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A.1.1. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEM NÝ PLÁN RIEŠI  
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZADANÍ A PRIEBEH SPRACOVANIA ÚPD 
Spracovanie komplexnej územnoplánovacej dokumentácie pre obec Rišňovce objednala OBEC 
RIŠŇOVCE. 
Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD:   
Ing.arch.Gertrúda Čuboňová, č. preukazu 236, Nábrežie mládeže č.83, 95101 Nitra 
Spracovate ľ územného plánu obce : 
Ing.arch. Ján Valek, autorizovaný architekt AA 0801,  949 01 Nitra, Hanulova  č.36  
IČO: 33644381   DIČ: SK1029295894 
Základný podklad pre vypracovanie komplexného územného plánu obce Rišňovce tvoria 
nasledovné dokumenty : 
 -   mapový podklad M - 1 : 5000,  1:10 000,  1 : 25 000  
 -   prieskumy a rozbory obce 
                        -   krajinnoekologický plán obce  
 -   schválené zadanie k ÚPN 
 -   písomné vyjadrenia dotknutých a zainteresovaných orgánov a organizácií 

Hlavným dôvodom na spracovanie Územného plánu obce je skutočnosť, že obec Rišňovce síce 
mala  spracovaný smerný územný plán sídelného útvaru ešte z roku 1977, ale tento dokument je 
dnes už z časového hľadiska prekonaný, morálne zastaralý, nevyhovujúci, neaktuálny a hlavne so 
skončenou dobou platnosti. V roku 2000 bola okrem toho spracovaná Urbanistická a regulačná 
štúdia IBV ako prehodnotenie územnoplánovacej dokumentácie obce. Absencia komplexného a 
legislatívne platného územného plánu spôsobuje problémy v oblasti investičného rozvoja i celkovej 
koncepcie obce. 
 Vzhľadom na nové hospodársko - ekonomické podmienky v spoločnosti, opätovné 
sprioritnenie súkromno-vlastníckych vzťahov, zmenu rozvojových zámerov ťažiskových 
výrobných zariadení ako i nové územno-správne členenia Slovenska vznikajú nové požiadavky a 
atribúty, ktoré si postupne vyžadujú zhodnotenie celkovej koncepcie rozvoja obce a ucelený 
dokument vyhovujúci súčasným podmienkam.   
Nová územno-plánovacia dokumentácia obce Rišňovce môže tak vytvárať podklady pre 
komplexný rozvoj organizmu obce vo všetkých jeho zložkách, so zachovaním vlastnej identity 
obce. 
Preto v roku 2009 na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva a objednávky obecného úradu 
sa začali prípravné práce na územnom pláne obce  (ÚPN-O), ktoré pokračovali spracovaním časti 
prieskumov a rozborov  (PaR september 2009) a krajinnoekologickým plánom (KEP september 
2009) - zhrnutie základných poznatkov, údajov a informácií o súčasnom stave, prevedenie 
stavebno-technickej bonitácie objektov, spracovanie krajinnoekologických problémov a preverenie 
možností i potrieb ďalšieho vývoja a rozvoja obce.  
Navrhované obdobie ÚPN-O je uvažované do roku 2030. 
Na základe PaR a KEP-u bolo vypracované Zadanie pre spracovanie územného plánu obce, 
rešpektujúce zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov.  
Zadanie bolo prerokované v zmysle § 20 tohto zákona a hlavné rozvojové zámery zadania boli 
vyvesené na úradnej tabuli obce.  
Následne bolo zadanie k ÚPN schválené riadnym obecným zastupiteľstvom (OZ) obce Rišňovce 
dňa 29.04.2009 (viď výpis uznesenia č.174 zo 16. riadneho zasadnutia OZ). 
Návrh územného plánu je spracovaný v súlade s harmonogramom prác.  
V štádiu spracovávania bol priebežne  prerokovaný s obstarávateľom na pracovných rokovaniach 
na Obecnom úrade v Rišňovciach a po spracovaní bol v dňoch 11.10.2012 až 12.11.2012 
vyvesený 30 dní na obecnej výveske na verejné nahliadnutie.  
Obec ako obstarávateľ ÚPD prerokoval návrh riešenia so samosprávnym krajom, dotknutými 
obcami, orgánmi štátnej správy a dotknutými právnickými osobami . 
Závery z prerokovania návrhu ÚPN-O sú zhrnuté vo vyhodnotení stanovísk a vyjadrení k návrhu 
riešenia a sú akceptované v čistopise ÚPN-O, ktorý bol následne predložený na schválenie v 
zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.  
 
Hlavným cie ľom riešenia ÚPN-O  v súlade so závermi zo schváleného zadania je: 



− vypracovanie vhodnej urbanistickej koncepcie rozvoja obce i stanovenia zásad ochrany a tvorby 
životného prostredia sídla v rámci prehodnoteného funkčného rozdelenia plôch a základných 
smerov postupu výstavby 

