál PD a ČOV) budú jestvujúce vlastné
trafostanice rekonštruované na potrebný výkon podľa požiadaviek zrealizovanej výroby.
V navrhovanom priemyselnom parku sa uvažuje s vybudovaním trafostanice 22/0,4 kV
o výkone do 1000 kVA.
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F/ Energetická bilancia :
Podľa STN 332130 je maximálny súčasný výkon jedného bytu 7 kW. Pri koeficiente súčasnosti
0,2 bude potrebný výkon pre 796 bytov :
796 x 7 x 0,2
= 1 114 kW
Jestvujúca občianska vybavenosť (vrátane drobnej podnikateľskej sféry ) =
Súčasný výkon spolu :

950 kW
2 064 kW
------------

Potreba nárastu elektrického výkonu pre navrhovaný stav:
Výkon pre 252 bytov:

252 x 7 x 0,24

= 424 kW

Nová občianska vybavenosť

= 125 kW

Nárast spotreby elektrickej energie pre navrhovaný stav spolu:

549 kW
------------

Potrebný elektrický výkon pre navrhovaný stav bude:
3 037 kW
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pri účinníku 0,92 bude potrebný príkon transformátorov v roku 2020:
3 037: 0,92

=

3 301 kVA

Navrhované riešenie:
Lokalita č.I: - výstavba 16 bytov v IBV
Potrebný výkon. 16x7x0,48 = 54 kW
V prípade nedostatku výkonu jestvujúcej trafostanice TS8 (400 kVA) bude
potrebné túto trafostanicu rekonštruovať na 630 kVA.
Lokalita č.II:

- výstavba 15 bytov v IBV
Potrebný výkon. 15x7x0,48 = 51 kW
V prípade nedostatku výkonu jestvujúcej trafostanice TS7 (250 kVA) bude
potrebné túto trafostanicu rekonštruovať na 400 kVA.
Lokality č.III a IV: - výstavba 48 bytov v IBV
Potrebný výkon. 48x7x0,35 = 118 kW
Navrhujeme vybudovať novú kioskovú trafostanicu 160 kVA, do ktorej
bude
zaslučkovaný
navrhovaný
VN
kábel,
ktorý
bude
uložený
namiesto
demontovaného vzdušného VN vedenia. Časť vzdušnej VN prípojky pre trafostanicu TS5 bude
demontovaná a bude napojená zemným VN káblom z tejto trafostanice.
Na nové položené vedenie, ktoré bude uložené v zemi či už na pozemkoch obce alebo
súkromných pozemkoch, investor zriadi vecné bremeno el. rozvodného zariadenia.
Lokalita č.V a XVI: - výstavba 17 bytov v IBV
Potrebný výkon. 17x7x0,4 = 48 kW
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Navrhujeme vybudovať novú zahusťovaciu kioskovú trafostanicu 160 kVA
Lokalita č.VI, VII:

- výstavba 29 bytov v IBV
Potrebný výkon. 29x7x0,37 = 75 kW
Navrhujeme napojiť z jestvujúcej kioskovej trafostanice nachádzajúcej sa
vedľa cesty. V prípade nedostatku výkonu tejto trafostanice (250 kVA) bude potrebné túto
trafostanicu rekonštruovať na 400 kVA.
Lokality č.VIII, VIIIb, VIIIc, IX, X, Xb a XI: - výstavba 73 bytov v IBV
Potrebný výkon. 73x7x0,31 = 158 kW
Navrhujeme vybudovať novú kioskovú trafostanicu
závesným resp. zemným VN káblom od trafostanice TS6.

400 kVA, napojenú

Lokalita č.XII, XIII, a XIV: - výstavba 19 bytov v IBV + šport
Potrebný výkon. 19x7x0,39 = 52 kW + 20 kW(šport)
Navrhujeme vybudovať novú kioskovú trafostanicu 250 kVA, napojenú
závesným resp. zemným VN káblom od trafostanice TS3, ktorá
bude slúžiť aj pre napojenie jestvujúceho NN rozvodu v jej okolí.
Lokalita č.XV : - výstavba 7 bytov v IBV
Potrebný výkon. 7x7x0,43 = 22 kW
V prípade nedostatku výkonu jestvujúcej trafostanice TS3 (250 kVA) bude
potrebné túto trafostanicu rekonštruovať na 400 kVA.
Lokalita č.XVII:

- výstavba 16 bytov v IBV
Potrebný výkon. 16x7x0,45 = 50 kW
Navrhujeme napojiť z jestvujúceho NN rozvodu a v prípade nedostatku
výkonu jestvujúcej trafostanice TS2 (250 kVA) bude potrebné túto trafostanicu rekonštruovať
na 400 kVA.
Lokality č.XX, XXI a XXII: - výstavba 22 bytov v IBV + občianska vybavenosť
Potrebný výkon. 22x7x0,39 = 60 kW + 30 kW(OV)
Navrhujeme napojiť z jestvujúceho NN rozvodu a v prípade nedostatku
výkonu jestvujúcej trafostanice TS2 (250 kVA) bude potrebné túto trafostanicu rekonštruovať
na 400 kVA.
Lokalita č. XXIII. – výstavba 15 b. j. IBV
Potrebný výkon 15x7x0,45 = 47 kW
Navrhujeme napojiť z existujúceho NN rozvodu.
Lokalita č.XXV: - Výroba a služby
Potrebný výkon. 20 kW
Navrhujeme napojiť z jestvujúceho NN rozvodu.
Lokalita č.XXVI:

- Priemyselný park juh
Navrhujeme vybudovať novú kioskovú trafostanicu 1000 kVA, napojenú
z jestvujúceho VN vedenia prechádzajúceho cez túto lokalitu.
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Areál „Sklady Vlkanová – bývalý vojenský objekt“ má vybudované zásobovanie elektrickou
energiou. Pri jeho revitalizácii, v prípade nárastu požiadaviek na zásobovanie elektrickou
energiou bude potrebné existujúcu trafostanicu zrekonštruovať na vyšší výkon.
Zásobovanie plynom
Súčasný stav
Popri rýchlostnej komunikácii, na jej pravej strane, je vybudovaný VTL plynovod DN 300
PN 25, s odbočkou DN 150 PN 25 do Vlkanovej.
Z VTL plynovodu DN 300 je vysadená odbočka pre dvojradovú a jednostupňovú
regulačnú stanicu s výkonom 1 200 m3xh-1. Z regulačnej stanice vychádza STL plynovod
z oceľových rúr DN 200, ktorý slúži pre zásobovanie obce zemným plynom naftovým. Jednotlivé
odbery sú pre použitie v domácnostiach a pre technickú a občiansku vybavenosť doregulované
v domových regulačných zostavách.
Rozvod potrubia v obci je z rúr oceľových a v nepatrnej časti z rúr z lineárneho
polyetylénu.
Dĺžky zabudovaného potrubia – oceľ:
DN 80 ............................................... 2 040,0 m
DN 100 .............................................. 2 820,0 „
DN 150 .............................................. 1 700,0 „
DN 200 ..............................................
350,0 „
lPe D 50 ................................................... 80,0 m
Ročná spotreba plynu
- obyvateľstvo

553 500,0 m3xr-1

- technická a občianska vybavenosť 85 000,0
spolu

„
3

638 500,0 m xr-1

Návrh
Požiadavka nárastu potreby zemného plynu v súvislosti s rozvojom sídla bude pokrytá z
existujúceho VTL plynovodu cez regulačnú stanicu s napojením na existujúce STL rozvody..
Navrhované územia v obci riešené v rozvojových projektoch budú plynofikované za podmienok
splnenia ekonomických pravidiel spoločnosti SPP a. s.
Distribučná sieť STL je rozšírená do všetkých navrhovaných rozvojových lokalít.
V návrhu tohto územného plánu sú dodržané ochranné a bezpečnostné pásma od
existujúcich plynárenských zariadení SPP- distribúcia, a.s., v zmysle zákona 656/2004 Z. z.
Prehľad zásobovania plynom
Rodinné domy
pri priemernej spotrebe domácnosti 4 500 m3/rok .................................. 1 044 000 m3/rok
Občianska vybavenosť 30 m3/hod .......................................................... 262 800 m3/rok
Výroba (odhad) ....................................................................................... 1 350 800 m3/rok
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu
2 656 000 m3/rok
Pre zásobovanie navrhovaných lokalít rodinných domov a občianskeho vybavenia
navrhujeme predĺžiť existujúci STL plynovod v navrhovaných uliciach.
V prípade zvýšených
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nárokov na odber plynu vo výrobnej zóne oproti výpočtu a odhadu navrhujeme zvýšiť kapacitu
regulačnej stanice.
Pri akejkoľvek činnosti
dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich
plynárenských zariadení slúžiacich na distribúciu zemného plynu v intraviláne Vašej obce v
zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. a príslušných STN.
Telekomunikácie
Miestna telekomunikačná sieť, sieť pre domové linky, pre domové účastnícke stanice, sú
v obci rozvedené zemou a vzduchom. Automatická ústredňa, ÚRS, je umiestená v budove
obecného úradu.
Diaľkový kábel je umiestený po pravej strane rýchlostnej komunikácie Banská Bystrica –
Zvolen.
V obci má mobilný operátor dve základové stanice, (ZS): BB-KOV, ktorá je umiestená na
budove KOVA – predajni automobilov pri čerpacej stanici PHM OMV na pravej strane
rýchlostnej komunikácii Banská Bystrica – Zvolen a BB BAD, ktorá je na pozemku s parcelným
číslom 310/2 a jeho anténa je vysoká 24,0 m. Od antény je vedený kábel do pilierového
elektronického rozvádzača, kde sa uskutočňuje elektronické odčítavanie hovorov. Elektronický
pilierový rozvádzač je umiestený na hranici pozemkov 315 a 316/1.
V súčasnosti sa buduje nová základová stanica v Rakytovciach a ak táto nová stanica
pokryje oblasť, ktorú teraz obsluhuje stanica BB - KOV, táto bude zrušená.
Mobilný operátor má zabudovaný aj optický kábel, ktorý umožňuje telefonické spojenie,
po pravej strane rýchlostnej komunikácie Zvolen – Banská Bystrica. Základová stanica,
telekomunikačný stožiar je umiestený na streche obecného úradu.
Obec je pokrytá aj signálom aj tretieho mobilného operátora.
Návrh
Pre pokrytie požiadaviek obyvateľov, občianskej vybavenosti a podnikateľských
subjektov v budúcom období navrhujeme dobudovanie miestnej telekomunikačnej siete do
všetkých navrhovaných ulíc a v prípade potreby zvýšenie kapacity existujúcej telefónnej
ústredne.

B.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie v súlade s § 12
ods. 4 písm. m) vyhlášky č. 55/2001 Z. z.,
Územie obce Badín patrí medzi evidované ohrozené oblasti SR v rámci
environmentálnej regionalizácie. Je zaradené do Strednopohronskej ohrozenej oblasti, ktorá má
úroveň životného prostredia hodnotenú na 5. stupni – prostredie silne narušené, 4. stupni –
prostredie narušené a 3. stupni – prostredie mierne narušené. Riešené územie obce Badín je
možné zaradiť do dvoch stupňov. Východnú a južnú časť nachádzajúcu sa v údolnej nive Hrona
do 4. stupňa – prostredie narušené a ostatnú časť územia do 2. stupňa – prostredie vyhovujúce.
Ovzdušie
Najbližšia monitorovacia stanica kvality ovzdušia sa nachádza v Banskej Bystrici na
Námestí Slobody. Znečisťovanie ovzdušia riešeného územia pripadá do úvahy diaľkovým
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šírením, veľkými zdrojmi znečisťujúcimi ovzdušie v blízkom regióne a zdrojmi vo vlastnom
území – lokálnymi zdrojmi. Medzi veľké zdroje v regióne patrí Bučina Zvolen, Tepláreň Zvolen.
V minulosti patrila k nim aj Stredoslovenská cementáreň Banská Bystrica a iné veľké zdroje
v Banskej Bystrici. Ukončením ich prevádzky sa situácia znečisťovania ovzdušia podstatne
zmenila. V roku 1999 bol stav emisií v okrese Banská Bystrica (merné územie) v zložkách SO2
menej ako 2 t/km2, v zložkách NOx 1 – 2 t/km2, v zložkách CO 1 – 5 t/km2 a v zložkách tuhých
látok menej ako 2 t/km2.
Ovzdušie riešeného územia je ovplyvňované diaľkovými prenosmi znečisťujúcich látok
vznikajúcich mimo riešeného územia a produkciou znečisťujúcich látok na riešenom území.
Hlavnými zdrojmi diaľkových prenosov pri západnom prúdení sú priemyselné komplexy
v oblasti Hornej Nitry (Prievidza, Nováky) a Hlinikáreň v Žiari nad Hronom, pri severo-južnom
prúdení sú to priemyselné prevádzky vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Významným zdrojom
znečistenia ovzdušia je aj letecká doprava na letisku Sliač.
Zdrojmi znečisťovania ovzdušia v riešenom území v súčasnosti sú:
- automobilová doprava na rýchlostnej ceste aj na miestnych komunikáciách,
- poľnohospodárska výroba (živočíšna výroba v areáli PD Badín a rastlinná výroba v okolí
zastavaného územia – pohyb mechanizmov na poliach),
- prevádzka kameňolomu a prevoz kameňa a štrku nákladnými automobilmi zastavaným
územím obce.
- výroba tepla v domácnostiach a vo výrobných a obslužných prevádzkach
- výrobné prevádzky v obci (najmä stolárstva a autoopravovne)
Voda
Kvalita vody a povrchové vody
V súčasnosti sa SR nachádza v štádiu zmien v hodnotení stavu povrchových vôd podľa
požiadaviek Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES, ktorá je plne transformovaná do zákona
č. 364/2004 Z.z. STN 75 7221. Klasifikácia kvality povrchových vôd bola dňom 1.3.2007
Slovenským ústavom technickej realizácie zrušená. V súčasnosti sa výsledky monitoringu
spracovávajú podľa Nariadenia vlády č.296/2005 Z.z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na
kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia
odpadových vôd a osobitných vôd, a to princípom či daný ukazovateľ spĺňa alebo nespĺňa
limitnú hodnotu NV. Kvalita povrchových vôd je hodnotená za dvojročie 2006-2007. Najbližšie
k riešenému územiu sa kvalita povrchových vôd na rieke Hron monitoruje v nasledovných
miestach odberných miestach:

Tok
Hron

Banská Bystrica

Riečny
km
175,80

Počet
hodnotených
ukazovateľov
14

Budča

148,20

30

Miesto odberu

Ukazovatele nespĺňajúce
NV SR č.296/2005 Z.z.
počet
ukazovatele
pH,
amoniakálny
3
a dusitanový dusík
7

Stredný úsek rieky Hron, kam riešené územie patrí, je začlenené do kategórie priemerného
ekologického stavu a do kategórie zlého chemického stavu. Hlavnou znečisťujúcou látkou v
kategórii chemického stavu sú ftaláty (DEHP) najbežnejšie používané plastifikátory a olovo
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(Pb). Významnými znečisťovateľmi Hrona nad riešeným územím sú SHP a.s. Harmanec
a StVPS a.s. Banská Bystrica (odpadové vody z VK).

Názov zdroja
ČOV SHP Harmanec

BSK-5
255,57

ČOV Banská Bystrica

52,21

Vypúšťané znečistenie (t.rok-1)
ChSK-Cr
NL
NEL-UV
485,19
17,19
293,95

86,09

3,91

NEL-IČ
-

Podzemné vody
Monitorovacie programy kvality podzemných vôd prešli v roku 2006 zmenami, ktoré
vyplynuli z požiadaviek príslušnej legislatívy EÚ najmä Rámcovej smernice o vode. V súlade
s požiadavkami RSV sa upustilo od delenia územia na vodohospodársky významné oblasti
a od roku 2007 je toto členenie vykonávané na základe ohraničenia útvarov podzemných vôd.
Výsledky laboratórnych analýz sú hodnotené podľa NV SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na
ľudskú spotrebu, porovnaním nameraných a limitných hodnôt pre všetky analyzované
ukazovatele.
Kvalita podzemných vôd sa v rámci riešeného územia monitoruje v útvare podzemných
vôd kvartérnych sedimentov SK1000700P. Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov
Hrona oblasti povodia Hron, ktorý je v zlom chemickom stave spôsobenom znečistením
z bodových a difúznych zdrojov znečistenia a v útvare predkvartérnych sedimentov
SK200220FPPuklinové
a medzizrnové
podzemné
vody
S časti
Stredoslovenských
neovulkanitov oblasť povodia Hron. Tento útvar je v dobrej kvalite chemického stavu, ale v zlom
kvantitatívnom stave.
Percentuálne vyjadrenie analýz nevyhovujúcich NV SR 354/2006 Z.z. pre jednotlivé útvary
podzemných vôd v roku 2007:
%
útvar
nevyhovujúcich
podzemných vôd počet stanovení počet prekročení
analýz
v kvartérnych sedimentoch
SK1000700P
32
32
100,00
v predkvartérnych horninách
SK200220FP
7
7
100,00
Terestrické ekosystémy s väzbou na podzemné vody
Vodoochranná funkcia pôdy v nadloží s väzbou na útvar podzemných vôd kvartérnych
sedimentov SKK1000700P je zaradená do nízkeho stupňa ochrany D a útvaru predkvartérnych
sedimentov SK200220FP do zníženého stupňa ochrany C, to značí že v riešenom území sú
podzemné vody veľmi zraniteľné pretože prirodzená ochrana pred prienikom znečistenia od
povrchu ku hladine podzemnej vody je zaradená do 3. triedy - žiadna alebo veľmi slabá
ochrana.
Z hľadiska hodnotenia rizikovosti útvarov podzemných vôd dosiahnuť dobrý chemický stav
do roku 2015 podľa potenciálneho vplyvu množstva aplikovaného celkového dusíka v dôsledku
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plošných zdrojov znečistenia (Vyhláška MP SR č. 395/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuje program
poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach) bol útvar podzemných
vôd kvartérnych sedimentov SK1000700P označený ako rizikový s množstvom dusíka väčším
ako 510 kg N/ha rok.
Významné polutanty v útvaroch podzemných vôd v riziku dosiahnutia dobrého chemického
stavu v dôsledku plošných zdrojov znečistenia:
Označenie útvaru
podzemnej vody

Rizikovosť z dôvodu plošného
znečistenia

SK1000700P

rizikový

Polutanty

Odhad koncentrácie

NO3, PO4, pesticídy

Nezistené

Z hľadiska hodnotenia rizikovosti útvarov podzemných vôd s cieľom dosiahnuť dobrý
kvantitatívny stav do roku 2015 nie sú útvary podzemných vôd v kvartérnych a predkvartérnych
sedimentoch rizikové.
Bilančné hodnotenie podzemných vôd
Súčasťou novej vodnej legislatívy je aj posúdenie miery využívania podzemných vôd
k disponibilným zdrojom podzemných vôd v jednotlivých vodných útvaroch. Limitná hodnota
pomeru využiteľné množstvá podzemných vôd / odbery podzemných vôd, ktoré za hodnotené
obdobie 2006-2007 spracoval SHMU Bratislava, je 80 %
Využívanie podzemných vôd v útvaroch podzemných vôd
označenie
útvaru pzv
SK1000700P
SK200220FP

vrstva

počet
odberov

využiteľné
množstvá
3
-1
m . rok

3.

odber v m rok

-1

% využívania

kvartér

41

44812656,00

1875130,56

4,18

predkvartér

122

46588132,80

11200956,48

24,04

Využívanie geotermálnych vôd
označenie útvaru
pzv
K 300190F

vrstva
geotermálne

priradené
k oblasti
povodia

Využiteľné
množstvá
3
-1
m . rok

počet
odberov

Hron

4

1860624

odber v m
-1
rok

3.

439500

% využívania
23,62

Pôda
V riešenom území je zaznamenaná mierne kontaminovaná pôda kategórie A, A1.
V priestore letiska a na priľahlých plochách vojenských areálov bola zaznamenaná
kontaminácia pôd rôznymi súbormi kontaminantov a podzemných vôd ropnými látkami.
Poľnohospodárske pôdy v okrese Banská Bystrica patria medzi extrémne ohrozované
vodnou eróziou.
Podložie je znečisťované:
- splaškovými vodami z tých častí obce, ktoré ešte nie sú napojené na verejnú
kanalizáciu,
- ropnými látkami z prevádzky motorových vozidiel na verejných komunikáciách,
- únikom tekutej zložky hnoja z hnojísk,
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-

aplikáciou chemických prípravkov do pôdy a únikom tekutých zložiek odpadu
z nelegálnych skládok
podložie je dlhodobo a hĺbkovo znečistené najmä ropnými látkami v lokalite 22
ročného pobytu okupačnej armády bývalého Sovietskeho zväzu. V súčasnosti
prebieha sanácia tohto znečistenia.