− vypracovania koncepcie dopravného riešenia obce a jeho prepojenia na vyššiu komunikačnú  
    sieť - regionálne cesty 
− vypracovania koncepcie riešenia technickej infraštruktúry 
− vytvorenie dostatku plôch pre rozvoj bývania, rekreácie a výroby 
s nasledovnými zásadami  : 
-   rešpektovať hranicu katastrálneho územia obce  
-   rešpektovať hranicu zastavaného územia obce k 1.1.1990 
-   dokompletovať jednotlivé funkčné zóny obce  
-   vytvoriť dostatok plôch pre rozvoj bývania 
-   vytvoriť dostatok plôch pre rozvoj výroby a vznik nových pracovných príležitostí 
-   výstavbu realizovať v stavebných prelukách, medzerách, nezastavaných územiach 
    predovšetkým vnútri hranice zastavaného územia 
-   rozšírenie hranice realizovať len v minimálnom rozsahu, pritom však tak, aby bol zabezpečený   
    požadovaný rozvoj obce  
-   zarovnanie a skompaktnenie hranice zastavaného územia v drobných korekciách po celom     
    obvode zastavaného územia obce 
-  doplniť chýbajúce zariadenia občianskej vybavenosti a vytvoriť obslužné centrum v súlade s  
   demografickými údajmi 
-  doplniť obytné zóny - pre novú IBV  
-  navrhnúť a zásadne riešiť prestavbu centrálnej časti obce 
-  doriešiť vzťah výroby k obytnému územiu obce 
-  doriešiť vzťah dopravných zariadení k obytným zónam, navrhnúť riešenie na odstránenie 
   dopravných závad, optimalizovať a minimalizovať dopravu medzi funkčnými zónami, dbať o 
   vytvorenie bezkolíznych dopravných vzťahov 
-  dotvoriť obec plochami verejnej zelene 
-  navrhnúť plochy pre rekreáciu a relax – umelá vodná nádrž, resp. kúpalisko 
-  navrhnúť opatrenia na ochranu kultúrnych pamiatok 
-  rešpektovať ochranné hygienické pásma 
-  rešpektovať všetky predpisy a zákon o ochrane PPF 
-  využívať prípustnými funkciami aj územia obce, ktoré spadajú do ochranných pásiem 
   všetkých druhov, navrhovať využitie územia tak, aby jednotlivé funkčné zóny boli vzájomne  
   usporiadané bez negatívnych vplyvov jednej na druhú 
-  stanoviť základné podmienky na umiestnenie drobných výrobných prevádzok v dotyku s 
   obytnou zónou obce, 
-  stanoviť podmienky na umiestnenie drobnochovateľov v intraviláne obce a podmienky pre 
   existenciu bývalých poľnohospodárskych dvorov   
-  komplexne riešiť technické vybavenie obce, navrhnúť koncepciu zásobovania obyvateľstva 
   pitnou vodou, plynom a elektrickou energiou v novonavrhovaných lokalitách obce 
-  komplexne riešiť dnes neexistujúcu kanalizáciu obce, navrhnúť vyhovujúcu likvidáciu  
   odpadových a splaškových vôd z obce 
-  navrhnúť plochy pre nové nezávadné výrobné územie a podnikateľské aktivity, prípadne pre 
   ucelené vybavenostno-výrobné areály 
 
Zásadná problematika, resp. záväzné podklady o riešenom území sú obsiahnuté v Územnom 
pláne regiónu Nitrianskeho kraja (ďalej len ÚPN-R NSK).  
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa dňa 14.05.2012 uznieslo na vydaní 
všeobecne záväzného nariadenia (VZN) NSK č.2/2012, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť 
územného plánu (ÚPN) regiónu Nitrianskeho kraja s účinnosťou od 29.05.2012. 
Dňom účinnosti sa rušia  VZN č.3/2004 zo dňa 8.11.2004  a  VZN č.1/2008 zo dňa 14.01.2008. 
A.1.2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBC E  
 
Celkový rozvoj obce Rišňovce bol doteraz uskutočňovaný len krátkodobými investičnými 
plánmi a zámermi v zmysle spracovaného smerného územného plánu z roku 1977, ale 
tento dokument je dnes už prekonaný, morálne zastaralý, nevyhovujúci a hlavne neplatný. 
Vzhľadom na nové hospodársko - ekonomické podmienky v spoločnosti, opätovné 



sprioritnenie súkromno - vlastníckych vzťahov, zmenu rozvojových zámerov ťažiskových 
výrobných zariadení ako i nové územno - správne členenia Slovenska  vznikajú nové atribúty, 
ktoré si postupne vyžadujú bezpodmienečné spracovanie územného plánu obce.  
Nová územno-plánovacia dokumentácia ÚPN-O Rišňovce vytvára podklady pre komplexný rozvoj 
organizmu obce vo všetkých jeho zložkách, so zachovaním vlastnej identity obce. 
Podľa "Koncepcie územného rozvoja Slovenska" (KÚRS 2001 v znení KURS 2011 - Zmeny a 
doplnky č.1 schválené nariadením vlády SR č.461/2011 Z.z. Zo dňa 16.11.2011) 
je u vidieckeho priestoru žiadúce zachovať a podporovať jeho rozvoj v zmysle vytvorenia 
rovnocenného životného priestoru obyvateľov so zohľadnením jeho prírodných, kultúrnych a 
sídelných špecifík a zlepšením jeho sociálnej, technickej, hospodárkej a kultúrnej infraštruktúry. 
Vo vidieckom priestore je žiadúce zachovať resp. podporovať prinavrátenie životaschopnej 
prírodnokultúrnej a sídelnej identity jednotlivých priestorov. 
 