FAKTORY NEGATÍVNE OVPLYVŇUJÚCE KVALITU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
OBCE
Kvalitu životného prostredia obce Badín okrem zdrojov znečisťovania jednotlivých
zložiek životného prostredia, ktoré sa nenachádzajú priamo v riešenom území,
ovplyvňujú aj faktory a zdroje lokálne.
Hluk, prach a vibrácie spôsobuje prevádzka kameňolomu spoločnosti Ťažiar s.r.o.
Zvolen, kde sa ťaží v povrchovom lome andezit a spracováva drvením na štrkodrvu
rôznej frakcie. Veľmi negatívny vplyv na zastavané územie obce a tým na obytné
prostredie má automobilová doprava tejto prevádzky.
Nadmerným hlukom nad 75 dB zaťažuje životné prostredie prevádzka letiska Sliač
pri štarte a cvičných manévroch bojových stíhačiek. Menšia hluková záťaž vzhľadom na
umiestnenie rýchlostnej cesty R1 v záreze je na obytné prostredie východnej časti obce –
ul. Osloboditeľov.
Zvýšená prašnosť je v južnej časti zastavaného územia spojená s prevádzkou
a dopravou poľnohospodárskeho areálu a pri suchom a veternom počasí aj
poľnohospodárskou činnosťou na poliach.
Rizikovým faktorom pre kontamináciu podzemných a povrchových vôd zostáva
možný únik ropných látok pri parkoviskách a odstavných plochách bez zachytávania
ropných látok z dažďových vôd a erózne splachy drobných častíc pri spracovávaní
kameňa.
Rizikovými faktormi sú stavebné a terénne práce s možnosťou zosuvu hornín
a erózie pôdy pri narušovaní vegetačného krytu, stromovej a krovinnej vegetácie.
Rizikovým faktorom pre zosuvy a prepady hornín predstavuje poddolované
územie v lokalite Baňa.
Stálym rizikom pre kontamináciu podzemných vôd predstavujú staré záťaže –
skládky komunálneho odpadu v lokalite Ortúty, Kremenia – Suchý báň a lokality
kontaminovaných pôd pri Hrone a pri letisku.
Stálym rizikovým faktorom znečistenia ovzdušia zostávajú emisie produkované
automobilovou dopravou na rýchlostnej komunikácii a produkované leteckou
prevádzkou.
Odpady
Obec Badín má komplexne spracovaný a realizovaný spôsob likvidácie odpadov,
vrátane zhodnocovania odpadov každého druhu a kategórie. Obec má vybudovaný triediaci
dvor tuhého komunálneho odpadu.
Odpadové splaškové vody sú odvádzané kanalizáciou do ČOV mesta Banská Bystrica.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ing. arch. Anton Supuka LANDURBIA, Banská Bystrica

77

Územný plán obce Badín

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spôsob zneškodňovania odpadov
Obec Badín nakladá so vzniknutým odpadom v zmysle platnej legislatívy v odpadovom
hospodárstve, predovšetkým podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a podľa jeho
vykonávacích vyhlášok č. 283/2001 Z. z. a vyhlášky č. 284/2001 Z. z.
Nasledujúca tabuľka uvádza druhy odpadov podľa Katalógu odpadov, ich množstvá,
spôsob ich zneškodňovania a organizáciu oprávnenú na činnosť s nakladaním odpadov.
Tabuľka zároveň obsahuje porovnanie tvorby odpadov medzi rokmi 2007 a 2008.
Č. skupiny,
podskupiny,
druhu
odpadu

Názov druhu odpadu

1.

200101

papier a lepenka

2.

200102

3.

P.č.

Množstvo v t
Kategória
odpadu

Spôsob nakladania
rok 2007

rok 2008



5,279

8,094

sklo



6,432

7,436

200139

plasty



3,570

6,312

4.

200301

zmesový komunálny odpad



373,86

411,28

5.

200307

objemový odpad



127,32

173,24

6.

200135

vyradené elektrické a elektronické
zariadenia

N

2,00

0,45

7.

150101

obaly z papiera a lepenky



13,29

5,60

8.

200123

vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky

N

2,18

3,11

9.

170107

zmesi betónu, tehál, obkladačiek,
dlaždíc a keramiky



5,78

-

10.

35103

železný šrot



8,30

4,05

11.

200202

zemina a kamenivo



5,66

-

12.

200133

N

0,53

0,50

13.

200136



-

0,74

batérie a akumulátory uvedené
v 160601
vyradené elektrické a elektronické
zariadenia

recyklovanie SITA
Slovensko, a.s. Sliač
recyklovanie SITA
Slovensko, a.s. Sliač
recyklovanie SITA
Slovensko, a.s. Sliač
uloženie na skládku
TKO SITA Slovensko,
a.s. Sliač
materiálovo
a energeticky
zhodnocovanie SITA
Slovensko, a.s. Sliač
recyklovanie, Elektro
Recycling s.r.o., B.B.
recyklovanie SITA
Slovensko, a.s. Sliač
Marius Pedersen,
Zvolen
recyklovanie, Elektro
Recycling s.r.o., B.B.
uloženie na skládku
zeminy SITA
Slovensko, a.s. Sliač
recyklovanie Milan
Švantner - DAMIX
uloženie na skládku
zeminy SITA
Slovensko, a.s. Sliač
recyklovanie Mach
Trade s.r.o. Sereď
recyklovanie, Elektro
Recycling s.r.o., B.B.

Zmesový komunálny odpad z domácností, z občianskej vybavenosti a prevádzok
podnikateľských subjektov sa ukladá v zberných nádobách a v pravidelných intervaloch sa
odváža organizáciou SITA Slovensko s.r.o. Sliač na skládku odpadu. Jednotliví pôvodcovia
odpadov z komunálneho odpadu separujú sklo, kovy, plasty, papier a tieto ukladajú do zberných
nádob umiestnených v dvore odpadu na Laurinskej ulici, odkiaľ sú prostredníctvom
oprávnených organizácií odovzdávané na recykláciu.
V budúcnosti realizovať separovaný zber jednotlivých zložiek z komunálneho odpadu.
Separovaný odpad sústrediť v zbernom dvore obce Badín. Vyseparovaný nebezpečný odpad
zhromažďovať oddelene od ostatných druhov odpadov v pevných, nepriepustných obaloch a v
miestach zabezpečených proti poveternostným vplyvom. Ich prepravu a zneškodnenie
zabezpečiť u oprávnenej firmy.
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Nadrozmerný odpad, vyradené zariadenia a elektrospotrebiče, akumulátory ako je
uvedené v tabuľke, sa v stanovených obdobiach (2 – 3x ročne) zhromažďujú na dvore
obecného úradu a odovzdávajú organizácii, ktorá má oprávnenie na nakladanie s takýmto
odpadom: Elektro Recycling s.r.o. Banská Bystrica, Mach Trade s.r.o. Sereď. Uvedený odpad je
ďalej materiálovo a energeticky zhodnocovaný.
Odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti charakteru prebytočnej zeminy, sute, zmesi
betónu a pod. je ukladaný na skládku zeminy organizáciami, oprávnenými na takúto činnosť
a stavebnými organizáciami podľa usmernenia obecného úradu.
Hluk a vibrácie
V riešení územného plánu vychádzame z ustanovení § 27 zákona č. 355/2007 Z. z.,
Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z..
Pri hodnotení územia sú zohľadnené vplyvy cestnej a leteckej dopravy a vplyvy
hluku z výroby.
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí.
Kategória
územia

Opis
územia

Časový
interval

Prípustné
(dB)

hodnoty

II.

Priestor pred oknami obytných miestností, priestor pred
oknami škôl a zdravotníckych zariadení

III.

Územie v okolí dialníc, ciest I. a II. triedy, miestnych
komunikácií s hromadnou dopravou

IV.

Územie bez obytnej funkcie a výrobné zóny

deň
večer
noc
deň
večer
noc
deň
večer
noc

Hluk z dopravy
50
50
45
60
60
50
70
70
70

Hlukom z leteckej dopravy je územie obce zasiahnuté nasledovne:
- západná časť obytného územia 45 – 50dB
- stredná časť obytného územia 50 – 55 dB
- východná časť obytného územia 55 – 60 dB
- východná časť katastrálneho územia mimo obytného územia 60 – 70 dB
Hluk, infrazvuk a vibrácie v životnom prostredí
(1) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú
zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií (ďalej len „prevádzkovateľ zdrojov hluku,
infrazvuku alebo vibrácií“), sú povinné:
a) zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila
prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62
písm. m),
(2) Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii dopravných stavieb a
infraštruktúry hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí nesmie prekročiť
prípustné hodnoty pri predpokladanom dopravnom zaťažení.
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(3) Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii budov je potrebné zabezpečiť
ochranu vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri
súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia.
(4) Obce sú oprávnené objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku a
vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62
písm. m). Objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám môžu
vykonávať len osoby odborne spôsobilé na činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a).
Radón
Riešené územie podľa geologického podložia spadá do kategórie stredného
radónového rizika. Objemová aktivita radónu 222Rn v pôdnom vzduchu je v rozpätí 20 -70
kBq na m3.
Na základe platnej vyhlášky MZ SR č.12/2001 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie
radiačnej ochrany je ustanovený postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom
vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku prílohou č.7.
Pri výstavbe nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1000 hodín
počas kalendárneho roka a pri výstavbe bytových budov je potrebné dodržať § 14 hore
uvedenej vyhlášky. Podľa tejto legislatívy pri každej novej výstavbe vyššie uvedených
objektov je potrebné zabezpečiť vykonanie prieskumu radónu v podloží stavby, bez
ktorého nebude možné vydať stavebné povolenie na stavbu.
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POZITÍVNE FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA OBCE
Pozitívnymi faktormi ovplyvňujúcimi kvalitu životného prostredia je rozloha lesov
vrátane ochranných lesov a lesov osobitného určenia, ochrana vyhlásených chránených
území, rozloha trávnych porastov a spontánne sa zvyšujúci podiel nelesnej vegetácie
okolo tokov a ciest aj vo východnej odlesnenej časti obce.
Pozitívnym faktorom je vyriešený spôsob výroby tepla malými plynovými,
elektrickými zdrojmi a slnečnou energiou.
Viac ako polovica riešeného katastrálneho územia obce leží v ochrannom pásme
II. stupňa prírodných liečivých zdrojov Sliač – Kováčová. Časť územia sa nachádza v
chránenej vodohospodárskej oblasti. V riešenom území sa nachádzajú pásma ochrany
niekoľkých vodárenských zdrojov.
NÁVRH OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA OBCE
1. realizovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, zlepšovať systém
separovaného zberu a zhodnocovania odpadov,
2. odstrániť nelegálne skládky komunálneho odpadu (bývalý kameňolom) a stavebného
odpadu v k.ú, realizovať v týchto lokalitách rekultivačné a ekostabilizačné opatrenia,
zabrániť ich opätovnému vzniku,
3. na vzdušných elektrických vedeniach vykonať technické opatrenia zabraňujúce
usmrcovaniu vtákov,
4. posilniť okolo poľnohospodárskeho areálu izolačnú zeleň,
5. dbať na správne uskladnenie maštaľného hnoja a zabezpečenie silážnych žľabov
6. Vybudovaním preložky miestnej komunikácie mimo zastavaného územia vylúčiť
nákladnú dopravu z kameňolomu cez zastavané územie
7. výsadbou pásu izolačnej zelene a vybudovaním protihlukovej bariéry znížiť
nepriaznivý dopad prevádzky rýchlostnej cesty R1 na obytné územie obce
8. postupne zlepšiť a sprehľadniť dopravný systém v zastavanom území obce – najmä
v jeho strednej a východnej časti
9. dobudovaním navrhovaných odstavných a parkovacích plôch v zastavanom území
odstrániť ich súčasnú poddimenzovanosť
10. vylúčiť výrobné prevádzky z obytného územia
11. dobudovať chýbajúce zložky verejného technického vybavenia obce (predovšetkým
verejnej kanalizácie)
12. skvalitniť plochy verejnej zelene a parkov
13. postupne zlepšovať údržbu domového a bytového fondu najmä v najstaršej časti
obce.
14. odstrániť zdroje znečisťovania povrchových aj podzemných vôd
15. v novej obytnej výstavbe používať také materiály a technologické postupy, ktoré
v maximálne možnej miere zamedzia prieniku hluku z leteckej a pozemnej dopravy
do vnútorných priestorov domov
16. odstrániť postupne bodové a smerové závady na komunikačnej sieti.
17. spriechodniť účelové komunikácie ktoré obyvatelia susediacich pozemkov nelegálne
zúžili, resp. úplne znepriechodnili.
18. sprístupniť vodné toky v prípadoch, kde obyvatelia susediacich pozemkov oplotili
pozemky až po brehovú čiaru a nie je tým dodržané ochranné pásmo vodných tokov.
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B.14. VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH
LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Ochrana nerastného bohatstva
Ochranu a využitie nerastného bohatstva upravuje najmä zákon č. 44/1988 Z. z. o ochrane
a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 569/2007
o geologických prácach (geologický zákon) z 25. októbra 2007 v platnom znení, ako aj iné
právne predpisy.
Z hľadiska využívania ložísk nerastov ako aj ich ochrany má zásadný význam rozdelenie
ložísk na ložiská vyhradených nerastov (výhradné ložiská), ktoré tvoria nerastné bohatstvo vo
vlastníctve štátu a ložiská nevýhradných nerastov, ktoré sú súčasťou pozemku.
Ochrana výhradného ložiska proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania sa
zabezpečuje určením chráneného ložiskového územia. Chránené ložiskové územie zahŕňa
územie, na ktorom by stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska,
mohli znemožniť alebo sťažiť dobývanie výhradného ložiska.
Chránené ložiskové územie a jeho zmeny určuje obvodný banský úrad rozhodnutím po
vyjadrení príslušného orgánu ochrany prírody a po dohode s príslušným stavebným úradom
podľa osobitného predpisu.
Na dobývanie výhradného ložiska sa organizácii, ktorá má príslušné banské oprávnenie,
určí dobývací priestor. Určenie dobývacieho priestoru oprávňuje organizáciu na dobývanie
výhradného ložiska.
V zmysle uvedenej legislatívy je potrebné na území chrániť všetky výhradné ložiská
nerastov, ktoré sú chránené určenými dobývacími priestormi a chránenými ložiskovými
územiami.
1. V k. ú. obce Badín sa nachádza dobývací priestor „493 Badín I – Skalica“ určený
na dobývanie výhradného ložiska stavebného kameňa (andezit) „Badín – Skalica“ pre
spoločnosť ŤAŽIAR, spol. s r.o., Sliač.
2. V k. ú. obce Badín sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu „4563 – BadínBačov – stavebný kameň – dolomit“ (LNN Bačov), ktoré je podľa § 7 banského zákona
súčasťou pozemku pre spoločnosť PK Doprastav, a.s. Žilina- zrušená ťažba.
3. V k. ú. obce Badín sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu Badín- Pod
Vandekovcom - stavebný kameň – dolomit“ , ktoré je podľa § 7 banského zákona
súčasťou pozemkov fy. DIan.
4. V k. ú. Badín sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu „P39/07 Badín“ Au –Ag
rudy (CHLÚ Malachov)
5. V k. ú. obce Badín sú evidované staré banské diela, skládky odpadov a zosuvy,
výskyt ktorých je zohľadnený v grafickej časti územného plánu.

B.15. VYMEDZENIA PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU,
NAPR. ZÁPLAVOVÉ ÚZEMIE, ÚZEMIE ZNEHODNOTENÉ ŤAŽBOU
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Záplavové územie
Východnou časťou riešeného územia preteká rieka Hron. Inundačné (záplavové) územie
je vymedzené v juhovýchodnej časti katastrálneho územia (k. ú.) v dĺžke 1,0 km a v šírke 0,25
km . Vzhľadom na to, že hranica k. ú. prebieha stredom toku, do riešeného územia zasahuje
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západná polovica záplavového územia v dĺžke 1,0 km a v šírke 0,125 km. V tomto území sa
nenachádza žiadna zástavba a ani sa so žiadnou výstavbou neuvažuje.
Zastavaným územím obce Badín preteká Badinský potok, číslo toku 047, Celková dĺžka toku je
11,90 km. SVP š.p. spravuje úsek v dĺžke 1,40 km v dolnej časti od vyústenia do Hrona. Na
Badinskom potoku je vybudovaná úprava od ústia do Hrona v dĺžke 1,00 km. Ostatný úsek od
rkm 1,40 – 11,90 je v správe Lesov SR, š.p. Potok je v celom úseku zastavaného územia obce
upravený. Prietočný profil je spevnený kamennou dlažbou lebo panelmi. Tvar prietočného
profilu sa mení v závislosti od priestorových pomerov. Pri úprave boli použité štyri typy profilov,
obdĺžnikový, lichobežníkový a dva miskovité profily. Tento tok je zaradený medzi drobné vodné
toky. Opevnenie potoka je v mnohých miestach narušené. Vo viacerých úsekoch nie je
dodržané ochranné pásmo Badínskeho potoka – oplotenia priľahlých pozemkov sú zrealizované
až po brehovú čiaru. Navrhujeme posun oplotení smerom od brehovej čiary toku tak, aby bolo
dodržané ochranné pásmo 5 m. Medzi ďalšie drobné vodné toky pretekajúce obcou v správe
SVP š.p. patrí Vlkanovský potok č. t. 149 a prítok Hrona č. t. 048. Na Vlkanovskom potoku je
vybudovaná úprava v úseku od ústia do Hrona v dĺžke 1,135 km. Táto úprava je tiež narušená.
Do severozápadnej časti katastrálneho územia zasahuje pramenná časť Malachovského
potoka, ktorý je v správe Lesov SR.
V rámci údržby jednotlivých potokov navrhujeme priebežné čistenie ich korýt a porušené
opevnenia ich prietočných profilov opraviť.
Vodné nádrže
Nad zaústením Badínskeho potoka do rieky Hrona bol vybudovaný rybník, ktorý je v správe
Slovenského rybárskeho zväzu a závlahová nádrž. Uvedené nádrže sú zásobované vodou z
Badinskeho potoka.
Nad zastavaným územím obce nad kameňolomom bol v rámci protipovodňovej ochrany obce
na Badínskom potoku vybudovaný suchý polder, ktorý slúži na zachytenie prívalovej vody, čím
je vybrežovanie Badínskeho potoka významne obmedzené v zastavanom území obce. Tento
polder si vyžaduje pravidelnú údržbu.
Obec má schválený „Povodňový plán záchranných prác“ z roku 2011. Tento povodňový plán je
spracovaný v súlade so Zákonom č. 7/2010 Z.z. z 2.12.2009 o ochrane pred povodňami s
účinnosťou od 1.2.2010, ktorý preberá právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
Tento zákon ustanovuje :
a) opatrenia na ochranu pred povodňami a povinnosti pri hodnotení a manažmente
povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné
prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť,
b) plánovanie, organizáciu a riadenie ochrany pred povodňami,
c) povinnosti a práva orgánov štátnej správy, orgánov ochrany pred povodňami, vyšších
územných celkov a obcí,
d) povinnosti a práva právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb pri
ochrane pred povodňami,
e) zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom
Orgánmi ochrany pred povodňami v zmysle zákona sú :
a) ministerstvo životného prostredia SR,
b) krajské úrady životného prostredia,
c) obvodné úrady životného prostredia
d) ochranu pred povodňami riadia a zabezpečujú aj obce
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Vláda, orgány ochrany pred povodňami a obce zriaďujú povodňové komisie ako svoj poradný a
výkonný orgán : ústredná povodňová komisia, krajská povodňová komisia, obvodná povodňová
komisia a povodňové komisie obcí.
Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne, v čase nebezpečenstva
povodne a po povodni. Medzi preventívne opatrenia patrí aj vypracovanie a aktualizácie
plánov manažmentu povodňového rizika vrátane predbežného hodnotenia povodňového
rizika a vyhotovenie máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika.
Mapa povodňového ohrozenia zobrazuje možnosti zaplavenia územia a orientačne
zobrazuje rozsah povodne znázornený záplavovou čiarou, ktorou je priesečnica hladiny vody
záplavy s terénom, hĺbku vody alebo hladinu vody, ak je potrebné aj rýchlosť prúdenia
vodného toku alebo príslušný prietok vody. Dokončenie máp povodňového ohrozenia
zabezpečuje správca vodohospodársky významných vodných tokov v termíne do 22.12.2013
a ich aktualizáciu do 22.12.2019 a potom každých šesť rokov.
Správca vodohospodársky významných vodných tokov poskytuje mapy povodňového
ohrozenia Ministerstvu vnútra SR a územne príslušnému obvodnému úradu v sídle kraja,
vyššiemu územnému celku, obvodnému úradu a obci do troch mesiacov po ich vypracovaní,
prehodnotení a aktualizácii. Obec zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar
zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce alebo územného
plánu zóny.
Územia znehodnotené ťažbou
Ťažbou je znehodnotené predpolie kameňolomu andezitu západne od zastavaného
územia aj priestor ťažby. Po ukončení ťažby je povinnosťou ťažobnej spoločnosti celé
zasiahnuté územia zrekultivovať.
Ťažbou v minulosti je znehodnotené aj územie kameňolomu Skalica v severnej časti k. ú.,
ktoré je od roku 1990 neriadenou skládkou komunálneho odpadu. Navrhujeme odstránenie tejto
neriadenej skládky (aj ostatných nelegálnych skládok v k.ú. Badín). V kameňolome Skalica sa
uvažuje po vyčistení s obnovou ťažby kameňa.