A.1.3. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM  
 
Územný plán obce rešpektuje závery : 
-  z vypracovaných prieskumov a rozborov (PaR pre ÚPN-O z roku 2009) 
-  zo spracovaného  Zadania pre ÚPN obce, schváleného uznesením č.174 na 16-tom  riadnom 
   zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Rišňovce dňa 29.04.2009  
-  z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov i organizácií  
-  zo schváleného  ÚPN Regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ÚPN-R NSK)  
dodržiava pokyny vyplývajúce zo zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zo zvýšenej 
ochrany PPF podľa zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní  PPF i zo zákona č.49/2002 
Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a archeologických nálezov.  
Vzhľadom na obmedzenia ustanovené v zákone č. 24/2006 Z. z. O posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle požiadavky ObÚ ŽP Nitra, 
podlieha  tento strategický dokument  (ÚPN-O) následnému posudzovaniu vplyvov na životné 
prostredie v zmysle uvedeného zákona. 
Pre grafickú časť spracovania územného plánu obce bol  k dispozícii mapový podklad v merítku 
1:5000 a 1:10000, pre spracovanie širších vzťahov v merítku 1:25000.  
       
A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE  RIŠ ŇOVCE 
 
A.2.1 VYMEDZENIE  RIEŠENÉHO  ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFI CKÝ OPIS  

Vlastné územie obce je vymedzené jeho  administratívnými hranicami.  
Podľa schválenej štruktúry osídlenia je obec Rišňovce kategorizovaná ako vidiecky priestor, 
samostatná obec, sídlo miestneho významu.  
Z hľadiska územno-správneho členenia obec  Rišňovce  patrí do Nitrianskeho kraja a okresu Nitra. 
Obec sa nachádza v západnej časti okresu Nitra a je vzdialená vzdušnou čiarou od vyššej 
urbanizačnej jednotky - od krajského mesta Nitra cca 15 km.   
Chotár obce Rišňovce sa rozprestiera v údoliach a kopcoch na juhozápadnom okraji Nitrianskej 
sprašovej pahorkatiny. Súčasná krajinná štruktúra je odrazom intenzívneho  poľnohospodárskeho 
využívania krajiny, ktoré vyformovalo scenériu plochých odlesnených chrbtov a širokých údolí a 
úvalín v mierne členitom pahorkatinnom reliéfe. 
Cez stred obce tečie zo severozápadu na východ potok Andač,  čo je pravostranný prítok riečky 
Radošinka v povodí rieky Nitra (jej pravostranný prítok). Celý chotár z väčšej časti odlesnený sa 
nachádza na aluviálnej rovine a pahorkatine a tvoria ho mladotreťohorné usadeniny pokryté 
sprašou a nivnými uloženinami. V katastri obce sa nachádzajú černozemné, hnedozemné a nivné 
pôdy. Z veľkej časti tvorí tento odlesnený rovinný až pahorkatinový chotár poľnohospodárska pôda 
v malom množstve sú zastúpené vinice. Ucelená plocha lesného porastu je len v lokalite Tyzardov 
vrch a menšia v lokalite Bresty. Miestami pri vodných tokoch a poľných cestách sa nachádzajú 
útržkovité plochy teplomilných dúbrav s hrabom.  
Chotár obce rozprestierajúci sa v údoliach a kopcoch juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny  
bol osídlený už v dávnoveku, čo dosvedčujú viaceré archeologické nálezy : 
Prvá písomná zmienka o obci  je z už z roku 1272 (Rechen – Dolné Rišňovce)  
Zastavaná časť územia obce Rišňovce je dnes už kompaktná a kontinuálne previazaná aj keď 
pôvodne sa skladá z dvoch samostatných  obytných usadlostí (častí) : 
- Dolné Rišňovce tvorila zástavba na pravom brehu potoka Andač okolo renesančného kaštieľa  



- Horné Rišňovce rozprestierajúce sa na ľavom brehu potoka Andač 
Zemepisná poloha obce je určená súradnicami stredu obce, čo je  48o22´severnej šírky,  
17o54´ východnej dĺžky.   
Katastrálne územie obce je výškovo členené v rozpätí cca 151 m n.m. (potok Andač pri opustení 
k.ú.) až po 234 m n.m. (lokalita Ravasník na hranici k.ú. Lukáčovce). Stred obce (pri kostole) má 
výšku 161 m n.m. 
Cez obec prechádza železničná trať č.141 Leopoldov – Kozárovce a stredom obce regionálna 
cesta II./č.513 Nitra – Hlohovec s priamym napojením na diaľnicu D1 (cez Hlohovec) a štátnu 
cestu I/64 Prievidza - Komárno. 
Prepojenie so susednou obcou Rumanová zabezpečuje cesta III/513011, ktorá ďalej cez obec 
Báb zabezpečuje prepojenie na rýchlostnú komunikáciu R1 Trnava - Nitra.    
Riešené územie obce Rišňovce je dnes priestorovo vymedzené hranicami zastavaného územia 
obce k 1.1.1990 (intravilán) a hranicami katastrálneho územia obce. 
Katastrálne územie obce Riš ňovce má celkovú výmeru 1 878,8458 ha, z toho je : 
 - intravilán  (zastavané územie) obce     139,3674 ha 
 - extravilán obce   1 739,4784 ha  
Zastavané územie – hranica intravilánu obce ku dňu 1.1.1990 bola prevzatá, rozšírená  
a odsúhlasená na Okresnom úrade v Nitre, odbor pozemkový, následne schválená protokolom 
Krajskej schvaľovacej komisie zo dňa 15.11.2001. Je vyznačená vo výkresoch  M 1:5000. 
Hranica katastrálneho územia je vyznačená v grafických prílohách M - 1:10000 a 1:25000. 
 