B.16. OCHRANA PÔDY /VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV
NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY /
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZHODNOTENIE
A ZDÔVODNENIE
STAVEBNÝCH
A INÝCH
ZÁMEROV
NAVRHOVANÝCH NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE Z HĽADISKA UPLATNENIA ZÁSAD
OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
Obec Badín zaznamenáva v období 2. - 3. rokov mimoriadne zvýšený záujem
o výstavbu rodinných domov. Všetky parcelné prieluky v zastavanom území sú už zastavané,
alebo sú už na ne vydané stavebné povolenia a prebieha, resp. pripravuje sa výstavba
rodinných domov. Úplne, alebo čiastočne sú už zastavané aj plochy, ktoré boli riešené
v pôvodnom územnom pláne obce z roku 2003 a v jeho 12. zmenách a doplnkoch.
Na niektorých odsúhlasených plochách nebolo možné zahájiť výstavbu:
a. z dôvodu nesúhlasu majiteľov pozemkov z ich odpredajom
b. z dôvodu nedostatku finančných zdrojov na výstavbu prístupových ciest
a inžinierskych sietí.
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c. z dôvodu zosuvného podložia
Z uvedených dôvodov je v rámci riešenia územného plánu rozvoj obce riešený aj na
nových plochách, predovšetkým v zastavanom území a v bezprostrednej nadväznosti naň.
Navrhované rozvojové plochy pre rozvoj bývania a občianskej vybavenosti sú riešené na menej
kvalitných pôdach bonitných skupín 6, 7, 8 a 9. Iba výnimočne (v prípade, že nebola iná
možnosť) sú zaberané plochy bonitnej skupiny 5, ktoré by mali byť zaradené podľa
pripravovaného nariadenia vlády SR medzi chránené pôdy. Najväčšiu plochu záberu
poľnohospodárskej pôdy predstavuje navrhovaný priemyselný park Badín-Sielnica - 83,40 ha.
V katastrálnom území Badín, v jeho východnej časti, sa vyskytujú aj najkvalitnejšie
poľnohospodárske pôdy podľa kódov chránených bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek
(BPEJ), ktoré budú vyhlásené v pripravovanom nariadení vlády SR. Sú to tieto BPEJ: 0506005,
0506012, 0511002, 0511005, 0511012, 0522005, 0526005, 0526012, 0565002, 0565032,
0565212, 0765002, 0765203 0765212. Z navrhovaných plôch sa jedná o záber plôch piatej
bonitnej skupiny v časti trasy obchvatovej cesty z kameňolomu, ktorú nie je možné viesť mimo
týchto pôd, ďalej o paralelnú cestu s rýchlostnou cestou R1 a malé časti navrhovaných
pozemkov pre výstavbu IBV ktoré bude možné dopravne sprístupniť z obchvatovej cesty z
kameňolomu. Najväčší záber pôdy 5. bonitnej triedy je pre priemyselný park. BPEJ katastra
Badín aj zastavaného územia poskytol na základe žiadosti Obecného úradu v Badíne
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Banskej Bystrici.
Prehľad navrhovaných záberov poľnohospodárskej pôdy podľa druhu využitia:
IBV......................................................................................................45,894 ha
OV....................................................................................................... 0,33 ha
Výroba a služby..................................................................................84,81 ha
Šport ....................................................................................................0,45 ha
Rekreácia............................................................................................ 2,92 ha
Komunikácie....................................................................................... 5,371 ha
Vodojemy.......................................................................................... . 0,16 ha
Celková výmera záberov PP je .....................................................139,935 ha.
PREHĽAD ROZVOJOVÝCH PLÔCH S VÝMERAMI ZÁBERU PP.

Lokalita

druh výstavby

počet bytov

Názov lokality

Plocha lokality
ha

I.

IBV

8

Bačov laz

0,91

Ib.

IBV

8

Bačov laz

2,04

II.

IBV

15

Pod vodojemom

1,48

III.

IBV

16

Sever

1,76

IV.

IBV

32

Za farou

4,92

V.

IBV

8

Nad seminárom

1,54

VI.

IBV

14

Vršok vyše dediny a.

3,26

VII.

IBV

15

Vršok vyše dediny b.

3,58

VIII.

IBV

8

Vršok vyše dediny c.

4,39

VIII.B

IBV

11

Západná časť obce

1,24

VIII.C

IBV

1

Západná časť obce

0,17
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IX.

IBV

4

Vršok vyše dediny d.

0,61

X.

IBV

28

Vršok vyše dediny e.

4,69

X.B

IBV

15

Pod vrškom

5,23

XI.

IBV

6

Vršok vyše dediny f

0,76

XII.

Šport

Pri ihrisku

0,45

XIII.

IBV

7

Záhrady pri ihrisku

1,08

XIV.

IBV

12

Pri Družstve

3,23

XV.

IBV
IBV

7

Záhrady juh

0,74

Pri seminári
Záhrady východ

1,02
1,33

Nábrežie Hrona

0,001

Po západnej strane R1

2,35

Pri ceste III/066024

0,32

Pri škole

0,33

XVI.
XVII.
a,b,c,d
XVIII.

IBV

9
16
(4+1+2+9)

XXII.

Cyklotrasa
Súbežná
cesta
s R1+ križovatka
IBV
Občianska
vybavenosť
IBV

7

Pri cintoríne

0,31

XXIII.

IBV

15

Dostavba v záhradách

1,28

XXIV.

Rekreácia

Jazda na koňoch

1,09

Výroba a služby

Pri ceste 66

1,41

Južne od obce

83,40

Južne od obce

2,54

XXVIII.

Priemyselný park
juh
Preložka cesty z
lomu
Vodojem

Stred

0,04

XXIX.

Vodojem

Hliny

0,08

XXX.

Cesta z lomu do
Rakytovskej doliny

Severná časť katastra

0,48

XXXI.

Rekreácia

„Kejda“

1,83

XXXII.

Vodojem
pre
priemyselný park

Pri ihrisku

0,04

XIX.
XX.
XXI.

XXV.
XXVI.
XXVII.

Spolu

5

267 b. j.

139,935 ha

PREHĽAD LOKALÍT:
Lokalita č. I - Bačov Laz – mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Severozápadná okrajová časť obce
Druh výstavby:
IBV,
Rozloha lokality: 0,91 ha
Záber PP:
0,91 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0872432
Bonitná skupina: 7
Užívateľ:
PD
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Lokalita č. Ib. - Bačov Laz – mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Severozápadná okrajová časť obce
Druh výstavby:
IBV,
Rozloha lokality: 2,04 ha
Záber PP:
2,04ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0872432
Bonitná skupina: 7
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. II – Pod vodojemom - mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Severná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 1,48 ha
Záber PP:
1,48 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0863412-0,78 ha, 0883672-0,70 ha
Bonitná skupina: 7, 9
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. III – Sever - mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Severná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 1,76 ha
Záber PP:
1,76 ha
Druh pozemku:
TTP, OP
BPEJ:
0865242-0,81ha, 0756202-0,83 ha, 0865412-0,12 ha
Bonitná skupina: 6
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. IV – Za farou - mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Severná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 4,92 ha
Záber PP:
4,92 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0865442-0,47 ha, 0765442-0,51 ha, 0756202-3,94 ha
Bonitná skupina: 7, 6, 6
Užívateľ:
PD
Lokalita č. V – nad seminárom – mimo zastavané územie
Miesto lokality:
Severovýchodná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 1,54 ha
Záber PP:
1,54 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0765442-1,16 ha, 0765242-0,38 ha
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Bonitná skupina:
Užívateľ:

6
PD

Lokalita č. VI. Vršok vyše dediny a. - mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Západná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 3,26 ha
Záber PP:
3,26 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0887412-2,45 ha, 0892882-0,81 ha
Bonitná skupina:
8, 9
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. VII. Vršok vyše dediny b. - mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Západná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 3,58 ha
Záber PP:
3,58 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0887412-1,43 ha, 0865412-2,15 ha
Bonitná skupina: 8, 7
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. VIII. Vršok vyše dediny c. - mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Juhozápadná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 4,39 ha
Záber PP:
4,39 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0887412-3,52 ha, 0865412-0,87 ha
Bonitná skupina: 8, 7
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. VIIIb. Západná časť obce c. – v zastavanom území aj mimo zastavaného
územia
Miesto lokality:
Západná časť obce- Laurinská ulica
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 1,24 ha
Záber PP:
1,24 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0887412
Bonitná skupina: 8
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. VIIIc. Západná časť obce c. – v zastavanom území aj mimo zastavaného
územia
Miesto lokality:
Západná časť obce – Laurinská ulica
Druh výstavby:
IBV
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Rozloha lokality:
Záber PP:
Druh pozemku:
BPEJ:
Bonitná skupina:
Užívateľ:

0,17 ha
0,17 ha
TTP
0887412
8
súkromné

Lokalita č. IX. Vršok vyše dediny d. - mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Južná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 0,61 ha
Záber PP :
0,61 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0865412-0,52 ha, 0887412-0,09 ha
Bonitná skupina: 7, 8
Užívateľ:
PD
Lokalita č. X. Vršok vyše dediny e.- mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Južná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 4,69 ha
Záber PP:
4,69 ha
Druh pozemku:
TTP-4,39 ha, OP-0,30 ha
BPEJ:
0765242-4,66 ha, 0865412-0,23 ha, 0887412-0,10 ha
Bonitná skupina: 6, 7, 8
Užívateľ:
PD, súkromné
,
Lokalita č. Xb. Vršok vyše dediny e.- mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Južná časť obce - Tuškovec
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 5,23 ha
Záber PP:
5,23 ha
Druh pozemku:
TTP-4,39 ha, OP-0,30 ha
BPEJ:
0865412
Bonitná skupina: 7
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. XI. Vršok vyše dediny f.- mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Južná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 0,76 ha
Záber PP:
0,76 ha
Druh pozemku:
OP
BPEJ:
0765242
Bonitná skupina: 6
Užívateľ:
PD
Lokalita č. XII. Pri ihrisku- mimo zastavaného územia
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Miesto lokality:
Druh výstavby:
Rozloha lokality:
Záber PP:
Druh pozemku:
BPEJ:
Bonitná skupina:
Užívateľ:

Juhozápadná časť obce
šport a parkovisko
1,50 ha
0,45ha
TTP-0,45 ha, neplodná pôda-1,05 ha
0765242
6
obec

Lokalita č. XIII. Záhrady pri ihrisku –čiastočne mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Južná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 1,08 ha, /z toho v zastavanom území 0,4 ha a mimo 0,68 ha/
Záber PP:
1,08 ha
Druh pozemku:
záhrady
BPEJ:
0765242
Bonitná skupina: 6
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. XIV. Pri Družstve - mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Južná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 3,23 ha
Záber PP:
3,23 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0765242
Bonitná skupina: 6
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. XV. Záhrady juh – v zastavanom území
Miesto lokality:
Južná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 0,74 ha
Záber PP:
0,74 ha
Druh pozemku: záhrady
BPEJ:
0756002
Bonitná skupina: 5
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. XVI. – Východ – Pri Seminári - v zastavanom území
Miesto lokality:
Východná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 1,02 ha
Záber PP:
1,02 ha
Druh pozemku:
TTP, záhrady
BPEJ:
0765242
Bonitná skupina:
6
Užívateľ:
súkromné
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Lokalita č. XVII. a,b,c,d – Záhrady východ – v zastavanom území
Miesto lokality:
Východný okraj obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 1,33 ha
Záber PP:
1,33 ha
Druh pozemku: záhrady
BPEJ:
0765002
Bonitná skupina: 5
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. XVIII. – cyklotrasa po nábreží Hrona
Miesto lokality:
Východný okraj katastra
Druh výstavby:
cyklotrasa „Rodinná cestička“
Rozloha lokality: 0,13 ha
Záber PP:
0,001 ha
Druh pozemku: TTP-0,001 ha, A – ostatná plocha – 0,12 ha
BPEJ:
0506005
Bonitná skupina: 5
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. XIX. - Súbežná cesta s R1 –mimo zastavaného územia
/časť v zastavanom území - 0,21 ha/
Miesto lokality:
Východná časť obce
Druh výstavby:
cesta
Rozloha lokality: 2,41 ha
Záber PP:
2,35 ha
Druh pozemku: TTP, OP
BPEJ:
0511002-0,15 ha, 0783672-0,25 ha, 0765242-0,39 ha, 0-0,06 ha, 07836720,21 ha, 0765002-1,35 ha
Bonitná skupina: 5, 9, 6, 9, 5
Užívateľ:
PD , súkromné
Lokalita č. XX. – Východ – pri ceste III/066024 – mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Východná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 0,32 ha
Záber PP:
0,32 ha
Druh pozemku: záhrady
BPEJ:
0783672-0,17 ha, 0765242-0,15 ha
Bonitná skupina: 9, 6,
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. XXI. – Pri škole – v zastavanom území
Miesto lokality:
východná časť obce
Druh výstavby:
OV
Rozloha lokality: 0,33 ha
Záber PP:
0,33 ha
Druh pozemku: záhrady
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BPEJ:
0783672
Bonitná skupina: 9
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. XXII. - Pri cintoríne - mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Východný okraj obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 0,31 ha
Záber PP:
0,31 ha
Druh pozemku: TTP
BPEJ:
0765242-0,03 ha, 0783672-0,28 ha
Bonitná skupina: 6, 9
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. XXIII. – Dostavba IBV v záhradách – v zastavanom území
Miesto lokality:
Stredná časť obce
Druh výstavby:
IBV
Rozloha lokality: 1,28 ha
Záber PP:
1,28 ha
Druh pozemku: záhrady
BPEJ:
0756202
Bonitná skupina: 6
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. XXIV. – Východ – mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Východný okraj obce
Druh výstavby:
Rekreácia – jazda na koňoch
Rozloha lokality:
1,09 ha
Záber PP:
1,09 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0765242-0,73 ha, 0765002 – 0,36 ha
Bonitná skupina:
6, 5
Užívateľ:
PD
Lokalita č. XXV. – Východ – mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Pri ceste I/65
Druh výstavby:
Výroba a služby
Rozloha lokality: 1,41 ha
Záber PP:
1,41 ha
Druh pozemku:
OP
BPEJ:
0512003-1,15 ha, 0506012 -0,26 ha
Bonitná skupina: 6, 6
Užívateľ:
PD
Lokalita č. XXVI. – Priemyselný park juh – mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Južne od obce
Druh výstavby:
výrobný areál
Rozloha lokality: 84,31 ha
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Záber PP:
Druh pozemku:
BPEJ:
Bonitná skupina:
Užívateľ:

83,40 ha
TTP, OP
0512003-23,45ha, 0511002-31,81, 0589012-17,65 ha, 0765002-2,85 ha,
0565002-5,86 ha, 0765203-0,22 ha, 0565403-1,56 ha, o-0,91 ha
6, 5, 7, 5, 5, 5, 6, 0
PD

Lokalita č. XXVII. – Preložka cesty z lomu - mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Južne od obce
Druh výstavby:
cestný obchvat obce
Rozloha lokality: 2,54 ha opravené
Záber PP:
2,54 ha
Druh pozemku:
TTP, OP
BPEJ:
0887412-0,18 ha, 0865412-0,16 ha, 0765212-0,26 ha, 0765242-1,65 ha,
0765002-0,29 ha,
Bonitná skupina: 8, 7, 5, 6, 5,
Užívateľ:
PD
Lokalita č. XXVIII. – Vodojem stred – v zastavanom území
Miesto lokality:
Stredná časť obce
Druh výstavby:
rozšírenie kapacity vodojemu
Rozloha lokality: 0,04 ha
Záber PP:
0,04 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0756202
Bonitná skupina: 6
Užívateľ:
obec
Lokalita č. XXIX. – Vodojemy Hliny – mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Severný okraj obce
Druh výstavby:
rozšírenie kapacity vodojemu
Rozloha lokality: 0,08 ha
Záber PP:
0,08 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0865242
Bonitná skupina: 6
Užívateľ:
obec
Lokalita č. XXX. – Cesta z lomu do Rakytovskej doliny – mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Severná časť katastra
Druh výstavby:
cesta
Rozloha lokality: 0,48 ha
Záber PP:
0,48 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0983682
Bonitná skupina:
9
Užívateľ:
URBÁR
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Lokalita č. XXXI. – Rekreácia „Kejda“ –mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Severozápadná časť katastra
Druh výstavby:
rekreačný areál
Rozloha lokality: 1,83 ha
Záber PP:
1,83 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0983682
Bonitná skupina:
9
Užívateľ:
PD
Lokalita č. XXXII. – Vodojem pre priemyselný park – mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Pod ihriskom
Druh výstavby:
nový vodojem
Rozloha lokality: 0,04 ha
Záber PP:
0,04 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0765242
Bonitná skupina: 6
Užívateľ:
PD
Priemerná výmera stavebných pozemkov je 800 m2. V niektorých prípadoch nebolo
možné túto výmeru dodržať z dôvodu veľkej svahovitosti lokalít, alebo z dôvodu obmedzení
z hľadiska prevádzky letiska (dodržaných ochranných pásiem). V týchto prípadoch budú plošne
väčšie záhrady, kde nemôže byť zástavba z dôvodu obmedzenej výšky, ale budú využívané na
poľnohospodárske využitie (hlavne pestovanie zeleniny)
V nadmerných záhradách v zastavanom území je možná výstavba obmedzeného počtu
domov (maximálne 20 b. j.). Povolená je iba výstavba rodinných domov a drobných stavieb.
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PREHĽAD STAVEBNÝCH A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE
Žiadateľ: Obec Badín
Spracovateľ: Ing. Miroslava Supuková
Kraj: Banskobystrický
Obvod: Banská Bystrica
Dátum: August 2012
L.č.

Lokalita názov

Katastrálne

Funkčné

Výmera

Predpokladaná výmera

územie

využitie

lokality

poľnohospodárskej pôdy

Užívateľ PP

v ha
Výmera

Bon.

Skupina

ha

skup.

BPEJ

I.

Bačov laz

Badín

IBV

0,91

0,91

7

0872432

PD, súkrom.

Ib.

Bačov laz

Badín

IBV

2,044

2,044

7

0863412

súkromné

II.

Pod vodojemom

Badín

IBV

0,78

7

0863412

súkromné

Badín

IBV

0,70

9

0883672

súkromné

1,48

7,9

II.

spolu

Badín

IBV

1,48

III.

Sever

Badín

IBV

0,81

6

0865242

súkromné

Badín

IBV

0,83

6

0756202

súkromné

Badín

IBV

0,12

6

0865412

súkromné

1,76

6,6,6

III.

spolu

Badín

IBV

IV.

Za farou

Badín

IBV

0,47

7

0865442

PD

Badín

IBV

0,51

6

0765442

PD

0756202

Badín

IBV

IV.

spolu

Badín

IBV

V.

Za seminárom

Badín

1,76

súkromné

súkromné

3,94

6

4,92

7,6,6

IBV

1,16

6

0765442

PD

Badín

IBV

0,38

6

0765242

PD

1,54

6,6

4,92

1,54

Časová

hydromelioračné

etapizácia

zariadenia

realizácie

-

I.

-

I.

-

I.

-

II.

-

I.

PD
PD

V.

spolu

Badín

IBV

VI.

Vŕšok a.

Badín

IBV

2,45

8

0887412

súkromné

PD

Badín

IBV

0,81

9

0892882

súkromné
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VI.

spolu

Badín

IBV

3,26

8,9

VII.

Vŕšok b

Badín

IBV

3,26

1,43

8

0887412

súkromné

Badín

IBV

2,15

7

0865412

súkromné

3,58

8,7

3,58

Súkromné

VII.

spolu

Badín

IBV

súkromné

VIII.

Vŕšok c

Badín

IBV

3,52

8

0887412

súkromné

Badín

IBV

0,87

7

0865412

súkromné

I.

-

I.

-

I.

VIII.

spolu

Badín

IBV

4,39

4,39

8,7

VIII.b.

Laurinská ulica

Badín

IBV

1,24

1,24

8

0887412

Súkromné

I.

VIII.c.

Laurinská ulica

Badín

IBV

0,17

0,17

8

0887412

súkromné

I.

IX.

Vŕšok d

Badín

IBV

0,52

7

0865412

PD

Badín

IBV

0,09

8

0887412

PD

0,61

7,8

IX.

spolu

Badín

IBV

X.

Vršok e

Badín

IBV

4,36

6

Badín

IBV

0,23

Badín

IBV

spolu

Badín

IBV

X.b.

Tuškovec

Badín

XI.

Vršok f

Badín

XII.

Pri ihrisku

Badín

Šport+P

Pri ihrisku

Badín
Badín

Šport+P

XII.
XIII.

Záhrady pri ihr.

Badín

Šport
a park.
IBV

XIV.

Pri Družstve

Badín

IBV

XV.

Záhrady juh

Badín

XVI.

Pri Seminári

XVII.
a,b,c,d

Záhrady východ

XVIII

Cyklotrasa

X.

Súkromné

-

0,61

PD

-

0765242

PD

-

7

0865412

súkromné

0,10

8

0887412

súkromné

4,69

4,69

6,7,8

IBV

5,23

5,23

7

IBV

0,76

0,76

6

0,45
1,05
1,50

I.

PD, súkrom.

II.

0865412

súkromné

II.

0765242

PD

6

0765242

obec

0,45

0
6,0

0765242

obec

1,08

1,08

6

0765242

súkromné

3,23

3,23

6

0765242

súkromné

IBV

0,74

0,74

5

0756002

súkromné

Badín

IBV

1,02

1,02

6

0765242

súkromné

Badín

IBV

1,33

1,33

5

0765002

súkromné

Badín

cyklotrasa

0,001

5

0506005

súkromné

Badín

cyklotrasa

0

-

súkromné

0,129
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XVIII.

spolu

Badín

cyklotrasa

0,001

5,0

0506005

súkromné

XIX.

Súbežná cesta s R1

Badín

cesta

0,15

5

0511002

súkromné

Badín

cesta

0,25

9

0783672

súkromné

Badín

cesta

0,39

6

0765242

PD

Badín

cesta

Badín

cesta

0,21

9

0783672

Badín

cesta

1,35

5

0765002

2,35

5,6,9,0

0,17

9

0783672

XIX.

spolu

Badín

cesta

XX.

Východ pri ceste

Badín

IBV

Badín

IBV

XX.
XXI.

spolu
Pri škole

Badín
Badín

XXII.

Pri cintoríne

Badín

0,13

0,06

2,41

0

-

PD

PD

6

0765242

súkromné

6,9
9

0783672

súkromné
súkromné

IBV

0,03

6

0765242

PD

Badín

IBV

0,28

9

0783672

PD

XXII.

spolu

Badín

IBV

0,31

0,31

6,9

XXIII.
XXIV.

IBV
Rekreácia – jazda
na koňoch

Badín
Badín

IBV
rekreácia

1,28

1,28
0,73

6
6

0756202
0765242

súkromné
PD

Badín

rekreácia

0,36

5

0765002

PD

spolu
Pri ceste I/66

Badín
Badín

rekreácia
Výroba a
služby

1,09
1,15

6,5
6

0512003

PD
súkromné

Badín

Výr.+ služ.

0,26

6

0506012

súkromné

XXV.

spolu

Badín

Výr.+služ.

1,41

6,6

XXVI.

Južne od obce

Badín

Priem park

23,45

6

0512003

PD

Badín

Priem park

31,81

5

0511002

PD

Badín

Priem park

17,65

7

0589012

PD

Badín

Priem park

2,85

5

0765002

PD

Badín

Priem park

5,86

5

0565002

PD

Badín

Priem park

0,22

5

0765203

PD

XXIV.
XXV.

1,09

1,41

I.
II.
-

II.

-

súkromné
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Badín

Priem park
Priem park
Priemys.
park
Preložka
cesty z
lomu

XXVI.

spolu

Badín
Badín

XXVII.

Južne od obce

Badín

1,56
0,91
84,31

83,40
0,18

6
0
6,5,7,5,5,5,
6,0
8

0565403
-

PD
PD
PD

0887412

súkromné

0,16

7

0865412

súkromné

0,26

5

0765212

PD

1,65

6

0765242

PD

0,29

5

0765002

PD

-

PD,
súkromné

XXVII.

spolu

Badín

cesta

2,54

2,54

XXVIII.
XXIX.

Stred obce
Sever

Badín
Badín

0,04
0,08

0,04
0,08

6
6

0756202
0865242

obec.
obec.

XXX.

Sever katastra

Badín

0,48

0,48

9

0983682

URBÁR

XXXI.

Severozápad

Badín

1,83

1,83

9

0983682

PD

XXXII.

Pod ihriskom

Badín

vodojem
Vodojem
Hliny
Cesta
z lomu do
Rakytov
skej
doliny
Rekreácia
„Kejda“
Vodojem
pre
priemysel
ný park

0,04

0,04

6

0765242

Súkromné

Celkom

Badín

142,084

139,935

8,7,5,6,5
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Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici udelil dňa 25. 01. 2012 pod č. j. 2012/00023 súhlas podľa § 13 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 na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy v rozsahu 131,251 ha.
Dňa 4. 06. 2012 udelil Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici súhlas na lokalitu I.B. v rozsahu 2,044 ha. .
Lokalita Ib. nadväzuje na lokalitu 1. z východnej strany a je ohraničená z juhu tokom Badínskeho potoka a zo severu vzdušným elektrickým VN
vedením. Z východu nadväzuje na jestvujúcu zástavbu. Jedná sa o vyplnenie medzery medzi existujúcou a navrhovanou zástavbou IBV.
Stredom plochy prebieha v smere východ západ navrhovaná obslužná komunikácia s inžinierskymi sieťami. Na lokalite sa plánuje výstavba 8
bytov. Pozemok navrhnutý na začlenenie do územného plánu je v katastri nehnutel'ností evidovaný a v skutočnosti aj obhospodarovaný ako
trvalý trávny porast.
Dňa 15. 08. 2012 udelil Krajský pozemkový úrad súhlas na lokality č. VIIIb., VIIIc. a Xb. v rozsahu 6,64 ha. Lokality VIIIb. a VIIIc. vyplňujú
medzeru v zastavanom území a lokalita Xb nadväzuje bezprostredne na lokalitu X. Celkom je udelený súhlas na 139,935 ha.
Súhlas sa udeľuje za dodržania týchto podmienok:
1 Pol'nohospodársku pôdu, na ktorú bol udelený súhlas, použit' pre účely výstavby v nevyhnutných prípadoch a podl'a odsúhlaseného účelu
použitia, v súlade s § 17 zákona o ochrane a využívaní pol'nohospodárskej pôdy, v ktorom prípadne budú uložené ďalšie povinnosti
vyplývajúce z tohto zákona.
2 Pri realizácíi stavebných zámerov zabezpečit', aby poI'nohospodárska pôda bola na stavebné a iné nepol'nohospodárske účely použitá len v
odovôdnenom rozsahu
3 Zabezpečit', aby nebolo narušené obhospodarovanie okolitej pol'nohospodárskej pôdy jej nevhodným delením a drobením, alebo vytváraním
častí nevhodných na obhospodarovanie pol'nohospodárskymi mechanizmami,
4 Zabezpečit' základnú starostlivost' o pol'nohospodársku pôdu, na ktorú je vydaný tento súhlas až do realizácie stavieb, najmä ochranu pred
zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
5 Umožnit' prístup na okolité pol'nohospodárske pozemky.
6 Týmto súhlasom nedochádza k zmene vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorý bol súhlas udelený.
7 Týmto súhlasom nedochádza k zmene hranice zastavaného územia k 1.1.1990
Súhlas vydaný tunajším úradom podl'a § 13 zák.č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní pol'nohospodárskej pôdy pre územný plán obce Badín
zo dňa 25.01.2012 č.j. 2012/00023 zostáva v platnosti v celom rozsahu.
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OCHRANA LESNÝCH POZEMKOV
VYHODNOTENIE ZÁBEROV LESNÝCH POZEMKOV V K. Ú. BADÍN
Všeobecný popis
V rámci riešenia územného plánu obce Badín si premiestnenie ťažkej nákladnej dopravy
z kameňolomu mimo zastavaného územia obce vyžaduje jeden záber lesného pozemku. Jedná
sa o rozšírenie existujúcej lesnej cesty okrajom lesného pozemku západne od zastavaného
územia Badína severne od lokality Tomášova štepnica.
a) výmera lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva
lesných pozemkov podľa katastrálnych území,
Vlastníctvo dotknutých lesných pozemkov: Lesy SR
- porast č. 859 1,2 – výmera spolu 1,29 ha – ochranný les
- porast č. 857b – výmera 0,88 ha – hospodársky les
b) vyhodnotenie regulatívov dotýkajúcich sa lesných pozemkov vyplývajúcich z vyšších
stupňov územnoplánovacích dokumentácií,
Vyššia ÚPD je ÚPN VÚC Banskobystrický kraj - zmeny a doplnky č. 2 z roku 2009.
Riešenia územného plánu obce Badín sa z jeho záväznej časti bezprostredne nedotýka žiadny
regulatív.
c) údaje o predpokladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné účely a údaje
o súvisiacom rozsahu vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov z plnenia
funkcií lesov s uvedením ich navrhovaného funkčného využitia podľa etáp,

Údaje o lesných pozemkoch z katastra nehnuteľností a lesného hospodárskeho plánu:
Vlastník
Dotknutých
lesných
pozemkov

Obhospoda
rovateľ
lesa

Program
starostlivos
ti o lesy

SR

Lesy SR š.
p. banská
Bystrica, OZ
Slovenská
Ľupča

2009 -2018

Názov
obce

Názov
katastráln
eho
územia

Parcela
číslo

Rozsah
vyňatia
LP m2

Označeni
e
kategórie
lesov

859

1737/1

Badín

Označen
ie
dielca

640

Ochranný
les

600

Hospodár
sky
les

Badín
857b

Názov
LC
a LHC

LC: Štátne
lesy B. B. Badín
LHC: B. B.,
Badín,
Harmanec

d) grafické znázornenie predpokladaného rozsahu a etáp realizovania využitia lesných
pozemkov na iné účely s vyznačením ochranného pásma lesov,
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Ortofotomapa riešeného územia
V lokalite ktorá je predmetom záberu existuje lesná asfaltová cesta široká štyri metre,
ktorú je nevyhnutné pre nákladné automobily rozšíriť o ďalšie štyri metre, aby vyhovovala
platnej STN. /dva jazdné pruhy široké tri metre + dve krajnice široké jeden meter, spolu
3+3+1+1 = 8 m/. Cestu nie je možné rozširovať smerom od lesa, pretože je tam prudký svah
hlboký 6 -10 metrov.
Navrhovaný záber sa nachádza v katastrálnom území Badín na parcele č1737/1. Na
uvedenej parcele sa nachádzajú lesné porasty č. 857b a 859. Plocha záberu lesného pozemku
je vyznačená červenou farbou v priloženom výreze porastovej mapy LHC Badín.
Lesný porast č. 859 /ochranný les/ je záberom dotknutý na jeho východnom okraji
v šírke 4 metre v dĺžke 160 metrov – vo výmere 0,064 ha. Pozostáva z jednej porastovej
skupiny vo vekovej skupine 3+5. Vek porastu je 130 rokov. Drevinové zloženie tvorí borovica 50
%, jedľa 35 %, smrek 10% a dub zimný 5 %.
Lesný porast č. 857b /hospodársky les/ je záberom dotknutý na jeho východnom okraji
v šírke 4 metre v dĺžke 150 metrov – vo výmere 0,060 ha. Pozostáva z jednej porastovej
skupiny vo vekovej skupine 4. Vek porastu je 65 rokov. Drevinové zloženie tvorí jedľa 60 %
a dub zimný 40 %.
Celková plocha záberu je (0,064 + 0,060) = 0,124 ha
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Navrhovaný záber sa nachádza v katastrálnom území Badín na parcele č1737/1. Na uvede

nej parcele sa nachádzajú lesné porastč7b9lochaábesnznčervenarbrilo
Lesný porast č. 857b /hospodársky le

d vjedľ3%s z 5

e) zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhovaného využívania
lesných pozemkov na iné účely,
V obci Badín dlhodobo pretrváva problém vysokej hlučnosti a prašnosti v dôsledku
intenzívnej prepravy kameňa a štrku z kameňolomu kamiónmi zastavaným územím obce.
V rámci riešenia územného plánu sa hľadalo riešenie tohto nepriaznivého stavu.
V stupni konceptu riešenia boli posudzované viaceré možnosti trasovania komunikácie severne
aj južne od zastavaného územia obce. Z hľadiska terénnych podmienok, zosuvných území,
minimalizácie záberov lesných pozemkov a skutočného vylúčenia dopravy z kameňolomu zo
zastavaného územia, sa najoptimálnejšie javí vybudovanie cestnej komunikácie južne od
zastavaného územia s využitím úseku existujúcej lesnej a poľných ciest. V prípade záberov
lesnej pôdy sa jedná o rozšírenie existujúcej lesnej cesty okrajom lesa s asfaltovým povrchom
na šírku, ktorá bude zodpovedať platnej norme. Trasovanie cesty severne od obce po
poľnohospodárskej pôde a úplné vylúčenie záberu lesných pozemkov by bolo technicky tak
náročné, že v súčasných ekonomických podmienkach, a aj z hľadiska získania súhlasov
majiteľov pozemkov, sa javí ako nerealizovateľné.
Poznámky k ostatným pripomienkam Obvodného Lesného úradu:
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-

Vo výkresoch je vyznačené ochranné pásmo lesa
Zábery lesných pozemkov pre rozšírenie cesty z kameňolomu sú vyhodnotené vyššie
K návrhu likvidácie elektrických vedení po konzultácii s elektrárňami nedôjde.
V riešenom území obce Badín – v jeho severnej časti, sa nachádza lesná enkláva pri
rozvojovej lokalite č. III. – porast č. 915, cez ktorú prechádza elektrické vzdušné vedenie 110
kV vybudované v pred cca 30. rokmi. Toto vedenie je rešpektované a lesný porast č. 915 nie
je riešením územného plánu nijako dotknutý.
- Na plochách s návrhom IBV (lokality č. VI.,VII.,VIII. A IX.) budú rodinné domy umiestňované vo
vzdialenosti 30m od lesných pozemkov a porastov a oplotenie záhrad pri rodinných domoch
bude riešené vo vzdialenosti 5m od lesných pozemkov, aby bolo možné zabezpečiť
bezproblémové obhospodarovanie lesných porastov.
17. KOMPLEXNÉ HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z HĽADISKA
ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A
ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Riešenie územného plánu vychádza z historicky založenej urbanistickej štruktúry
ktorá je typická ulicovou zástavbou vzniknutou v plytkom údolí Badínskeho potoka
a postupne rozrastenou do svahov po severnej aj južnej strane údolia. Rešpektovaná je
založená uličná sieť, charakter architektúry a prírodné danosti. Vzhľadom na to, že
v zastavanom území obce nie sú žiadne voľné parcelné prieluky, rozvoj bývania je
riešený na nových plochách v zastavanom území i mimo neho. Vylúčená je ďalšia
výstavba na zosuvných územiach. Posilnená je funkcia bývania formou rodinných
domov a dokompletovaná je chýbajúca občianska vybavenosť. V návrhu rozvojových
plôch bývania sa prihliadalo na stály narastajúci záujem miestnych občanov aj občanov
Banskej Bystrice o výstavbu rodinných domov v obci Badín. Doplnená je výrobná
funkcia o intenzifikáciu existujúcich výrobných plôch a aj o novú plochu priemyselného
parku. Rozšírené sú možnosti športu dokompletovaním existujúceho ihrísk športového
štadióna a riešený je rozvoj pohybovej aj pobytovej rekreácie.
V dopravnom systéme sú odstránené bodové závady a riešené je zlepšenie
smerových a šírkových parametrov ciest III. triedy i miestnych komunikácií. Riešená je
paralelná komunikácia s cestou R1 a pravé odbočenie z cesty R1 do obce Badín. Riešené
je rozšírenie siete peších komunikácií i cyklistických trás. Zvýšený je počet parkovacích
miest a riešené je zahustenie zastávok hromadnej dopravy.
V technickom vybavení obce je riešené dobudovanie verejnej kanalizácie,
rozšírenie vodovodnej siete, rozšírenie elektrickej rozvodnej siete, plynovodnej
a telekomunikačnej siete.
Riešené je zlepšenie stavu životného prostredia, skvalitnenie odpadového
hospodárstva, zvýšenie ekologickej stability riešeného územia. Osobitná pozornosť je
venovaná skvalitneniu obytného prostredia a centrálnemu priestoru obce. Riešené sú
tiež opatrenia na zníženie dopadu hlučnosti z prevádzky letiska Sliač a z cesty R1.
Riešený je ekonomický rozvoj obce vytvorením nových pracovných miest, čím sa
zvýši kúpyschopnosť obyvateľov aj jeho stabilizácia v obci.
Územný plán je riešený na princípe rešpektovania zásad trvalo udržateľného
rozvoja.
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C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ
C.1. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽITIA ÚZEMIA
Z dôvodov podrobnejšej charakteristiky obce je územie rozdelené na jednotlivé
územno-priestorové celky – urbanistické sektory, pre ktoré sú navrhnuté podrobné
regulačné opatrenia. Z hľadiska organizačného sme pristúpili k členeniu na urbanistické
sektory, pretože tak je možná detailnejšia regulácia a riadenie územného rozvoja. Toto
členenie zároveň sleduje funkčnú náplň územia a hmotovo - priestorové pomery:
SEKTOR A
je vyčlenený ulicami Družstevná, Tajovského, areál Kňažského seminára, Banská, SNP (časť),
Krčméryho a Sládkovičova, záhradami východne od Družstevnej ulice, Ul. Oslobodenia po most
ponad cestu R1 a cestou III/06624. V tomto sektore je vymedzená aj centrálna zóna obce.
Verejné priestranstvá
V lokalite XVII je možné realizovať rodinné domy, umiestňovať zariadenia nestavebnej
povahy, používať stavebné mechanizmy, vysádzať a nechať rásť stromový porast do
nasledovných výšok:
- v severnej časti lokality (na časti parciel č. 1057, 1059/7 a 1058, ktoré spadajú do
lokality XVII.) – maximálne do výšky 9 m nad pôvodným terénom
- v strednej časti lokality ( na časti parciel č. 1517 1065/1, ktoré spadajú do lokality
XVII.) – maximálne do výšky 8 m nad pôvodným terénom
- v strednej časti lokality ( na časti parciel č. 1065/3, 1068/1 a 1068/4, ktoré spadajú do
lokality XVII.) – maximálne do výšky 7 m nad pôvodným terénom
- v južnej časti lokality ( na časti parciel č. 1069, 1080, 1081, 1085/6, 1085/4, 1085/5,
1086, 1089, 1090, 1093, 1094/1, 1094/2, 1096/1, 1097, ktoré spadajú do lokality XVII –
maximálne do výšky 6 m nad pôvodným terénom
V Lokalite č. XX. je výstavba rodinných domov možná len na časti parciel č. 1320/6
a 1320/11, pričom výška stavieb, zariadení nestavebnej povahy, stavebných mechanizmov,
stromových porastov nesmie presiahnuť nadmorskú výšku 368,5 m n. m. Bpv, čo znamená
výšku 5,5 až 10,6 m podľa vzdialenosti od letiska (záväzná je nadmorská výška)
Projektová dokumentácia všetkých stavieb v lokalitách XVII. A XX. Musí byť v stupni
územného konania predložená Leteckému úradu k odsúhlaseniu. Súhlasu Leteckého úradu
podlieha aj umiestňovanie akýchkoľvek zariadení v uvedených lokalitách
Verejné priestranstvá dobudovať pri budove Obecného úradu, pred ev. a.v. kostolom, a
pri rím. kat kostole.
Ostatné územie sektoru A
- nachádza sa v zóne nad OP prechodovej plochy, vzletového priestoru a vodorovnej plochy
letiska, kde už terén tvorí prekážku, maximálna výška 10 m nad úroveň terénu iba v časti
ktorá sa nachádza vo vodorovnej rovine.
- pre lokality č. XV., XXI. A XXII. – maximálna výška stavieb, zariadení, stavebných
mechanizmov, porastov a pod. nepresiahne výšku susediacej zástavby rodinných domov
využitie lokality č. XXIV. je možné len za predpokladu, že na tejto ploche nebudú
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ing. arch. Anton Supuka LANDURBIA, Banská Bystrica