Záujmové územie obce  - predstavuje v danom prípade jeho katastrálne územie.  
V prípade, že za optimálny rozsah vymedzenia záujmového územia (na základe funkčnej 
závislosti), budeme považovať územie, ktoré vytvára izochroma optimálnej dochádzkovej 
vzdialenosti za prácou z priľahlého územia  obce - bude to územie s polomerom cca 10 -20 km, 
potom Rišňovce spadajú do záujmového územia mesta Nitra. 
 
A.2.2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU  
           REGIÓNU 
 
1.  Zásady a regulatívy  štruktúry  osídlenia,  pri estorového usporiadania a funk čného 
využívania  územia  z h ľadiska rozvoja osídlenia a rozvoja sídelnej štruktú ry   
1.1.  Vychádzať  pri územnom rozvoji  Nitrianskeho  kraja z rovnocenného zhodnotenia 
vnútroregionálnych a nadregionálnych vzťahov pri zdôraznení územnej polohy kraja medzinárodného 
významu, ktorý je potrebné zapojiť do širších medzinárodných sídelných súvislostí   
1.2.  Formovať   ťažiská  osídlenia  Nitrianskeho  kraja  na  všetkých  úrovniach prostredníctvom 
regulácie ich funkčnej a priestorovej štruktúry pri, uplatňovaní princípov  dekoncentrovanej  
koncentrácie  a  pri   zohľadňovaní suburbanizačných procesov 
1.3.  Podporovať  rozvoj   ťažísk  osídlenia  kraja  v  súlade  s  ich  hierarchickým postavením v 
sídelnom systéme Slovenskej republiky   
1.3.1.  nitrianske   ťažisko  osídlenia  najvyššej  úrovne  ako  aglomeráciu celoštátneho významu   
1.4.  Podporovať ekonomickými a organizačnými nástrojmi aglomeračný  rozvoj osídlenia 
predovšetkým v zázemí sídelných centier Nitra, Levice, Topoľčany, Nové Zámky, Komárno, Zlaté 
Moravce, ktoré tvoria priestory  najvýznamnejších ťažísk osídlenia   
1.13.  Podporovať rozvoj obcí ako centier lokálneho významu   
1.13.1. Nitra: Veľké Zálužie, Cabaj – Čápor, Mojmírovce, Výčapy – Opatovce, Zbehy, Nové Sady, 
 Jelenec, Rišňovce,   
čo predpokladá podporovať v týchto centrách lokálneho významu predovšetkým rozvoj zariadení 
adekvátnych týmto centrám : 
 školstvo – materské a základné školy,   
 zdravotníctvo – zdravotné strediská s ambulanciami  všeobecných lekárov, lekárne,   
 telekomunikácie – pošty,   
 služby – stravovacie zariadenia,   
 kultúrno-spoločenská oblasť – kiná, kultúrne domy, knižnice,   
 oblasť športu a rekreácie – telocvične, otvorené športoviská,   
 oblasť  obchodu  –  obchody  s  komplexným  základným  sortimentom tovarov.   
1.15.  Podporovať územný rozvoj v smere rozvojových osí ležiacich na území Nitrianskeho  kraja  
výstavbou  príslušných  zariadení  infraštruktúry  a komunikačných zariadení a to:   
1.15.1. nitriansko-pohronskej rozvojovej osi prvého stupňa (Trnava) – Nitra – (Žiar nad Hronom),   



1.16.  Podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia, adekvátne k forme sídelného rozvoja v  
jednotlivých  historicky  vyvinutých  charakteristických  tradičných  kultúrnohistorických  regiónov  na  
území  Nitrianskeho  kraja,  s  cieľom  vytvoriť rovnocenné životné podmienky obyvateľov 
1.16.1. podporovať vzťah urbánnych území v novom partnerstve založenom na integrácii funkčných 
vzťahov mesta a vidieka a kultúrnohistorických a urbanisticko-architektonických daností   
1.16.2. zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného  charakteru  
zástavy  a  historicky  utvorenej  okolitej  krajiny, zachovať  historicky  utváraný  typ  zástavby  obcí  a  
zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov   
1.16.3. dbať  na  zamedzenie,  resp.  obmedzenie  možných  negatívnych dôsledkov týchto činností na 
krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru  
1.16.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám,  podporovať  
výstavbu  verejného  dopravného  a  technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií 
tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym 
priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný 
spôsob života   
1.17.  Vytvárať  podmienky  pre  kompaktný  územný  rozvoj  zastavaných  území jednotlivých obcí a 
nepripúšťať výstavbu nových oddelených samostatných častí obce.   
 
2.  Zásady  a  regulatívy  rozvoja  rekreácie,  ces tovného  ruchu a kúpe ľníctva   
2.1.  Podporiť predovšetkým rozvoj tých foriem turizmu, ktoré majú možnosti uplatnenia na vidieku - 
cykloturistika,  poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus (návšteva pamätihodností, podujatí), tranzitný 
turizmus a pod.   
2.2.  Usmerňovať  tvorbu  funkčno-priestorového  subsystému  na  vytváranie súvislejších rekreačných  
        území, tzv. rekreačných krajinných celkov 
2.2.4.  Tríbeča od Nitry s lesoparkom Zobor – Žibrica,   
2.7.  Vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a jej formy agroturizmu   
2.9.  Zabezpečiť prímestskú rekreáciu pre obyvateľov väčších  miest v ich záujmovom území; týka  sa  
to  predovšetkým  miest  Nitra,  Nové  Zámky, Komárno, Levice a Topoľčany 
 
3.  Zásady  a  regulatívy  z h ľadiska  rozvoja  hospodárstva a regionálneho rozvoj a kraja   
3.1.  V oblasti hospodárstva   
3.1.3.  Vytvárať  územnotechnické  podmienky  pre  rozvoj malého a stredného podnikania  
predovšetkým  v suburbanizačných  priestoroch  centier osídlenia miest  Nitra, Topoľčany,  Zlaté  
Moravce,  Šaľa,  Nové  Zámky a Komárno 
 
4.  Zásady a regulatívy z h ľadiska rozvoja sociálnych vecí   
4.3.  V oblasti sociálnych vecí   
4.3.5.  Očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným  
demografickým vývojom a zabezpečiť vo vhodných lokalitách primerané nároky na zariadenia  
poskytujúce pobytovú sociálnu službu (pre seniorov, pre občanov so zdravotným postihnutím).   
 