104

Územný plán obce Badín

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
umiestňované žiadne stavby a zariadenia nestavebnej povahy
- bývanie v rodinných domoch v uličnom usporiadaní, občianska vybavenosť, postupná obnova
a prestavba
SEKTOR B
je vyčlenený Družstevnou ulicou, Futbalovým ihriskom, areálom Roľníckeho družstva,
s obmedzením v zóne nad OP vodorovnej roviny letiska, kde už terén tvorí prekážku,
maximálna výška 10m nad úroveň terénu,
- bývanie v rodinných domoch v uličnom usporiadaní
- dobudovanie areálu futbalového ihriska o ďalšie ihriská a o parkovacie plochy
- poľnohospodárska výrobná plocha (bývalé Roľnícke družstvo) - postupná prestavba
a modernizácia na nezávadnú výrobu a služby
SEKTOR C
je vyčlenený tokom Badínsky potok – po jeho ľavom aj pravom brehu, od futbalového ihriska po
západný okraj zastavaného územia včítane rozvojových plôch I., Ib., VI., VII., VIII., VIIIb., VIIIc.,
IX., X., Xb., XI. s obmedzením v zóne nad OP vodorovnej roviny letiska, kde už terén tvorí
prekážku, maximálna výška 10m nad úroveň terénu,
- rodinné domy v uličnom usporiadaní,
- postupná obnova rodinných domov, dostavby domov v záhradách
- dostavby občianskej vybavenosti
SEKTOR D
je vyčlenený tokom Badínskeho potoka – po jeho ľavom brehu od ulice Hliny po západný okraj
zastavaného územia obce - Bačov laz s obmedzením v zóne nad OP vodorovnej roviny letiska,
maximálna výška 10m nad úroveň terénu,
- rodinné domy v uličnom usporiadaní aj v rozptyle,
- intenzifikačná dostavba v stavebných medzerách a v záhradách
SEKTOR E
je vyčlenený oplotením záhrad nad Ul. L. Svobodu po zástavbu na severnom okraji Ul. Hliny, na
západnom okraji po vodojem Hliny a na severnej strane hranicou navrhovanej rozvojovej plochy
lokalít III. a IV. s obmedzením v zóne nad OP vodorovnej roviny letiska, kde už terén tvorí
prekážku, maximálna výška 10m nad úroveň terénu,
- výstavba rodinných domov v uličnom usporiadaní
SEKTOR F
je vyčlenený pozdĺž rýchlostnej cesty R1 od hranice katastra s katastrom Kremničky na severnej
strane po cestu prechádzajúcu popod R1 na južnej strane. Nachádza sa v zóne nad OP
vodorovnej roviny, prechodovej plochy a vzletového priestoru letiska, kde už terén tvorí
prekážku. Maximálna výška stavieb 10m nad úroveň terénu je povolená iba v OP vodorovnej
roviny,
- paralelná komunikácia smerom od Banskej Bystrice pokračujúca smerom do Sielnice je
riešená v záreze s navrhovanou mimoúrovňovou križovatkou riešenou pri navrhovanom
priemyselnom parku
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SEKTOR G
je vyčlenený poľnými cestami južne od areálu Roľníckeho družstva s obmedzením v zóne nad
OP vodorovnej roviny letiska 353,38 m n.m.B.p.v
- realizácia priemyselného parku Badín - Sielnica
- obnova historickej cesty Badín - Sielnica
SEKTOR H
je vyčlenený tromi areálmi medzi rýchlostnou cestou R1 a tokom Hrona:
- H.1 existujúca čerpacia stanica PHM s areálom dopravných služieb východne od rýchlostnej
cesty R1, rozvoj služieb motoristom. Pre všetky stavby rešpektovať výšky stanovené
ochrannými pásmami letiska.
- H.2 areál ČOV mesta Banská Bystrica dostavba výrobných kapacít. Plocha H.2 sa nachádza
v OP vzletového priestoru – cca 351 – 361 m n.m.B.p.v a v OP vodorovnej roviny 353,38 m
n.m.B.p.v. Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, je záväzná výška stanovená
ochranným pásmom s nižšou hodnotou.
- H.3 areál Ministerstva obrany SR – sklady Vlkanová (bývalá základňa sovietskej okupačnej
armády) - dostavba výrobných kapacít a vyššej občianskej vybavenosti. Plocha H.3 sa
nachádza v OP vzletového priestoru – cca 338 - 342 m n.m.B.p.v a v OP prechodovej plochy
cca 338 – 353,38 m n.m.B.p.v.
SEKTOR I
je vyčlenený od západného okraja zastavaného územia obce po hranicu katastra Badín na
hrebeni Kremnických vrchov. Celý sektor I je v OP kužeľovej plochy:

- I.1 Areál kameňolomu - areál ťažby kameňa a technológie jeho spracovania, dočasná
ťažba v súlade s vydaným povolením s obmedzením – nachádza sa v OP kužeľovej
plochy letiska – cca 356 - 405 m n.m.B.p.v a v ochrannom pásme prírodných liečivých
zdrojov v Kováčovej a v Sliači.
- I.2 Lokalita „Kejda“ - - prestavba budovy ustajnenia mladého dobytka na rekreačné využitie
s obmedzením – nachádza sa v OP kuželovej plochy letiska – cca 384 – 393 m n.m.B.p.v.
- I.3 Lokalita Suchý báň obnova ťažby v kameňolome a predĺženie prístupovej cesty do
Rakytovskej doliny s obmedzením – nachádza sa v OP kužeľovej plochy letiska cca 409 –
420 m n.m.B.p.v.
- I.4 Priestor od areálu kameňolomu v Badínskej doline po hrebeň Kremnických vrchov – bez
akejkoľvek výstavby s obmedzením – nachádza sa v OP kužeľovej plochy letiska cca 370
– 453,38 m n.m.B.p.v.
- ochrana prírody a krajiny s možnosťou pohybovej rekreácie po značkovaných chodníkoch.
SEKTOR J
tvoria plochy nezaradené v sektoroch A. – I. Ide o nezastavané plochy poľnohospodárskej pôdy
a štruktúr nelesnej drevinovej vegetácie v okolí zastavaného územia obce po hranicu súvislých
lesov, resp. hranicu katastra Badína.
- poľnohospodárske a lesohospodárske využívanie
- legislatívne vyčlenené chránené územia
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C.2. URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH A VYLUČUJÚCICH PODMIENOK
VYUŽITIA PLÔCH, INTENZITY ICH VYUŽITIA
Regulatívy sektoru A
Centrálna zóna obce
Prípustné podmienky: - bývanie + občianska vybavenosť
Obmedzujúce podmienky: V lokalite XVII je možné realizovať rodinné domy,
umiestňovať zariadenia nestavebnej povahy, používať stavebné mechanizmy, vysádzať
a nechať rásť stromový porast do nasledovných výšok:
- v severnej časti lokality (na časti parciel č. 1057, 1059/7 a 1058, ktoré spadajú do
lokality XVII.) – maximálne do výšky 9 m nad pôvodným terénom
- v strednej časti lokality ( na časti parciel č. 1517 1065/1, ktoré spadajú do lokality
XVII.) – maximálne do výšky 8 m nad pôvodným terénom
- v strednej časti lokality ( na časti parciel č. 1065/3, 1068/1 a 1068/4, ktoré spadajú do
lokality XVII.) – maximálne do výšky 7 m nad pôvodným terénom
- v južnej časti lokality ( na časti parciel č. 1069, 1080, 1081, 1085/6, 1085/4, 1085/5,
1086, 1089, 1090, 1093, 1094/1, 1094/2, 1096/1, 1097, ktoré spadajú do lokality XVII –
maximálne do výšky 6 m nad pôvodným terénom
V Lokalite č. XX. je výstavba rodinných domov možná len na časti parciel č. 1320/6
a 1320/11, pričom výška stavieb, zariadení nestavebnej povahy, stavebných mechanizmov,
stromových porastov nesmie presiahnuť nadmorskú výšku 368,5 m n. m. Bpv, čo znamená
výšku 5,5 až 10,6 m podľa vzdialenosti od letiska (záväzná je nadmorská výška)
Projektová dokumentácia všetkých stavieb v lokalitách XVII. A XX. Musí byť v stupni
územného konania predložená Leteckému úradu k odsúhlaseniu. Súhlasu Leteckého úradu
podlieha aj umiestňovanie akýchkoľvek zariadení v uvedených lokalitách
Vylučujúce podmienky:
výroba
Ostatné územie sektoru A
Prípustné podmienky:
Obmedzujúce podmienky:

Vylučujúce podmienky:

- bývanie v rodinných domoch, obchod a služby
- maximálne do výšky striech existujúcej zástavby 10m
nad úrovňou terénu v časti, ktorá sa nachádza vo
vodorovnej rovine letiska
- pre lokality č. XV., XXI. A XXII. – maximálna výška
stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov
a pod. nepresiahne výšku susediacej zástavby
rodinných domov
- využitie lokality č. XXIV. je možné len za predpokladu,
že na tejto ploche nebudú umiestňované žiadne stavby
a zariadenia nestavebnej povahy
- zastaviteľnosť 40 %
- výroba

Regulatívy sektoru B
Prípustné podmienky:

- bývanie rodinných domoch, obchod a služby
- šport v areáli futbalového ihriska
Obmedzujúce podmienky:
- maximálne do výšky striech existujúcej zástavby 10m
nad úrovňou terénu
- ochranné pásmo areálu Roľníckeho družstva pre
obytnú zástavbu 100 m od budov v ktorých je ustajnený
dobytok
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Vylučujúce podmienky:
Regulatívy sektoru C
Prípustné podmienky:
Obmedzujúce podmienky:

Vylučujúce podmienky:
Regulatívy sektoru D
Prípustné podmienky:
Obmedzujúce podmienky:

Vylučujúce podmienky:
Regulatívy sektoru E
Prípustné podmienky:
Obmedzujúce podmienky:

Vylučujúce podmienky:

- zastaviteľnosť 40 %
- umiestniť obytnú zástavbu v lokalite XIV. pri Družstve
v blízkosti
poľnohospodárskeho
dvora
len
za
podmienky, že výroba a produkcia poľnohospodárskeho
dvora nebude zvyšovaná a chov hovädzieho dobytka
bude
umiestnený
vo
vzdialenejšej
časti
poľnohospodárskeho dvora
- obytná zástavba v ochranných pásmach priemyselnej
a poľnohospodárskej výroby
bývanie v rodinných domoch, obchod a služby
- maximálne do výšky striech existujúcej zástavby 10m
nad úrovňou terénu
- zastaviteľnosť 40 %
- výstavba rodinných domov na plochách nachádzajúcich
sa čiastočne, alebo úplne v zosuvnom území je
podmienená vyhotovením podrobného geologického
posudku
- budovy musia byť najmenej 30 m od lesných pozemkov
a oplotenie pozemkov najmenej 5 m od lesných
pozemkov
- výroba
- bývanie v rodinných domoch, obchod a služby
- chov domácich zvierat pre vlastnú potrebu
- maximálne do výšky striech existujúcej zástavby 10m
nad úrovňou terénu
- zastaviteľnosť 40 %
- výstavba rodinných domov na plochách nachádzajúcich
sa čiastočne, alebo úplne v zosuvnom území je
podmienená vyhotovením podrobného geologického
posudku
- výroba

- bývanie v rodinných domoch, obchod a služby
- chov domácich zvierat pre vlastnú potrebu
- maximálne do výšky striech existujúcej zástavby 10m
nad úrovňou terénu
- zastaviteľnosť 40 %
- výroba

Regulatívy sektoru F
F.1 Navrhovaná paralelná cesta s rýchlostnou cestou R1
Prípustné podmienky:
dopravná trasa – paralelná s R1 sprístupňujúca obec
Badín smerom od Banskej Bystrice s možnosťou
obnovenia historickej cesty Badín - Sielnica
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Obmedzujúce podmienky:
Vylúčená funkcia:

teleso cesty v záreze
všetky ostatné funkcie

Regulatívy sektoru G
Areál Roľníckeho družstva a Priemyselný park Badín - Sielnica
Prípustné podmienky:
- priemyselná výroba a sklady
- výroba vo vnútri areálu Roľníckeho družstva,
Obmedzujúce podmienky:
- maximálne do výšky 10 m nad terénom
- maximálne ekvivalent 100 veľkých dobytčích jednotiek
(VDJ) v areáli
- zastaviteľnosť 80 %
Vylučujúce podmienky:
- všetky ostatné funkcie
Regulatívy sektoru H
H.1 Areál čerpacej stanice PHM
Prípustné podmienky:
Obmedzujúce podmienky:

Vylučujúce podmienky:

H.2 Areál ČOV Banská Bystrica
Prípustné podmienky:
Obmedzujúce podmienky:

Vylučujúce podmienky:

- dopravná vybavenosť a služby motoristom
- pre všetky stavby rešpektovať výšky stanovené
ochrannými pásmami letiska.
- zastaviteľnosť 80 %
- všetky ostatné funkcie

- výrobná, dopravná a technická vybavenosť
- výška zástavby - cca 351 – 361 m n.m.B.p.v a v OP
vodorovnej roviny 353,38 m n.m.B.p.v. Keďže sa
jednotlivé ochranné pásma prelínajú, je záväzná výška
stanovená ochranným pásmom s nižšou hodnotou.
- zastaviteľnosť 80 %
- všetky ostatné funkcie

H.3 Areál Ministerstva obrany SR – sklady Vlkanová - Badín
Prípustné podmienky:
- priemyselná výroba a sklady, vyššia občianska
vybavenosť
Obmedzujúce podmienky:
- zástavba maximálne do výšky cca 338 - 342 m n.m.B.p.v
a v OP prechodovej plochy cca 338 – 353,38 m
n.m.B.p.v.
- zastaviteľnosť 70 %
Vylučujúce podmienky:
- všetky ostatné funkcie
Regulatívy sektoru I
I.1 Areál kameňolomu
Prípustné podmienky:
Obmedzujúce podmienky:

- ťažba a spracovanie kameňa
- maximálne do výšky 10 m nad terénom
- rešpektovať ochranné pásmo prírodných liečivých
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Vylučujúce podmienky:
I.2 Lokalita „Kejda“
Prípustné podmienky:
Obmedzujúce podmienky:
Vylučujúce podmienky:
I.3 Lokalita Suchý báň
Prípustné podmienky:
Obmedzujúce podmienky:
Vylučujúce podmienky:

zdrojov Sliač -Kováčová
- zastaviteľnosť 20 %
- všetky ostatné funkcie

- rekreácia
- maximálne do výšky 10 m nad terénom
- zastaviteľnosť 10 %
- všetky ostatné funkcie

- ťažba a spracovanie kameňa
- maximálne do výšky 10 m nad terénom
- zastaviteľnosť 10 %
- všetky ostatné funkcie

I.4 Priestor od areálu kameňolomu v Badínskej doline po hrebeň Kremnických vrchov
Prípustné podmienky:
- ťažba drevnej hmoty podľa platného Programu
starostlivosti o lesy, pohybová rekreácia
Obmedzujúce podmienky:
- ochrana prírody
- bez výstavby pozemných stavieb s výnimkou stavieb
lesného hospodárstva
- maximálne do výšky 10 m nad terénom
Vylúčená funkcia:
- iné ako rekreácia a ochrana prírody
Regulatívy sektoru J
Prípustné podmienky:
Obmedzujúce podmienky:

Vylúčená funkcia:

- poľnohospodárska výroba
- pohybová rekreácia len po vyznačených turistických
cestách,
- ochrana prírody
- všetky ostatné funkcie

C.3. ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA
a) Zariadenia občianskej vybavenosti umiestňovať v plochách určených pre občiansku
vybavenosť, prednostne vo vymedzenej centrálnej zóne obce
b) Zariadenia umiestňovať podľa požadovanej pešej dostupnosti a pri komunikáciách
zabezpečujúcich jednoduchú dopravnú obsluhu.
c) Pri dobudovávaní zariadení občianskej vybavenosti rešpektovať väzby na charakter
existujúcej vybavenosti
d) Do obytného územia situovať
- prevádzky maloobchodu s hlukovou záťažou L Aeq.p <=65 dB (A)
- prevádzky nevýrobných služieb, s hlukovou záťažou L. Aeq.p <=65 dB (A)
- prevádzky administratívy, s hlukovou záťažou L. Aeq.p <=65 dB 60 dB (A)
e) Do výrobného územia situovať stravovacie zariadenia v rámci jednotlivých areálov
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f) Do rekreačného územia situovať len zariadenia mobilné - sezónneho charakteru vo
väzbe na jestvujúce komunikácie

C.4. ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENIA ÚZEMIA
Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia
- rešpektovať požiadavky z hľadiska vedenia trás nadradených dopravných koridorov –
rýchlostná cesta R1
- rezervovať plochu pre riešenie mimoúrovňovej križovatky s cestou R1
- cestu I/69 prečíslovať na komunikáciu I. triedy č. 66
- zmeniť trasu zbernej komunikácie – cesta III/066024 do polohy rovnobežne s rýchlostnou
cestou s napojením na existujúcu cestu v mieste prieluky medzi existujúcou zástavbou a so
zapustením 5 m pod úroveň terénu
- dobudovanie základného komunikačného systému obce riešiť v zmysle požiadaviek STN
736110 v intraviláne a STN 736101 v extraviláne
- dopravné napojenie novo navrhovaných rozvojových plôch riešiť napojením na existujúci
dopravný systém nižšieho významu a riešiť ho v súlade s STN 73 6110 a STN 73 6102
- v novo navrhnutých lokalitách riešiť dopravnú obsluhu formou obslužných a upokojených
komunikácií
- križovatky riešiť v zmysle požiadaviek STN 736102
- autobusové zastávky dobudovať v súlade s planou normou a umiestniť ich mimo jazdné
pruhy komunikácií.
- v existujúcej aj novo navrhovanej zástavbe pozdĺž zberných a obslužných komunikácií
dobudovať minimálne jednostranné chodníky
- pri navrhovaných lokalitách vybavenosti vybudovať rozptylové plochy pre pohyb peších
- v centrálnej časti obce doriešiť segregáciou pešej a automobilovej dopravy v rámci
podrobnejšej dokumentácie
- vybudovať samostatnú cyklistickú trasu pozdĺž rieky Hron ako súčasť rodinnej cestičky
Banská Bystrica - Zvolen
- v rámci zástavby rodinných domov odstavovanie a garážovanie riešiť individuálne na
pozemkoch rodinných domov
- dobudovať parkovacie plochy v počte 4 % pre imobilných občanov v súlade s vyhl. č.
532/2002 Z.z
- pri lokalitách bývania zohľadňovať požiadavky hygienickej ochrany a tieto umiestňovať
mimo územia nadmerne zasiahnuté hlukom a exhalátmi z dopravy
- vylúčiť nákladnú dopravu z kameňolomu zo zastavaného územia obce Badín
- Realizácia lokality č. XXV - výroby a služieb, je podmienená rešpektovaním ochranného
pásma cesty I. triedy – 50 m od osi vozovky a lokalitu napojiť na komunikáciu nižšej triedy.
Zásady a regulatívy zariadení civilnej ochrany
V súlade s § 11, ods. 5, písm. f) v súčinnosti s § 139a, ods. 10, písm. m) zákona č. 50/1976
Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, s § 4, ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, a § 4, ods. 4. a 5. vyhlášky
MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany: V rodinných domoch vybudovať
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jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS) s dvojúčelovým využitím vo vhodných
podzemných a nadzemný ch priestoroch s kapacitou ukrytia pre počet bývajúcich. Rešpektovať
stavebnotechnické požiadavky a technické podmienky pre budovanie JÚBS stanovené prílohou
1, tretia časť, odd. II. a štvrtá časť vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej
ochrany
Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia
- verejné technické vybavenie (vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrické a telekomunikačné
káble) umiestňovať vo verejných uličných koridoroch na plochách pre verejnoprospešné
stavby s dodržaním ich ochranných pásiem
- rozvody pitnej vody riešiť tak, aby vyhovovali aj požiarnym predpisom
- elektrické VN rozvody riešiť tak, aby boli dodržané ochranné pásma letiska Sliač
- elektrické NN rozvody v novo navrhovaných uliciach riešiť zásadne zemnými káblami
- plynové STL rozvody riešiť tak, aby boli dodržané odstupy od ostatných trás technického
vybavenia
- telekomunikačné
rozvody
realizovať
zásadne
zemnými
káblami.
Nadzemné
telekomunikačné a rádiokomunikačné zariadenia odsúhlasiť v štádiu zámeru s Leteckým
úradom SR.

C.5. ZÁSADY A REGULATÍVY PRE ZACHOVANIE KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT,
PRE OCHRANU A VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV, PRE OCHRANU PRÍRODY
A TVORBU KRAJINY, PRE VYTVÁRANIE A UDRŽIAVANIE EKOLOGICKEJ STABILITY,
VRÁTANE PLÔCH ZELENE

Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt
a/. Z urbanistického hľadiska považovať za hodnotné územie priestor jadrového územia obce
– historickú formu urbanizácie, ulice SNP, Sládkovičova, Krčméryho, východná časť ulice
Družstevná a priečna ulica Banská s rím. kat. kostolom. Za hodnotný priestor považovať aj
priečne prepojenie ul. SNP a Sládkovičova s ev. a v. kostolom, požiarnou zbrojnicou
a objektom starej školy.
b/. Z kultúrno-historického hľadiska rešpektovať hodnotné objekty:
• Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej – kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZKP
SR. Pôvodne ranogotická sakrálna stavba postavená okolo roku 1307, v roku 1636
obohnaná múrom a strieľňami, zapísaný pod č. 2/1, baroková prestavba z roku 1765,
posledná prestavba v rokoch 1893 – 1894 do neogotickej podoby. Podľa posledných
výskumných prác existujú indície, ktoré túto stavbu kladu v dobe vzniku pred rok 1250 svätyňa kostola) zapísaný pod č. 2/1.
• Evanjelický kostol z polovice 19. storočia zapísaný v ÚZKP SR;. (ako evanjelický farár tu
pôsobil August Horislav Krčméry) zapísaný pod č. 3/0.
• Zemianska kúria zachovalá pri obecnom úrade;
• Pamätník parašutistov zapísaný pod č. 3257/0
• Stará základná škola;
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• Drevený objekt materskej školy.
c/. Z archeologického hľadiska sa v riešenom území nachádza:
- nálezisko pravekého sídliska ľudu lužických popolnicových polí na lokalite Pod
Hrádkom vo výške 502 m n.m. (mladšia doba bronzová)
- Slovanská osada 1 km od obce na ľavom brehu Badínskeho potoka
- Hrádok, výšinná lokalita – vrcholný stredovek
- Čierne blato, pri Hrone - Slovania
d/. Zabezpečiť ochranu kultúrno-historických hodnôt, zachovanie, regeneráciu
a primerané využívanie národných kultúrnych pamiatok a územia s evidovanými
archeologickými nálezmi. K zámeru akejkoľvek formy úpravy národných kultúrnych
pamiatok a územia s archeologickými nálezmi si investor, vlastník vyžiada rozhodnutie
od príslušného orgánu na ochranu pamiatkového fondu, ktorý rozhodne o prípustnosti
prác a prípadnej nutnosti vykonania archeologického výskumu.
Zásady a regulatívy pre ochranu prírody a tvorbu krajiny
•

Rešpektovať existujúce a navrhované chránené územia národného a európskeho
významu:

Národná prírodná rezervácia (NPR) Badínsky prales (SKUEV0044) predstavuje jedno z
najstarších chránených území a vyhlásené bolo na ochranu človekom len málo ovplyvneného
fragmentu prírodného zmiešaného lesa, v podhorskom až horskom stupni, so zastúpením
všetkých vývojových štádií a fáz. Pôvodne bolo ustanovené výnosom Ministerstva
pôdohospodárstva v Budapešti č. 127.663/2-B-1/1913 už v roku 1913, neskôr novelizované
výnosom Ministerstva školstva a národnej osvety v Prahe č. 143.547/1933 zo dňa 31.12.1933.
Úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 3622/1974-0P zo dňa 27.5.1974 bolo rozšírené a
stanovené jeho ochranné pásmo. Spresnenie výmery a rozšírenie ochranného pásma bolo
potvrdené všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 1/2002 z 18.
marca 2002Vyhláškou MŽP SR č. 17/2003 z 9. januára 2003 bolo predmetné územie
ustanovené za národnú prírodnú rezerváciu. Chránené územie NPR Badínsky prales je
zaradené medzi územia európskeho významu s identifikačným kódom SKUEV0044.
Vlastné územie NPR je ponechané na samovývoj, bez akýchkoľvek úmyselných
lesohospodárskych zásahov. Má výmeru 30,03 ha a platí v ňom najvyšší, piaty stupeň ochrany.
Ochranné pásmo NPR je osobitne vyhlásené, má výmeru 123,43 ha a v zmysle § 17 ods. 6
zákona v ňom platí štvrtý stupeň ochrany.
Zásady činností v ochrannom pásme NPR:
 Jemnejšie spôsoby hospodárenia a ich formy (výberkový hosp. spôsob)
 Ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich stromov, skupiny
stromov a ležaniny)
 Zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy
 Zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov
 Usmerňovanie návštevnosti územia
 Šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty (kone, lanovky, ...)
 Zvyšovanie rubnej doby
 Predlžovanie obnovnej doby
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Neprípustné činnosti:
Terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery.
V NPR Badínsky prales je podľa zákona zakázané pohybovať sa mimo vyznačeného
turistického chodníka alebo náučného chodníka (§ 16 ods. l písm. a) v znení § 15 ods. l písm. a)
v znení § 14 ods. l písm. c) zákona), a keďže cez vlastné, najprísnejšie chránené územie, ale
ani cez vyhlásené ochranné pásmo, nevedie v súčasnosti žiaden vyznačený turistický alebo
náučný chodník, je potrebné uvedené zohľadniť pri jeho využívaní pre bežnú poznávaciu
turistiku. V území je možný pohyb len so sprievodcom z Lesov SR, š. p., alebo odborným
pracovníkom ŠOP SR. Vhodným riešením môže byť návrh a vybudovanie osobitného náučného
chodníka situovaného na trase údolnej lesnej odvoznej ceste, prípadne prechádzajúceho aj
časťou ochranného pásma NPR Badínsky prales.
Navrhované územie európskeho významu Horná skala (SKUEV 0689) (SKUEV0689)
bolo doplnené do siete navrhovaných území európskeho významu v zmysle záverov bio
geografických seminárov a na základe požiadavky Európskej komisie. Územie je navrhované
na ochranu prevažne prirodzených lesných ekosystémov, miestami až pralesovitého
charakteru, jedľovo-bukového lesného vegetačného stupňa s predpokladom ďalšieho vývoja k
prírodným lesom a s výskytom viacerých druhov predátorov. V časti územia s pralesovitými
formáciami (najmä ochranné lesy) prebiehajú nepretržité auto regulačné procesy s dostatočnou
stabilitou a odolnosťou. V území neboli vykonávané žiadne manažmentové zásahy a tieto ani
nebudú vykonávané v stabilných, prirodzených porastoch, predovšetkým v ochranných lesoch.
Potenciálne sú lesné spoločenstvá zraniteľné v ostatných častiach a to v prípade
neakceptovania jemných spôsobov obhospodarovania. V spolupráci s odbornou organizáciou
ŠOP SR a S-CHKO Poľana, s Lesníckou fakultou TU vo Zvolene a užívateľom lesných
pozemkov je nutné posúdiť a navrhnúť primeranú úpravu drevinového zloženia vedúcu k
posilneniu stability porastov a ich prirodzenému drevinovému zloženiu“.
Prírodná pamiatka (PP) Kremenie bola vyhlásená na ochranu unikátneho geologického
objektu - pseudokrasovej jaskyne situovanej v sivých dolomitoch s vysokým stupňom
sekundárneho prekremenenia v záverečnej fáze postvulkanickej hydrotermálnej činnosti na
území Kremnických vrchov. Do územia obce Badín zasahuje len jej ochranné pásmo, ktoré nie
je osobitne vyhlásené a podľa zákona je ním územie do vzdialenosti 60 m von od jej hraníc a
platí v ňom tretí stupeň ochrany.
Zásady pre ochranu prírody a krajiny a pre vytváranie a udržiavanie ekologickej
stability, vrátane plôch zelene
•

•

•

vytvárať na kontakte zastavaných plôch s poľnohospodárskou krajinou zónu záhrad
a sídelnej zelene, ktorá by vytvárala prirodzený prechod do voľnej krajiny a zmierňovala
tým bariérový efekt zastavaných plôch,
vykonávať ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, ktorá spočíva
v regulácii zámerného rozširovania nepôvodných druhov a odstraňovaní zistených
inváznych druhov uvedených v prílohe vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon v platnom znení,
v maximálnej miere zachovať existujúce prirodzené brehové porasty Badínskeho
potoka, ktoré patria do biotopu európskeho významu Ls1.3 Jaseňovo – jelšové
podhorské lužné lesy (91EO), ako aj sprievodnú brehovú vegetáciu ostatných vodných
tokov,
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

z hľadiska krajinného obrazu sa ochrany krajiny v zmysle Európskeho dohovoru
o krajine je nevyhnutné na rozvojových plochách umiestnených na vizuálne
exponovaných svahoch a horizontoch dodržiavať jednotnú výškovú hladinu zástavby
tak, aby nová zástavba netvorila vizuálny impakt pri pohľade z kotlinovej časti územia
pozdĺž komunikácií a z priľahlých obcí,
udržať podmienky pre zachovanie malého súkromného hospodárenia na orných pôdach
(záhumienky, sady, záhrady) v nadväznosti na sídlo ako dôležitého krajinného prvku,
podieľajúci sa na štrukturálnej diverzite kotlinovej časti územia,
rešpektovať prvky ÚSES na regionálnej úrovni (v zmysle platného RÚSES okresu
Banská Bystrica),
zmeniť skladbu lesných porastov v kotlinovej časti územia v prospech listnatých druhov
klimaxových spoločenstiev,
v záujme zabezpečenia ekologickej stability a biodiverzity ekotónového pásma je
potrebné zabezpečiť mozaikovú štruktúru krajiny,
zachovávať komplexy druhovo bohatých lúk veľkej prírodovedeckej a tiež kultúrnej
hodnoty,
obnoviť, resp. revitalizovať brehové porasty vodných tokov
nepripustiť narúšanie brehovej vegetácie
posilniť účinok, ktorý predstavujú v krajine biokoridory miestneho významu
zachovať, posilniť a ošetrovať súčasnú nelesnú drevinovú vegetáciu v intenzívne
poľnohospodársky využívanej kotlinovej časti územia,
doplniť líniovú nelesnú drevinovú vegetáciu pozdĺž poľných a účelových ciest, na
hraniciach poľnohospodárskych plôch,
pri výsadbe nelesnej drevinovej vegetácie mezofilnej i hydrofilnej uprednostňovať druhy
blízke potenciálnej vegetácii,
zmeniť spôsob obhospodarovania makroštruktúr ornej pôdy na Sliačskej kotline ich
členením na menšie celky striedaním plodín, resp. doplnením línií nelesnej drevinovej
vegetácie, ktoré by zmierňovali bariérový účinok týchto plôch a vytvárali by interačné
prvky v krajine,
zabezpečiť zachovanie lúčno-pasienkárskeho typu krajiny v ekotónovom pásme k.ú.,
ktorý je významný z hľadiska diverzity krajiny i diverzity rastlinných a živočíšnych
spoločenstiev a obmedzovaním sukcesných zárastov zabrániť pustnutiu krajiny,
redukcia sukcesných zárastov na trvalých trávnych porastoch na zachovanie
produkčných plôch,
kosiť najmenej v trojročných intervaloch vzdialenejšie lokality s pasienkami, čím sa
predíde nekontrolovanému sukcesnému zárastu týchto plôch,
zamedziť prenikaniu expanzívnych druhov tráv na druhovo bohaté a hodnotné lúky
pravidelným kosením prípadne extenzívnou pastvou oviec,
na vzdušných elektrických vedeniach vykonať technické opatrenia zabraňujúce
usmrcovaniu vtákov,
posilniť okolo poľnohospodárskeho areálu izolačnú zeleň,
dbať na správne uskladnenie maštaľného hnoja a zabezpečenie silážnych žľabov
chrániť prirodzené druhové zloženie ekosystémov spočívajúce v regulácii zámerného
rozširovania nepôvodných druhov, v odstraňovaní a zamedzení šírenia inváznych
druhov rastlín a drevín,
v lesnom hospodárstve uprednostniť ekologické formy hospodárenia,
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•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov a súvisiacich predpisov uplatňovať územnú ochranu, druhovú ochranu rastlín,
živočíchov, nerastov a skamenelín
v odôvodnených prípadoch zásahu realizáciu výrubov do nelesnej stromovej a krovinnej
vegetácie rešpektovať ustanovenia § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov
na území lokalít rozvoja rešpektovať legislatívnu ochranu prírody (Zákon NR SR
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávaciu vyhlášku MŽP SR č.
24/2003 Z. z. a jej novelizáciu vyhláškou č. 492/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva uvedený
zákon)
v prípade lokalizácie investičného zámeru v chránenom území spolupracovať s miestne
príslušnou správou ŠOP
realizovať kompenzácie záberu biotopov európskeho a národného významu a prioritných
biotopov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny
v prípadoch poškodenia biotopov vykonať za odbornej spolupráce so ŠOP SR účinné
revitalizačné opatrenia a v prípade nemožnosti ich realizácie vykonať náhradné
revitalizačné opatrenia v náhradnom území
výrub nelesnej drevinnej a krovinnej vegetácie realizovať v zmysle ustanovení § 47
zákona a výlučne v mimo vegetačnom období
výsadbu a dosadbu zelene realizovať zo stanovištne vhodných a autochtónnych druhov
vegetácie.
venovať pozornosť dendrologicky (rozmerovo, vekovo a druhovo) miestne významným
a vzácnym drevinám.
pri spracovaní projektovej dokumentácie pre jednotlivé investičné zámery spracovať
projekt ozelenenia a vegetačných úprav
pri krajinárskych i náhradných výsadbách používať stanovištne vhodné pôvodné druhy
vegetácie.
minimalizovať zásahy do jednotlivých prvkov MÚSES a RÚSES.
pri výskyte chránených biotopov národného a európskeho významu postupovať podľa
ustanovení § 6 zákona, pri prípadnom výskyte chránených druhov podľa § 40 zákona.
pri naplnení limitných hodnôt niektorých navrhovaných činností vykonať posudzovanie
ich vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie v platnom znení.

Rešpektovať prvky miestneho systému ekologickej stability so zameraním najmä na
nelesné typy biotopov a mokradné biotopy aj na lesnom pôdnom fonde za účelom zachovania
najhodnotnejších prírodných lokalít s výskytom chránených druhov a biotopov národného a
európskeho významu na úrovni celého dotknutého územia:
Biokoridory miestneho významu:
1. severne až severozápadne od zastavaného územia obce pozdĺž účelovej komunikácie –
prepojenie existujúcich lesných komplexov
2. miestny malý vodný tok pri severnej hranici k. ú. v blízkosti m. č. Rakytovce – prepojenie
lesného komplexu s nadregionálnym biokoridorom rieky Hron
3. Badínsky potok so sprievodnou vegetáciou na východnom okraji zastavaného územia
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obce – predĺženie biokoridoru až po nadregionálny biokoridor rieky Hron
4. účelová komunikácia a miestny malý vodný tok so sprievodnou vegetáciou – prepojenie
lesného komplexu s nadregionálnym biokoridorom rieky Hron
5. prepojenie navrhovaných biokoridorov č. 3 a 4 v predĺžení osi VPD (vzletovej
a pristávacej dráhy) letiska Sliač
Ekologicky významný segment
Lažtek (E5m) nachádzajúci sa v katastroch Horné Pršany, Malachov, Radvaň, Badín
Ekologicky významné segmenty krajiny majú hlavný význam v zabezpečovaní druhovej
a krajinnoekologickej diverzity, zamedzení vodnej a veternej erózie, udržaní kvality vody,
regulácii odtokových pomerov, vytvorení refúgií pre mnohé rastliny a živočíchy a vytváraní
pufrovacích zón zriedkavým ekosystémom. Vyznačujú sa vysokou reálnou alebo potenciálnou
ekologickou stabilitou. Najhodnotnejšie z nich sú zaradené do siete prvkov RÚSES (biocentrá,
biokoridory).

C.6. ZÁSADY A REGULATÍVY PRE STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov
vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja.
Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy.
§ 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

Ochrana životného prostredia zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych
ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku
Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám
zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť
prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.
Ekologická stabilita je schopnosť ekosystému v rámci únosného zaťaženia vyrovnávať zmeny
spôsobené vonkajšími činiteľmi a zachovávať svoje prirodzené vlastnosti a funkcie.
OVZDUŠIE
Znečisťujúce látky v ovzduší:
1. tuhé znečisťujúce látky
2.oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý
3.oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý
4.oxid uhoľnatý
5.ozón
6. pachové látky
7.organické látky - celkový organický uhlík
Regulácia znižovania znečisťujúcich látok v ovzduší
1. Prípustné
a. Znižovanie energetickej náročnosti výroby a bývania
b. Technologické zariadenia podľa najnovších poznatkov vedy a techniky
c. Dopravný obchvat pre kameňolom, lesy a poľnohospodárstvo
d. rekonštrukcie zdrojov tepla, ktoré nespÍňajú najnovšie poznatky
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vedy a techniky,
e. plynofikácia navrhovanej výstavby a neplynofikovaného územia,
f. rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd
g.
2. Obmedzujúce
h. kapacita živočíšnej výroby maximálne 100 ekvivalentných VDJ

3. Neprípustné
a. technologické zariadenia zastaralé
b. vykurovanie paIivami produkujúcimi znečisťujúce látky nad prípustnú mieru

•

•
•

Pri realizácii jednotlivých investičných zámerov
stavebné práce vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií
na zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti počas realizácie prác (zakrytie sypkých
materiálov, zákaz spaľovania materiálov)
po ukončení terénnych prác vzhľadom k zamedzeniu prašnosti z nezatrávnených plôch
realizovať technickú a biologickú rekultiváciu územia
hodnotenie jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia (technologické zdroje, plochy
stacionárnej dopravy – parkoviská, podzemné garáže apod.) a vhodnosti ich umiestnenia
v riešenom území a lokalizácie na plochách vymedzených platnou územnoplánovacou
dokumentáciou realizovať v procese predprojektovej a projektovej prípravy v zmysle platnej
legislatívy – zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v zmysle ďalších neskorších predpisov
a v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia

VODA
Vodné toky
Celé územie obce sa nachádza v povodí rieky Hron (číslo hydrologického poradia 4-23-02),
ktorá súčasne tvorí hlavný recipient katastrálneho územia. Do rieky Hron sú odvádzané
povrchové vody z k. ú. Badín potokmi Sielnický, Badínsky (č.t. 047), Vlkanovský (č.t. 049),
Banský, Malachovský a Vlčí .
Všetky vodné toky majú stanovené ochranné pásma ktoré je nevyhnutné rešpektovať
a neodkladne odstrániť umelé prekážky z ochranných pásiem:
- rieka Hron 10 m od brehovej čiary ,
- Badínsky potok a ostatné toky 5 m od brehovej čiary
Zdroje pitnej vody.
a. Pohronský skupinový vodovod,
b. Aktívne zdroje v povodí Rakytovského potoka pre obec Horné Pršany v povodí Sielnického
potoka pre vodný zdroj Sielnica,
b. Sledované zdroje v povodí Badínskeho potoka pri Kordickom baraku v povodí
Malachovského potoka pri „Grófa obed “.
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Zdroje úžitkovej vody
a. rieka Hron
b. Badínsky potok
Prírodné liečivé zdroje v Sliači a Kováčovej
Sliač – prírodné liečivé zdroje: Kúpeľný (vrt I. A), Bystrica, Štefánik, Adam, Lenkey;
Kováčová – prírodný liečivý zdroj: Vrt K – 2
Uvedené prírodné liečivé zdroje sú chránené prostredníctvom ochranných pásiem , určených
vyhláškou MZ SR č. 551/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých
zdrojov v Sliači a Kováčovej.
Regulácia čistoty vôd
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Prípustné
odber pitnej vody z Pohronského skupinového vodovodu,
odber pitnej vody z podzemného zdroja pre obec Horné Pršany,
odber pitnej vody z podzemného zdroja pre vodný zdroj Sielnica,
odber úžitkovej vody z potoka Badínskeho a z rieky Hron,
vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z ČOV mesta Banská Bystrica do rieky Hron
vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z M ČOV do Badínskeho potoka
vypúšťanie vyčistených kontaminovaných vôd z areálu osobitného určenia a letiska

2.
a.
b.
c.