5.  Zásady a regulatívy z h ľadiska starostlivosti o životné prostredie, ochrany   prírody  a  tvorby  
krajiny,  vytvárania  a  udržiavania ekologickej st ability a ochrany pôdneho fondu   
5.1  V oblasti starostlivosti o životné prostredie 
5.1.5.  Podporovať, v súlade s projektmi pozemkových úprav území, revitalizáciu skanalizovaných  
tokov, kompletizáciu  sprievodnej  vegetácie  výsadbou pásov  domácich druhov drevín a krovín pozdĺž 
tokov, zvýšenie podielu trávnych  porastov  na  plochách  okolitých  mikrodepresií, čím vzniknú 
podmienky pre realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov    
 
5.2.  V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny   
5.2.2.  Odstraňovať pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v 
územiach prvkov územného  systému ekologickej stability.   
5.2.9.  Podporovať  a  ochraňovať  územnoplánovacími  nástrojmi  nosné prvky estetickej kvality a 
typického charakteru voľnej krajiny (prirodzené lesné porasty,  historicky  vyvinuté   časti  kultúrnej 
krajiny, lúky a pasienky, nelesnú  drevinovú  vegetáciu v  poľnohospodárskej  krajine v podobe 
remízok, medzí, stromoradí, ako aj mokrade a vodné  toky s brehovými porastmi  a pod.)  a  
podporovať miestne krajinné identity rešpektovaním prírodného a kultúrno-historického dedičstva   
 
5.3.  V oblasti využívania prírodných zdrojov   
5.3.4. Rešpektovať ochranné pásmo lesov do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.   
5.3.7. Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej pôdy  a lesných pozemkov  



a  funkčné využitie územia navrhovať tak,  aby čo najmenej narúšalo organizáciu poľnohospodárskej 
pôdy a jej využitie so zachovaním výraznej ekologickej a environmentálnej  funkcie, ktorú 
poľnohospodárska pôda a lesné pozemky popri produkčnej funkcii plnia 
  
6.  Zásady  a  regulatívy  usporiadania  územia  z  hľadiska  kultúrno-historického  
dedičstva   
6.3.  Akceptovať a nadväzovať pri novej výstavbe na historicky utvorenú štruktúru osídlenia  s  cieľom  
dosiahnuť  ich  vzájomnú  funkčnú  a  priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a špecifičnosti 
historického osídlenia   
6.7.3.  známe a predpokladané lokality archeolog. nálezísk a nálezov, v zmysle pamiatkového zákona   
6.7.7.  pamätihodnosti, ktorých zoznam vedú jednotlivé obce   
6.9.  Zohľadňovať archeologické lokality a náleziská, ktoré v Nitrianskom kraji majú  
mimoriadny význam najmä z hľadiska pravekého a starovekého osídlenia. Kultúrne dedičstvo a 
pamiatkový fond s dôrazom na ochranu archeologických lokalít  a  nálezov je  podľa  pamiatkového 
zákona limitujúcim  faktorom využívania územia nielen nad terénom, ale najmä pod terénom, kde sa 
nachádzajú rôzne vrstvy a stopy hmotnej časti kultúrneho dedičstva 
   
7.  Zásady a regulatívy verejného dopravného vybave nia   
7.5.  Rešpektovať  dopravnú  infraštruktúru  zaradenú  podľa  európskych  dohôd (AGR) koridory ciest 
prechádzajúcich Nitrianskym krajom:   
7.5.3. E  571  (Bratislava)  –  hranice  kraja  –  Nitra  –  hranice  kraja  (Zvolen – Košice).   
7.9.    Rešpektovať dopravnú infraštruktúru celoštátnej úrovne – koridory ciest   
7.9.3. Nitra – Topoľčany –  (Partizánske), s vetvami Topoľčany – (Chynorany), Nitra – (Hlohovec).   
7.10.  Rešpektovať  dopravnú  infraštruktúru  nadregionálnej  úrovne – koridory konvenčných  
          železničných tratí    
7.10.3. Kozárovce – Lužianky – Zbehy – (Leopoldov).   
7.14.  Rezervovať koridory pre výhľadové trasy rýchlostných ciest  na území Nitrianskeho kraja   
7.26.  Cesta  II/513  (Hlohovec)  –  Nitra:  rezervovať  koridor  pre  obchvat  obce Rišňovce s napojením 
na novú trasu rýchlostnej cesty R8 na západnom okraji mesta Nitra s možnosťou preradenia na cestu I. 
triedy a kategóriu C11,5/80 a možnosťou jej postupného vybudovania podľa dopravného zaťaženia na 
4-pruhovú komunikáciu.  
7.35.  Rezervovať  koridor  pre  homogenizáciu  ciest  prvej  triedy  na  kategóriu C11,5/80, ciest druhej 
triedy na kategóriu C9,5/80 a ciest tretej  triedy  na kategóriu C7,5/60.   
7.43.  Vytvoriť  územnotechnické  podmienky  pre  elektrifikáciu   a  technickú modernizáciu trate č.141 
(Leopoldov) – Nitra – Kozárovce.   
 
8.  Zásady a regulatívy verejného technického vybav enia   
8.1.  V oblasti vodného hospodárstva   
8.1.1.  Na úseku všeobecnej ochrany vôd:   
8.1.1.1.  vytvárať územnotechnické podmienky pre všestrannú ochranu vôd vrátane vodných 
ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine.   
 
8.1.2.  Na úseku odtokových pomerov v povodiach:   
8.1.2.1.  rešpektovať a zachovať v riešení všetky vodné prvky v krajine (sieť vodných tokov, vodných 
plôch, mokrade) a s nimi súvisiace biokoridory a biocentrá,   
8.1.2.4. zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a  v  povodí  zásahmi  
smerujúcimi  k  stabilizácii  pomerov  v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období sucha,   
8.1.2.6. podporovať výstavbu objektov protipovodňovej ochrany územia a nenavrhovať  v  inundačnom  
území  tokov  výstavbu  a  iné nevhodné aktivity,   
 
 
8.1.5.  Na úseku verejných vodovodov:   
8.1.5.1.  vytvárať  územnotechnické  predpoklady  pre  komplexné zabezpečenie  zásobovania  
obyvateľstva  pitnou  vodou, zvyšovanie  podielu  zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných 
vodovodov s cieľom približovať sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ,   
8.1.5.2.  chrániť  v  maximálnej  možnej  miere  zdroje  pitnej  vody, rešpektovať  vymedzené  
vodárenské  zariadenia  regionálneho významu, vrátane ich ochranných pásiem,   
8.1.5.8.  zabezpečovať ochranu lokálnej, ako aj nadradenej vodárenskej infraštruktúry (ochranné 
pásma vodovodov, vodojemov, ČS a pod.), v prípade možností aj s ponechaním manipulač. pásov,   
 
8.1.6.  Na úseku verejných kanalizácií:   



8.1.6.3.  preferovať  v  návrhu  odkanalizovania  menších  obcí  delené sústavy so zadržiavaním 
dažďových vôd v území,   
8.1.6.4.  zabezpečiť  požiadavky  v  oblasti  odkanalizovania  s  cieľom postupne  zvyšovať  úroveň  v  
odkanalizovaní  miest  a  obcí  v súlade s požiadavkami legislatívy EU,   
8.1.6.9.  zabezpečiť  územnotechnické  podmienky  pre  výstavbu,  alebo dobudovanie stokových sietí 
a výstavbu nových  ČOV, prípadne rozšírenie,  intenzifikáciu  alebo  obnovu  existujúcich   ČOV  
v aglomeráciách nad 10 000 obyvateľov (v zmysle prílohy  č. 4.1 Vodného plánu Slovenska):   
 -  aglomerácia Nitra   
 
8.2.  V oblasti energetiky   
8.2.3.  Rezervovať územie pre rozšírenie koridoru jestvujúceho vedenia V 274 na  území Nitrianskeho  
kraja  (Križovany – Bystričany)  pre  výstavbu nového 2x400 kV vedenia ZVN, pričom sa koridor rozšíri 
zo súčasných 55 m na 80 m vrátane ochranného pásma.   
8.2.5.  Rešpektovať existujúce koridory vedení 110kV a navrhované siete v existujúcich, či novo 
navrhovaných koridoroch.   
8.2.11. Rešpektovať koridory súčasných plynovodov a  novo navrhované  siete koridorov alebo siete 
plynovodov určené na rekonštrukciu.   
8.2.12. Rešpektovať koridory medzištátnych plynovodov   
 
8.3.  V oblasti telekomunikácií   
8.3.1.  Rešpektovať  jestvujúce  trasy  a  ochranné  pásma  telekomunikačných vedení a zariadení.   
8.3.2.  Rešpektovať situovanie telekomunikačných a technologických objektov.   
8.3.6.  Vytvárať  územnotechnické  podmienky  pre  rozširovanie  rozsahu telekomunikačných služieb v 
pevnej aj mobilnej sieti.   
 
8.4.  V oblasti odpadového hospodárstva   
8.4.1.  uprednostňovať separovaný zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho  
           odpadu.   
 
Medzi verejnoprospešné stavby Regiónu Nitrianskeho kraja kraja sú okrem iného zaradené :  
 