Obmedzujúce
Odber pitnej vody len v rozsahu rozhodnutia príslušného vodohospodárskeho orgánu
Odber úžitkovej vody len v rozsahu rozhodnutia príslušného vodohospodárskeho orgánu
Vypúšťanie vyčistených odpadových vôd len v rozsahu a kvalite určenej rozhodnutím
príslušného vodohospodárskeho orgánu.

3. Neprípustné
a. Odber pitnej vody zo zdrojov hygienicky závadných,
b. Odber pitnej vody nad rámec rozhodnutia príslušného vodohospodárskeho orgánu a správcu
siete,
c. Odber úžitkovej vody nad rámec rozhodnutia príslušného vodohospodárskeho orgánu,
d. Vypúšťanie splaškových vôd, kontaminovaných vôd do recipientov bez vyčistenia,
e. Vypúšťanie splaškových vôd, kontaminovaných vôd v rozpore s rozhodnutím príslušného
vodohospodárskeho orgánu.

•

•

Pri realizácii jednotlivých investičných zámerov v prípade zabezpečenia vlastného
zdroja pitnej vody:
spracovať hydrogeologický prieskum lokality pre účely zabezpečenie zdrojov pitnej vody
(vŕtané studne), v zmysle Vyhlášky č. 29/2005 Z. z. spracovať návrh PHO vodného zdroja
a následne legislatívne stanoviť PHO
potrebné je dokumentovať kvalitu odoberanej podzemnej vody, úvodnú analýzu navrhujeme
realizovať v rozsahu úplného rozboru pitnej vody v zmysle vyhlášky č. 354/2006 Z. z., potom
minimálne raz ročne vykonať základný rozbor pitnej vody v zmysle prílohy č. 2 k uvedenej
vyhláške
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pre odber podzemných vôd bude potrebné vydanie povolenia orgánom štátnej vodnej
správy v zmysle § 17 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z., orgán štátnej vodnej správy určí aj
účel, čas, povinnosti a podmienky, za ktorých povolenie vydáva, pričom v povolení na odber
podzemných vôd určí ich množstvo, prípadne časový interval odberu a výšku ročného
odberu
Pri realizácii jednotlivých investičných zámerov v prípade zabezpečenia vlastného čistenia
odpadových vôd:
zariadenia na čistenie odpadových vôd, objekty dažďových kanalizácií a vsakovacieho
systému sú v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vodnými stavbami a podliehajú
režimu povoľovania v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z.
k povoleniu vypúšťania vôd do recipientu a do vsakovacieho systému je potrebné predložiť
výsledok predchádzajúceho zisťovania v zmysle § 37 vodného zákona (zákon č. 364/2004
Z. z.)
pri všetkých nových aktivitách na území obce Badín v plnej miere rešpektovať všetky
vyhlásené pásma stanovené na ochranu podzemných i povrchových vôd v zmysle zákona
o vodách.

PÔDA
Zásady ochrany pôdy
1. Spôsob užívania poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov musí zodpovedať
prírodným podmienkam v danom území, zaručoval' funkčnú spätosť prírodných procesov
v krajinnom priestore a nesmie ohrozovať ekologickú stabilitu územia.
2. Agrotechnické opatrenia musia zaručiť ochranu, zachovanie a obnovu prirodzených
vlastností poľnohospodárskej pôdy, predchádzať výskytu a šíreniu burín.
3. Na plochách s návrhom IBV (lokality č. VI.,VII.,VIII. A IX.) budú rodinné domy umiestňované
vo vzdialenosti 30m od lesných pozemkov a porastov a oplotenie záhrad pri rodinných
domoch bude riešené vo vzdialenosti 5m od lesných pozemkov, aby bolo možné zabezpečiť
bezproblémové obhospodarovanie lesných porastov.
4. rešpektovať platnú legislatívu (zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy
5. realizovať trvalé vyňatie z poľnohospodárskej a lesnej pôdy – potrebné pre trvalý záber pod
stavebné objekty a prvky investičného zámeru
6. na plochách dočasných záberov poľnohospodárskej pôdy realizovať dočasné vyňatie
z poľnohospodárskej pôdy, následne ich rekultiváciu
7. plochy trvalého záberu odhumusovať a vrchnú humusovú vrstvu pôdy použiť na rekultivácie
plôch dotknutých stavebnou činnosťou resp. plôch určených projektom
8. v prípade potreby realizovať protierózne opatrenia
9. po stavebných prácach zabezpečiť rekultiváciu územia, po ukončení terénnych a
stavebných prác realizovať terénne úpravy s následným zatrávnením voľných
nezastavaných plôch a doplnením vyššej vegetácie
Regulácia ochrany a využívania pôdy
Prípustné
a. orná pôda v priestoroch a v rozsahu, kde kvalita pôdy, sklon terénu a plánované
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agrotechnické opatrenia vylučujú vodnú eróziu nad prípustnú mieru,
b. trvalé trávne porasty vo forme lúk a pasienkov
c. záber PPF na nepoľnohospodárske využívanie v rozsahu rozhodnutia príslušného
orgánu ochrany pôdy
Obmedzujúce
a. Rozorávanie pôd v rámci projektov rekultivácie.
Neprípustné
a. Rozorávanie pôdy v priestoroch, kde druh pôdy, sklon terénu a agrotechnické opatrenia
vytvoria predpoklad erózie pôdy nad prípustnú mieru.
b. Erózia pôdy z dôvodov intenzívneho pohybu hospodárskych zvierat.
c. Znehodnotenie prirodzených vlastností pôdy nadmerným hnojením.
d. Záber PPF na nepoľnohospodárske používanie bez súhlasu alebo v rozpore s
rozhodnutím príslušného orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
ODPADY
Zásady nakladania s odpadmi
a. Nakladanie s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi určuje všeobecne
záväzným nariadením Obec Badín.
Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať:
a. v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
b. zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c. užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d. ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
účely ich zberu na miest určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v obci.
Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
vykonáva obcou poverený (spôsobilý) subjekt v súlade s platným programom obce.
Regulácia
1. nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných
vlastností uvedené v prílohe č. 4 zákona Č. 2231200 l Z. z.
2. komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických a
fyzických podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce, pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane
parkov a cintorínov.
3. pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom a
produkuje ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov, alebo 1 tonu ostatných
odpadov, vypracúva vlastný program, ktorý obsahuje: separovaný zber komunálneho
odpadu, zhodnocovanie odpadov, znižovanie množstva biologicky nerozložiteľného
odpadu.
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Pri realizácii jednotlivých investičných zámerov:
zneškodňovanie odpadov na území jednotlivých investičných zámerov realizovať v zmysle
schváleného Programu odpadového hospodárstva príslušného okresu a obce v súlade
s platnou legislatívou (zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, vyhláška MŽP SR
č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, vyhláška MŽP
SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a náväzná vyhláška 409/2002
Z. z. o odpadoch, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z.)
realizovať separovaný zber jednotlivých zložiek z komunálneho odpadu. Separovaný odpad
sústrediť v zbernom dvore obce Badín. Vyseparovaný nebezpečný odpad zhromažďovať
oddelene od ostatných druhov odpadov v pevných, nepriepustných obaloch a v miestach
zabezpečených proti poveternostným vplyvom. Ich prepravu a zneškodnenie zabezpečiť u
oprávnenej firmy.
zneškodňovanie odpadov zo stavby počas výstavby podľa druhov odpadov zabezpečí
investor resp. dodávateľ stavby, zodpovedá za súlad s legislatívnymi predpismi
investor resp. dodávateľ stavebných prác predloží ku kolaudácii stavby špecifikáciu druhov
a množstvá odpadov vzniknutých v priebehu výstavby a doloží spôsob ich využitia resp.
zneškodnenia
v rámci nových prevádzok zabezpečiť priestor pre odpadové hospodárstvo
v rámci odpadového hospodárstva prevádzky zabezpečiť separáciu a recykláciu odpadov
spracovať Plán opatrení pre prípad havarijného stavu pri nakladaní s nebezpečnými
odpadmi
zneškodňovanie resp. zhodnotenie odpadov bude zabezpečené zmluvne dodávateľským
spôsobom – oprávnenými právnickými či fyzickými osobami – na základe uzatvorených
zmlúv

HLUK
Pri riešení jednotlivých investičných zámerov v území
● Preukázať splnenie ustanovení § 27 zákona č. 355/2007 Z. z., vyhlášky MZ SR č. 549/207 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MZ SR č. 549/2007
Z. z.
• naplniť požiadavky na ochranu obyvateľstva pred účinkami hluku a vibrácií vyplývajúce
z Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií v životnom prostredí a vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.
• realizovať protihlukové opatrenia na minimalizáciu existujúcej hlukovej záťaže za účelom
dodržiavania prípustných hodnôt podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. formou vhodných
technických opatrení
• už počas prípravy jednotlivých investičných zámerov v rámci PD realizovať opatrenia
na dodržanie limitov a minimalizáciu vplyvu hlukovej záťaže (Vyhlášky MZ SR č. 549/2007
Z. z.), dôraz klásť na jednotlivé použité technológie, plochy statickej dopravy a pod.
a. Hluk od automobilovej dopravy
Hlavným zdrojom hluku v obytnom území od automobilovej dopravy je rýchlostná cesta R 1
a cesta III/06624.
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Regulácia
l. Neumiestňovanie nových plôch bývania do zón s hladinou hluku dosahujúcou hodnoty nad
prípustnú mieru.
2. Nerozširovanie počtu bytových jednotiek v zónach s hladinou hluku dosahujúcou hodnoty
nad prípustnú mieru.
3. Budovanie technických opatrení pre zníženie hladiny hluku pod prípustnú mieru
b. Hluk od leteckej dopravy
Hluková štúdia vypracovaná v roku 1992 vychádzala z využívania lietadiel MIG 21 FA,
ktorých prevádzka produkuje vysoké hlukové zaťaženie.
Z uvedeného dôvodu investičné akcie v zastavanom území lokálne posúdiť z hľadiska
hlučnosti pre aktuálne využívanie letiska a používané typy lietadiel.
Regulácia
1. V zóne hluku L. Aeq.p väčšej ako 65 dB(A) nebudú realizované nové plochy bývania.
2. Jestvujúci stav bývania v zóne 65 - 70 dB(A) bude ponechaný bez možnosti rozšírenia
jestvujúceho stavu bytových jednotiek,
3. v zóne 70 a viac dB (A) je prípustnosť zmeny funkčného využívania s vylúčením trvalého
bývania.
Všeobecné zásady
• environmentálnu vhodnosť a prípustnosť činností prehodnotiť v súlade s platnou
legislatívou, pri ich lokalizácii dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a nadväzujúcich
vykonávacích a legislatívnych predpisov, tiež ustanovenia ďalších v predchádzajúcom texte
uvedených zákonov, uvedené aktivity musia byť v súlade s príslušnou platnou legislatívou
• stavebný zákon (zákon č. 50/1976 Zb.) – zákon o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku a všetky prislúchajúce vykonávacie predpisy musia byť v súlade.
RADÓN
Pri výstavbe nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1000 hodín počas
kalendárneho roka a pri výstavbe bytových budov dodržať § 14 vyhlášky MZ SR č.12/2001 Z.z.
Podľa platnej legislatívy pri každej novej výstavbe vyššie uvedených objektov zabezpečiť
vykonanie prieskumu radónu v podloží stavby, bez ktorého nebude možné vydať stavebné
povolenie na stavbu.
C.7. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
Zastavané územie obce je vymedzené hranicou určenou komisionálne k 1. 9.1990.
V období 1990 - 2008 bolo zastavané územie - na základe súhlasov Krajského
pozemkového úradu v Banskej Bystrici k pôvodnému územnému plánu obce a jeho zmenám
a doplnkom rozšírené o nové rozvojové plochy.
Tento územný plán rieši rozvoj bývania, občianskej vybavenosti, výroby,
rekreácie, športu, dopravy a technickej vybavenosti aj na nových plochách. Hranice
existujúceho a navrhovaného zastavaného územia sú vyznačené vo výkresoch č. 4, 9a,
9b.
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C.8. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Pri akejkoľvek činnosti rešpektovať legislatívne vymedzené ochranné pásma
v riešenom území :
a/ Hygienické ochranné pásma
Ochranné pásmo cintorína je stanovené 50 m od oplotenia.
Ochranné pásmo hospodárskeho dvora Poľnohospodárskeho družstva je stanovené
maximálnym počtom ustajnených 100 VDJ (veľkých dobytčích jednotiek) - 100 m od okraja
budov v ktorých je ustajnený dobytok (1m na jednu VDJ).
Poľnohospodársky areál Tri duby má stanovené ochranné pásmo 100 m
Poľnohospodársky objekt „Kejda“ až do ukončenia chovu hospodárskych zvierat v letnom
období a jeho využitia na rekreáciu má stanovené ochranné pásmo 100 m
Ochranné pásmo skladov osobitného určenia je 100 m od oplotenia
Ochranné pásmo kameňolomu je 500 m od oplotenia areálu
b/ ochranné pásma vodných zdrojov, vodných tokov a nádrží
- Veľká časť k. ú a celá zastavaná časť obce Badín sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa
prírodných liečivých zdrojov v Sliači a Kováčovej, určených vyhláškou MZ SR č. 551/2005 Z.z. ,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sliači a Kováčovej.
Vymedzené je v zmysle zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných
liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto ochranné pásmo chráni
hydrogeologický kolektor minerálnej vody a ktoré je určené § 28, § 40 ods. 2 a § 50 ods. 17
písm. b citovaného zákona.. V tomto území sú zakázané všetky činnosti, ktoré by mohli
negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti, využiteľné
množstvo, výdatnosť a zdravotnú bezchybnosť prírodného liečivého zdroja.
- Vyhláškou MZP SR č. 211/2005 Z. z. je vyhlásený vodohospodársky významný tok rieka Hron
s číslom hydrologického poradia 4-23-01-001. Ochranné pásmo rieky Hron je stanovené 10 m
od brehovej čiary
- Ochranné pásmo ostatných menších vodných tokov je stanovené 5 m od brehovej čiary
- Nariadením vlády SR č. 617/2004 Z.z. sú podľa zákona č. 364/2004 Z. z. v k. ú. Badín
vyhlásené poľnohospodársky využívané pozemky za zraniteľné oblasti Tieto môžu byť
využívané v súlade s programom poľnohospodárskych činností vyhláseným vyhláškou MP SR
č. 392/2004 Z. z.
- Do riešeného územia zasahujú pásma ochrany vodárenských zdrojov Sielnica a Horné
Pršany
- Časť riešeného územia sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti (hranica je
vyznačená v grafickej časti).
c/ ochranné pásma dopravných trás a zariadení
Cestné ochranné pásma
v zmysle Zákona o pozemných komunikáciách, zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a doplnkov a vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách
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Rýchlostná cesta R1 má stanovené ochranné pásmo 100 m od priľahlého jazdného pásu
Cesty I. triedy majú stanovené ochranné pásma 50 m od priľahlého jazdného pásu.
Cesta II. triedy má stanovené ochranné pásmo 25 m od osi vozovky
Cesty III. triedy majú stanovené ochranné pásmo 20 m od osi vozovky mimo zastavaného
územia
Miestne komunikácie mimo zastavaného územia majú stanovené ochranné pásma 15 m osi
vozovky
Ochranné pásmo dráhy
v zmysle Zák. č. 164/1996 Z.z. je stanovené ochranné pásmo železničnej trate 60 m od osi
krajnej koľaje.
d/ ochranné pásma trás technickej infraštruktúry
Riešeným územím prechádzajú trasy vzdušných elektrických vedení veľmi vysokého a
vysokého napätia, pohronský skupinový vodovod, VTL plynovod a diaľkové telekomunikačné
káble. Tieto vedenia majú stanovené nasledovné ochranné pásma :
- elektrické vedenia 25 m od krajného vodiča na každú stranu pri veľmi vysokom napätí a 15 m
na každú stranu od krajného vodiča pri vysokom napätí.
- trafostanice, majú ochranné pásmo 10 m.
- VTL plynovod má stanovené ochranné pásmo.......................... 50 m od osi na každú stranu.
- diaľkové káble majú stanovené ochranné pásmo ....................10 m. od osi na každú stranu.
- ochranné pásma vodovodu a kanalizácie sú vymedzené najmenšou vodorovnou
vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo
kanalizačného potrubia na obidve strany:
•1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
• 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- kanalizačné potrubie má stanovené ochranné pásmo............................... 3 m od osi potrubia
- zemné káble majú stanovené ochranné pásmo ..................................................... 1 m od osi
- Ochranné pásmo čistiacich staníc odpadových vôd (ČOV):
MBČOV mesta Banská Bystrica
250 m
MČOV biodisková nevetraná
20 m
MČOV kalové pole
50 m
Riešeným územím obce prechádza trasa Pohronského skupinového vodovodu (PSV) DN 500,
ktorý má stanovené ochranné pásmo ....................................4 m od vonkajšieho okraja potrubia
na obidve strany.
e/ ochranné pásma letiska Sliač
Rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-430/92/ILPZ zo dňa 27. 10. 1992 sa väčšina k. ú.
Badín nachádza v ochranných pásmach Letiska Sliač. Terén vo väčšine katastrálneho územia
už presahuje výšky stanovené ochrannými pásmami rádiolokátora SRE Sliač a letiska Sliač,
tzn. tvorí leteckú prekážku.
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod je
stanovené:
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ochranným pásmom prevádzkových plôch letiska, resp. ochranným pásmom so
zákazom stavieb (zákaz výstavby, zvyšovania alebo znižovania úrovne terénu,
vysádzania stromov, krov alebo iných výškových porastov, zákaz trvalo alebo dočasne
umiestňovať vozidlá, stroje alebo iné zariadenia)
- ochranným pásmom vzletových a približovacích priestorov (sklon 1,43 % - 1:70)
s výškovým obmedzením 319,50 – cca 361,30 m n.m.B.p.v.,
- ochranným pásmom prechodových plôch (sklon 12,5 % - 1 : 8) s výškovým
obmedzením cca 311,00 – 353,38 m n.m.B.p.v.,
- ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 353,38 m n.m.B.p.v.,
- ochranným pásmom kužeľovej plochy (sklon 4,0 % - 1:25) s výškovým obmedzením
353,38 -453,38 m n.m.B.p.v.,
- ochrannými pásmami kurzového presného približovacieho rádiomajáka ILS LLZ
- ochrannými pásmami rádiolokátora SRE Sliač, ktoré pozostávajú z troch sektorov a sú
definované jednotlivými polomermi:
Sektor OP letiska A: je vymedzený kružnicou so stredom na stanovišti radaru, ktorá ohraničuje
vodorovnú plochu dotýkajúcu sa spodnej hrany anténneho zrkadla. Polomer kružnice je
100 m. Nadmorská výška vodorovnej plochy je 337 m n.m.B.p.v.
Sektor OP letiska B: je tvorený zrezaným kužeľom, ktorý nadväzuje na okraj sektora
A rozširujúcim sa smerom hore pod uhlom 0,3º nad rovinu vymedzenú sektorom A do
vzdialenosti 5000 m od stanoviska antény rádiolokátora.
Sektor OP letiska C: je tvorený zrezaným kužeľom, ktoré nadväzuje na okraj sektora B
a rozširuje sa smerom hore pod uhlom 0,5 º nad vodorovnú rovinu. Vzdialenostne nie je
sektor C obmedzený.
Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
- ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie
musí byť riešené podzemným káblom),
- ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám (povrchová úprava
objektov a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou; externé
osvetlenie objektov, spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod.
musí byť riešené svietidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na
osvetľovanú plochu a nemôže spôsobiť oslepenie posádky lietadiel; zákaz použitia
zariadení na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia; zákaz
použitia silných svetelných zdrojov),
- vonkajším ornitologickým ochranným pásmom (vylúčenie vykonávania činností
a zriaďovania stavieb a prevádzok, ktoré by mohli zvýšiť výskyt vtáctva v okolí letiska;
obmedzenie zriaďovania poľnohospodárskych stavieb, napr. hydinární, kravínov,
bažantníc, stredísk zberu a spracovania hmotného odpadu, vodných plôch a ďalších
stavieb s možnosťou vzniku nadmerného výskytu vtáctva),
- vnútorným ornitologickým ochranným pásmom (vylúčenie vykonávania činností
a zriaďovania stavieb a prevádzok, ktoré by mohli zvýšiť výskyt vtáctva v okolí letiska;
zákaz zriaďovať skládky, stohy, siláže + režim obrábania pôdy musia užívatelia
pozemkov dohodnúť s prevádzkovateľom letiska).
Terén vo väčšine katastrálneho územia už presahuje výšky stanovené ochrannými
pásmami rádiolokátora SRE Sliač, tzn. tvorí leteckú prekážku. Letecký úrad SR
stanovuje pre riešené územie nasledovné obmedzenia:
-
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Pre lokality č. XV., XXI. a XXII. - maximálna výška stavieb, zariadení, stavebných
mechanizmov, porastov a pod. nepresiahne výšku susediacej zástavby rodinných
domov.
- V lokalite č. XVII. je možné realizovať rodinné domy, umiestňovať zariadenia nestavebnej
povahy, používať stavebné mechanizmy, vysádzať a nechať rásť stromový porast do
nasledovných výšok:
• v severnej časti lokality (na časti parciel č. 1057, 1059/7 a 1058, ktoré spadajú do
lokality XVII.) – maximálne do výšky 9 m nad pôvodným terénom
• v strednej časti lokality (na časti parciel č. 1517 1065/1, ktoré spadajú do lokality
XVII.) – maximálne do výšky 8 m nad pôvodným terénom
• v strednej časti lokality (na časti parciel č. 1065/3, 1068/1, 1067 a 1068/4, ktoré
spadajú do lokality XVII.) – maximálne do výšky 7 m nad pôvodným terénom
• v južnej časti lokality (na časti parciel č. 1069, 1080, 1081, 1085/6, 1085/4, 1085/5,
1086, 1089, 1090, 1093, 1094/1, 1094/2, 1096/1, 1097, ktoré spadajú do lokality XVII –
maximálne do výšky 6 m nad pôvodným terénom
- V Lokalite č. XX. je výstavba rodinných domov možná len na časti parciel č. 1320/6
a 1320/11, pričom výška stavieb, zariadení nestavebnej povahy, stavebných
mechanizmov, stromových porastov nesmie presiahnuť nadmorskú výšku 368,5 m n.
m. Bpv, čo znamená výšku 5,5 až 10,6 m podľa vzdialenosti od letiska (záväzná je
nadmorská výška)
-