1.  V oblasti cestnej dopravy   
1.10.  Cesta II/513 (Hlohovec) – Nitra: obchvat obce Rišňovce s napojením na novú trasu rýchlostnej  
          cesty R8.   
1.19.  Homogenizácia ciest prvej triedy na kategóriu C11,5/80, ciest druhej triedy na kategóriu C9,5/80  
          a ciest tretej triedy na kategóriu C7,5/60.   
2.  V oblasti železničnej dopravy   
2.3.    Elektrifikácia  a  technická  modernizácia  trate  č.141  (Leopoldov)  –  Nitra  – Kozárovce.   
5.  V oblasti vodného hospodárstva   
5.2.    Verejné vodovody   
5.2.1. stavby  spojené  s  výstavbou  nových  (rozšírením  alebo  obnovou existujúcich)  verejných  
vodovodov,  vrátane  objektov  na  týchto vodovodoch (čerpacie stanice, vodojemy, vodné zdroje....)   
5.3.    Verejné kanalizácie   
5.3.1. stavby  spojené  s  výstavbou  nových  (rozšírením  alebo  obnovou existujúcich)  verejných  
kanalizácií,  vrátane  objektov  na  týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd....)   
6.  V oblasti energetiky   
6.2.   Linka ZVN 2x400 kV a jej rozšírenie v trase Križovany – Bystričany v zmysle navrhovaného  
         riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie   
6.9.   Novo  navrhované  siete  plynovodov  alebo  siete  plynovodov  určené  na rekonštrukciu v 
zmysle  
         navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie   
              Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ stavebného zákonač. 
50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stav ku koncu  
r. 2012) a zákona č.139/1982 Zb., zákona č.103/1990 Zb., zákona č.262/1992 Zb., zákona č.136/1995 Z.z., 
zákona č.199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu SR č.286/1996 Z.z., zákona č.229/1997 Z.z., (úplné znenie 
vyhlásené pod č. 109/1998 Z.z.), zákona č.175/1999 Z.z., zákona č.237/2000 Z.z., zákona č.416/2001 Z.z., 
zákona č.553/2001 Z.z., v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 217/2002 Z.z., zákona č.103/2003 Z.z., 
zákona č.245/2003 Z.z., zákona č.417/2003 Z.z., zákona č.608/2003 Z.z., zákona č.541/2004 Z.z., zákona 
č.290/2005 Z.z., zákona č.479/2005 Z.z. a zákona č.24/2006 Z.z., zákona č.218/2007 Z.z., zákona 
č.540/2008 Z.z., zákona č.66/2009 Z.z., zákona č.513/2009 Z.z.,  zákona č.118/2010 Z.z., zákona č.145/2010 
Z.z., zákona č.547/2010 Z.z., a zákona č.408/2011 Z.z.  pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo 



vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.  
 
A.2.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ  ROZVOJOVÉ  
PREDPOKLADY OBCE,  
 
Územnoplánovacia dokumentácia pre obec Rišňovce musí rešpektovať: 
 - súčasný stav počtu obyvateľov 
 - predpokladaný vývoj obyvateľstva obce 
Demografický potenciál sídla je výsledkom jeho formovania pôsobením etnograficko-biologicko-
sociálno-ekonomických faktorov. Celkový počet stálych obyvateľov obce  si v posledných rokoch  
zachováva podľa výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov z roku 2001 (1912 obyv.) rastúci priebeh. 
V poslednej dobe sa podarilo podstatne zvýšiť počet obyvateľov obce, v súčasnosti je pre ňu 
charakteristický demografický vývoj s predpokladom stáleho rastu. Dochádza tiež k určitej 
renesancii a pozitívneho vývoja v oblasti hľadania vlastnej príslušnosti a identity obyvateľstva 
obce, čo súvisí s jej celkovým pozitívnym vývojom. 
 
Retrospektívny po čet obyvate ľov 
Rok    
Dolné Riš ňovce 
1452 – 18 usadlostí (rodín) 
1576 – 7 rodín zdanených želiarov 
1598 – 19 domov 
1715 – 13 domácností 
1787 – 56 domov, 363 obyvateľov 
1828 – 36 domov, 268 obyvateľov 
1869 – 52 domov, 439 obyvateľov 
1890 – 481 obyvateľov 
1910 – 565 obyvateľov 
1919 – 591 obyvateľov 
Horné Riš ňovce 
1598 – 26 domov 
1715 – 16 domácností 
1787 – 59 domov, 189 obyvateľov 
1828 – 38 domov, 260 obyvateľov 
1869 – 62 domov, 387 obyvateľov 
1890 – 397 obyvateľov 
1900 – 447 obyvateľov 
1910 – 659 obyvateľov 
1919 – 709 obyvateľov 
 
V roku 1925 došlo k oficiálnemu zlúčeniu obidvoch obcí  Dolné a Horné Rišňovce, čím sa vytvorila dnešná 
obec s jednotným názvom Rišňovce    
1921 – 1235 obyvateľov, 143 domov 
1930 – 1329 obyvateľov, 209 domov 
1940 – 1488 obyvateľov, 291 domov 
1950 – 1419 obyvateľov, 321 domov 
1961 – 422 obývaných domov,1944 obyvateľov 
1970 – 505 domov, z toho obývaných 479, 2088 obyvateľov 
1980 – 522 domov, z toho obývaných 509, 1980 obyvateľov 
1991 – 588 domov, z toho obývaných 531, 1972 obyvateľov 
2001 – 596 domov, z toho obývaných 520, 1912 obyvateľov 
2008 – 1990 obyvateľov  
Východzí stav obyvate ľov v r. 2001          
Celkový počet obyvateľov obce  muži   918 
    ženy   994 = 52,0% 
    spolu  1912 
 
Demografická štruktúra obyvateľov podľa veku : 
 predproduktívny produktívny  poproduktívny spolu  
 327 = 17,1% 1193 = 62,4% 392 = 20,5% 1912 
 
Bývajúce obyvateľstvo                      Rozdiel 1961 – 2009 



1950   1961    1970   1980   1991      2001    2008  2009    abs.    v % 
1419   1944    2088   1980   1973      1912    1990  2090     1944 – 2090  =  +146 +7,50% 
 
Vývoj počtu obyvateľov za posledných 15 rokov  
 1991     2001     2008 predpoklad r.2009 výhľad 2020 2030  
 1973     1912     1990                      2090  2153             2300 
 