-

využitie lokality XXIV. je možné len za predpokladu, že na tejto ploche nebudú
umiestňované žiadne stavby a zariadenia nestavebnej povahy,

-

realizácia komunikácie v grafickej časti označenej číslom 4 je možná iba za
predpokladu že táto komunikácia bude riešená v záreze.

-

Pre lokality č. VI., VII. A VIII. – maximálna výška stavieb, zariadení, stavebných
mechanizmov, porastov a pod. 10 m nad terénom, maximálne však do výšky 486 m
n.m.B.p.v.
Pre ostatné lokality v sektoroch A,B,C,D.E,F.G,I,J, v častiach ktoré sa nachádzajú vo
vodorovnej rovine a kužeľovej ploche – maximálna výška stavieb, zariadení,
stavebných mechanizmov, porastov a pod. 10 m nad terénom – maximálna výška
stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. 10 m nad terénom.

-

Projektová dokumentácia všetkých stavieb v lokalitách XVII. a XX. musí byť v stupni
územného konania predložená leteckému úradu k odsúhlaseniu. Súhlasu leteckého úradu
podlieha aj umiestňovanie akýchkoľvek zariadení v uvedených lokalitách.
Ochranné pásmo rádiolokátora SRE pozostáva z troch sektorov:
Sektor A – je vymedzený kružnicou so stredom v stanovišti radaru, ktoré ohraničuje vodorovnú
plochu, dotýkajúcu sa spodnej hrany anténneho zrkadla. Polomer kružnice je 100 m.
Sektor B – je tvorený zrezaným kužeľom, ktorý nadväzuje na okraj sektoru A rozširujúcim sa
smerom nahor pod uhlom 0,3º nad rovinou vymedzenou sektorom A až do
vzdialenosti 5 000 m od stanovišťa antény rádiolokátoru
Sektor C – je vytvorený zrezaným kužeľom, ktorý nadväzuje na okraj sektoru B rozširujúcim sa
smerom nahor pod uhlom 0,5º nad vodorovnou rovinou, preloženým vzdialeným
ohraničením sektora B. Vzdialenostne nie je vymedzený.
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V ochrannom sektore rádiolokátora sa môžu ojedinele vyskytovať bodové prekážky,
napr. stĺpy, stožiare, komíny atď., a to len mimo sektor zvýšeného záujmu o radarovú
informáciu. Pod ochranným pásmom nesmú byť súvislé kovové prekážky do vzdialenosti 3 000
m, ktoré sú svojou plochou kolmé k stanovisku radaru, ak čelná plocha presahuje rozmer 100 x
20 m, a to len vtedy, ak ide o objekt prevádzkovo dôležitý.
Závislosť snímania výšky cieľa H na vzdialenosti D od SRE : Výšku cieľa H
vypočítame podľa vzťahu H = tan β x D.
Tabuľka č. 1 zobrazuje maximálnu výšku prekážky Hp v závislosti na vzdialenosti D
od SRE pri uhle β = 0,3 º a zahrnutí sektoru A.
Tabuľka č. 1
β = 0,3 º , tan β = H/D, Hm = tan β x Dm , tan 0,3º = 5,23 x 10-3
Vzdialenosť D/m 1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
Výška H/m
4,7
9,9
15,2
20,4
25,6
Tabuľka č. 2 zobrazuje maximálnu výšku prekážky Hp v závislosti na vzdialenosti D
od SRE pri uhle β = 0,5º . Pre konečný výpočet Hp je potrebné pripočítať konečnú Hp sektoru B
Tabuľka č. 2
β = 0,5 º , tan β = H/D, Hm = tan β x Dm , tan 0,3º = 8,72 x 10-3
Vzdialenosť D/m 10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
Výška H/m
111,9
155,6
199,2
242,9
286,5
Ochranné pásmo presného približovacieho rádiolokátora PAR
Ochranné pásmo rádiolokátora PAR pozostáva z troch sektorov:
Sektor A – má tvar obdĺžnika, v závislosti od typu rádiolokátora so stredom vo vzťažnom bode
rádiolokátora (vzťažný bod sa nachádza v prostriedku medzi obidvoma anténnymi
stĺpmi). Obdĺžnik má rozmer 200 x 60 m.
V tomto sektore je úplný zákaz stavieb, pohybu lietadiel, vozidiel, osôb, zvierat a pod.
Sektor B – nadväzuje na sektor A a má tvar trojuholníka s vrcholom vo vzťažnom bode radaru.
Sektor B končí na úrovni prahu VPD. V tomto sektore je úplný zákaz stavieb.
Sektor C – nadväzuje ne sektor B v jeho predĺžení až do vzdialenosti 2 000 m od prahu VPD.
V tomto sektore je výstavba stavieb s oceľovou konštrukciou povolená len na základe
kladného technického a prevádzkového posúdenia.
Vo všetkých troch sektoroch je úplný zákaz stavieb nadzemných slaboprúdových
a silnoprúdových vedení.
Ochranné pásma svetelných približovacích sústav (ALS RWY 36, ALS RWY 18)
a Ochranné pásma svetelných zostupových sústav (PAPI 36, PAPI 18), určených
rozhodnutím Leteckého úradu SR zn. 5192/313-1087-OP/2011 zo dňa 11.07.2011
Výškové vymedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je
stanovené:
→ ochranným pásmom svetelnej približovacej sústavy pre RWY 18 s výškovým obmedzením
318,17 – 415 m n.m.Bpv.
→ ochranným pásmom svetelnej zostupovej sústavy (PAP 18) s výškovým obmedzením 318,16
– 453 m n.m.Bpv.
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Obmedzenia a zákazy vyplývajúce z uvedených ochranných pásiem rešpektovať,
ochranné pásma sú premietnuté v grafickej časti, okrem ochranného pásma
rádiolokátora PAR, pretože ho pokrýva ochranné pásmo radaru SRE. Letecký úrad SR je
dotknutým orgánom štátnej správy. V zmysle § 30 č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve
v znení neskorších predpisov je nutné prerokovať s Leteckým úradom SR všetky
činnosti a stavby, ktoré by výškou, prevádzkou, alebo použitím stavebných
mechanizmov mohli narušiť ochranné pásmo.
f/ ochranné pásmo lesa
Ochranné pásmo lesa je stanovené ...............................................50 m od okraja lesného
porastu. Výnimku môže udeliť Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici.
g/ archeologické nálezy
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (úplné znenie č.
109/1998 Z.z.) a zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov, pamiatkového zákona č. 208/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.:
(1) Krajský pamiatkový úrad je v prvom stupni vecne príslušným správnym orgánom, ktorý
rozhoduje o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany
pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Krajský pamiatkový úrad
a) vykonáva štátny dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečením ochrany pamiatkového
fondu a archeologických nálezísk,
b) schvaľuje zásady ochrany pamiatkového územia vypracované osobou oprávnenou podľa
§ 35 ods. 3, vypracúva podklady súvisiace s prípravou územnoplánovacej dokumentácie pre
príslušné orgány štátnej správy a územnej samosprávy, spolupracuje s nimi v procese
spracovania prípravnej, projektovej a reštaurátorskej dokumentácie na záchranu, obnovu a
využitie kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a archeologických nálezov a nálezísk,
c) poskytuje obvodným úradom na ich požiadanie, ako aj vyšším územným celkom a obciam
výpisy z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ďalej len "ústredný zoznam") podľa ich
územných obvodov,
d) usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní
pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a poskytuje im
odbornú a metodickú pomoc,
e) rozhoduje podľa § 24, 31 až 33, 37, 39, 42 a 43, vydáva záväzné stanoviská podľa § 30 a 32
a stanoviská podľa § 29 tohto zákona,
f) spolupracuje pri zabezpečovaní osobitnej ochrany kultúrnej pamiatky s orgánmi štátnej správy
a orgánmi územnej samosprávy v období krízovej situácie a mimoriadnej situácie 11) a pri
príprave opatrení na uvedené situácie,
g) zabezpečuje v nevyhnutných prípadoch dočasnú odbornú úschovu hnuteľných kultúrnych
pamiatok,
h) poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností obce,
i) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov pri
ochrane pamiatkového fondu,
j) ukladá pokuty podľa § 42 a 43.
V katastri obce je evidovaná poloha Hrádok s osídlením z doby železnej až rímskej a nálezy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ing. arch. Anton Supuka LANDURBIA, Banská Bystrica

129

Územný plán obce Badín

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
z obdobia stredoveku z intravilánu obce dokazujú, že stavebnou činnosťou v rámci ÚPN tu
môže dôjsť k narušeniu archeologických vrstiev či objektov, ktorému možno zabrániť len
splnením vyššie uvedených podmienok.
h/ údaje o chránených územiach a ich ochranných pásmach v zmysle zákona
Národná prírodná rezervácia (NPR) Badínsky prales. V štátnom zozname má evidenčné
číslo 205.
Vlastné územie NPR má výmeru 30,03 ha a platí v ňom najvyšší, piaty stupeň ochrany.
Ochranné pásmo NPR je osobitne vyhlásené a má výmeru 123,43 ha. V zmysle zákona, v
znení § 17, ods. 6) na jeho území platí štvrtý stupeň ochrany.
Dotknuté parcely KN-C v k.ú. Badín:
Územie NPR Badínsky prales (piaty st. ochrany): 1682, 1700 (časť), 1705 (časť), 1706 (časť)
Ochranné pásmo NPR Badínsky prales (štvrtý st. ochrany): 1669, 1670, 1671, 1672, 1700
(časť), 1701(časť), 1705 (časť), 1706 (časť), 1707, 1708, 1709, 1714 (časť).
Prírodná pamiatka (PP) Kremenie
platí v PP štvrtý stupeň ochrany. PP má výmeru 3,78 ha.
Ochranné pásmo PP nie je osobitne vyhlásené a podľa zákona (§ 17 ods. 8) je ním územie do
vzdialenosti 60 m von od jej hraníc a platí v ňom tretí stupeň ochrany.

C.9. PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY A NA VYKONANIE ASANÁCIE
1. Plocha pre obchvatovú komunikáciu z kameňolomu na cestu I/69 a plocha pre
predĺženie cesty z kameňolomu Skalica do Rakytovskej doliny
2. Plocha pre súbežnú komunikáciu s rýchlostnou cestou R1 Rakytovce – Badín – Sielnica
– Kováčová
3. Plochy pre prístupové komunikácie na riešené plochy
4. Plochy pre dobudovanie verejných parkovísk
5. Plochy pre dobudovanie zastávok hromadnej dopravy (vybočovacie pruhy a prístrešky)
6. Plochy pre dobudovanie chodníkov a odpočinkových plôch v centrálnej zóne obce
7. Plochy pre vybudovanie verejného technického vybavenia v riešených plochách (VN
prípojky, trafostanice, NN rozvody, vodovod, kanalizácia, rozvody plynu
a telekomunikačné vedenia)
Navrhované riešenie územného plánu si nevyžaduje asanácie budov. V rámci šírkových
a smerových úprav miestnych komunikácií môže prísť k posunu oplotení súkromných
pozemkov, čo záleží od budúcich čiastkových projektových riešení.

C.10. URČENIE ÚZEMÍ PRE KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
V podmienkach obce Badín je určené územie centrálnej zóny obce, na ktoré je
potrebné prednostne obstarať územný plán zóny.
Okrem toho je potrebné postupne obstarávať územné plány zón na jednotlivé
navrhované rozvojové plochy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ing. arch. Anton Supuka LANDURBIA, Banská Bystrica

130

Územný plán obce Badín

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

C.11. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z ÚPN VÚC banskobystrického kraja v znení jeho
zmien a doplnkov a z územného plánu aglomerácie Banská Bystrica:
1. 1.28. cyklistická trasa „Rodinná cestička“ medzi mestami Banská Bystrica a Zvolen
2. 1.6. cesta I/69 v úseku Kováčová – Sliač – Banská Bystrica rekonštrukcia cesty s obchvatom
mesta Sliač (kategória C 11,5/80,70),3.
3. 2.3. modernizácia hlavnej železničnej trate pre medzinárodnú turistickú dopravu (Poľsko
– Vrútky – Banská Bystrica – Zvolen - Šahy – Maďarsko) v celej dĺžke na území
Banskobystrického kraja zlepšovaním územných a stavebno-technických parametrov
trate,
Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z riešenia ÚPN obce Badín:
4. Obchvatová komunikácia z kameňolomu na cestu I/69 a vybudovanie úseku cesty do
Rakytovskej doliny
5. Súbežná komunikácia s rýchlostnou cestou R1 Rakytovce – Badín – Sielnica – Kováčová
ako nová trasa zbernej komunikácie – cesty III/066024
6. Mimoúrovňová križovatka na ceste R1 v južnej časti obce
7. Smerové a šírkové úpravy zbernej komunikácie – cesty I/69 prekategorizovanej na
komunikáciu I/ 66
8. Rekonštrukcia obslužných komunikácií na parametre v súlade s STN 73 6110 Projektovanie
miestnych komunikácií
9. Obslužné komunikácie funkcie C2 resp. C3 a upokojené komunikácie D1 v novo
navrhovaných lokalitách v súlade s STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií
10. Úpravy križovatiek v zmysle požiadaviek STN 73 6102
11. Autobusové zastávky mimo jazdné pruhy komunikácií. STN 73 6425
12. Dobudovanie verejných parkovísk
13. Jednostranné resp. obojstranné chodníky pozdĺž komunikácií
14. Samostatné pešie trasy a dobudovanie chodníkov, parkových úprav, rozptylových
a odpočinkových plôch v centrálnej zóne obce
15. Cyklistické trasy
16. Vybudovanie verejného technického vybavenia v riešených plochách (VN prípojky,
trafostanice, NN rozvody, vodovod, kanalizácia, rozvody plynu, telekomunikačné káble)
17. Čiastočné zakáblovanie VN vedenia č. 491
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C.12. SCHÉMA ZÁVÄZNEJ ČASTI A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
Záväzné sú výkresy č. 2 a 4 „Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia“ a č. 3
„Členenie územia na urbanistické sektory“.
Záväzný je zoznam verejnoprospešných stavieb:
Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z ÚPN VÚC banskobystrického kraja v znení jeho
zmien a doplnkov a z územného plánu aglomerácie Banská Bystrica:
1. Cyklistická trasa „rodinná cestička“ Banská Bystrica - Zvolen
2. Modernizácia hlavnej železničnej trate pre medzinárodnú turistickú dopravu (Poľsko – Vrútky
– Banská Bystrica – Zvolen - Šahy – Maďarsko) v celej dĺžke na území Banskobystrického
kraja
3. Súbežná cesta s R1 v úseku hranica Nitrianskeho kraja - Žarnovica – Žiar nad Hronom
– Zvolen – Budča – Kováčová (x I/69), výstavba súvislej trasy s využitím úsekov
pôvodnej cesty so šírkovou homogenizáciou úsekov podľa minimálnej kategórie typu
C 11,5 (C 9,5) pre cesty I. (II.) triedy,
Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z riešenia ÚPN obce Badín:
4. Obchvatová komunikácia z kameňolomu na cestu I/69 a vybudovanie úseku cesty do
Rakytovskej doliny
5. Súbežná komunikácia s rýchlostnou cestou R1 Rakytovce – Badín – Sielnica – Kováčová
ako nová trasa zbernej komunikácie – cesty III/066024
6. Mimoúrovňová križovatka na ceste R1 v južnej časti obce
7. Smerové a šírkové úpravy zbernej komunikácie – cesty I/69 prekategorizovanej na
komunikáciu I/ 66
8. Rekonštrukcia obslužných komunikácií na parametre v súlade s STN 73 6110 Projektovanie
miestnych komunikácií
9. Obslužné komunikácie funkcie C2 resp. C3 a upokojené komunikácie D1 v novo
navrhovaných lokalitách v súlade s STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií
10. Úpravy križovatiek v zmysle požiadaviek STN 73 6102
11. Autobusové zastávky mimo jazdné pruhy komunikácií. STN 73 6425
12. Dobudovanie verejných parkovísk
13. Jednostranné resp. obojstranné chodníky pozdĺž komunikácií
14. Samostatné pešie trasy a dobudovanie chodníkov, parkových úprav, rozptylových
a odpočinkových plôch v centrálnej zóne obce
15. Cyklistické trasy
16. Vybudovanie verejného technického vybavenia v riešených plochách (VN prípojky,
trafostanice, NN rozvody, vodovod, kanalizácia, rozvody plynu, telekomunikačné káble)
17. Čiastočné zakáblovanie VN vedenia č. 491

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ing. arch. Anton Supuka LANDURBIA, Banská Bystrica

132

Územný plán obce Badín

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
Návrh monitoringu
Podľa § 16 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie obstarávateľ strategického
dokumentu je povinný zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného
strategického dokumentu na životné prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci
monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania. Sledovanie a vyhodnocovanie
vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie spočíva:
a)

v systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,

b)

vyhodnocovaní jeho účinnosti,

c)

zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o
hodnotení so skutočným stavom.

Ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie
posudzovaného podľa zákona sú horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení strategického
dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu,
doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu.
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