Počet obyvateľov ku dňu 3.3.1991 predstavoval 1973 obyvateľov, následne sledujeme postupný 
úbytok obyvateľstva, kulminujúci ku dňu celoštátneho sčítania SODB 2001, kedy bol počet 
obyvateľov obce 1912 obyvateľov.  
Odvtedy počet obyvateľov neustále stúpa, čo je dobrý predpoklad vývoja obce. 
K záveru roka 2008 boli Rišňovce ešte pod hranicou 2000 obyvateľov, ale ku dňu  31.12.2009  už 
obec mala cca 2090 trvalo bývajúcich obyvateľov,  čo nasvedčuje o stále stúpajúcej bilancii obce v 
posledných 10-tich rokoch s predpokladom ďalšieho nárastu i do budúcnosti.  
Typ sídla podľa počtu obyvateľov i vekovej štruktúry je teda progresívny.  
Výhľadový počet obyvateľov k návrhovému obdobiu r.2030 sa predpokladá 2090 + 10% (210 ob.)  
t.j. 2 300 obyvate ľov.  
 
Podrobný rozbor (SODB 1991 a 2001) je uvedený v prílohe : 
Tab. 1 -  Rozbor trvalo bývajúceho obyvateľstva 
Tab. 2 -  Veková štruktúra obyvateľstva 
Tab. 3 -  Národnosť obyvateľstva  
Tab. 4 -  Náboženské vyznanie obyvateľstva  
Tab. 5 -  Základné údaje o domovom fonde 
Tab. 6 -  Základné údaje o bytovom fonde 
Tab. 7 -  Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti bytov 
Tab. 8 -  Neobývané byty 
 
Bytový fond  
Dynamiku tvorby bytového fondu obce môžeme sledovať v retrospektívnom porovnaní rokov 1787 
- 2001 
 
Rok        Trvale obývané domy/byty               Neobývané domy/byty  spolu 
 Dolné Rišňovce  Horné Rišňovce 
1715 – 13 domácností 16 domácností 
1787 – 56 domov             59 domov  
1828 – 36 domov             38 domov  
1869 – 52 domov             62 domov 
V roku 1925 došlo k oficiálnemu zlúčeniu obidvoch častí obcí, čím sa vytvorila dnešná obec s jednotným 
názvom Rišňovce.   
1921 – 143 domov 
1930 – 209 domov 
1940 – 291 domov 
1950 – 321 domov 
1961 – 422 obývaných domov 
1970 – 479 obývaných domov  26 neobývaných domov 
1980 – 509 obývaných domov  13 neobývaných domov 
1991 – 531 obývaných domov  57 neobývaných domov 
            557 obývaných bytov   57 neobývaných bytov  
Štatistické údaje z roku 2001   
uvádzajú, že v obci Rišňovce sa nachádza 596 domov, z toho je obývaných 520 domov  
(z toho 512 ks rodinných domov a 8 ks bytových domov s nájomnými bytmi) a neobývaných 76 
domov.   
Celkom bolo v obci 626 bytov, z toho bolo neobývaných 78 ks. 
Obývaných bytov v obci bolo 548, z toho 31 bytov vo viacbytových nájomných domoch (HBV)  
a 517 v rodinných domoch.  
Na jeden trvale obývaný byt pripadalo v roku 2001 (obložnosť bytu) ...................... 3,49 osôb/byt 
Hustota obyvateľov  na 1 km2 katastra obce  ...................................................    101,76 obyv/km2 
 
V roku 2009 už bol celkový počet evidovaných stavieb (budov) v obci celkovo 708 (popisné čísla). 
Z toho v 11 ks bytových domoch vybudovaných ako HBV bolo celkovo 65 nájomných bytov.  



Podrobnejšia evidencia ale neexistuje. 
Predpoklad rozvoja obce  
Vychádzajúc zo skutočnosti, že počet obyvateľov v obci po roku 2001 považujeme za stabilizovaný 
a vyvážený, je predpoklad, že vzhľadom na dobré dopravné prepojenie obce a blízku polohu obce 
k okresnému a krajskému mestu, ako i budúcu priamu väzbu na hlavný dopravný koridor (preložka 
štátnej  cesty I/64 Topolčany - Nitra) Ponitrianskej rozvojovej osi a po oživení stavebnej výroby i 
vytvorení nových pracovných príležitostí,  bude vzrastať záujem o stavebné pozemky, preto 
uvažujeme naďalej s postupným nárastom počtu obyvateľov obce.  
Tieto skutočnosti spolu so sociálnymi zámermi obce (výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny, 
prevádzkovanie materskej škôlky, starostlivosť o základnú školu, zabezpečenie stravy pre 
dôchodcov a pod.) umocňujú uvažovaný predpoklad postupného nárastu počtu obyvateľov v obci.  
Nakoľko t.č. nie sú k dispozícii žiadne plánovacie predpoklady - platné číselné údaje nárastu 
(vývoja) - pôjde nám prioritne o vytvorenie optimálnej a adaptabilnej  urbanistickej   štruktúry, ktorá 
dokáže reagovať na nové investičné požiadavky. Vychádzajúc preto z retrospektívneho vývoja a  v 
súlade so závermi ÚPN-R NSK a vytváraním potencionálnych možnosti pre rozvoj obce je 
predpoklad postupného nárastu počtu obyvateľstva, čo následne je premietnuté i pre potreby ÚPN 
obce.  
rok   2001   2008    2009        2012             2020         2030 
počet obyvateľov             1912    1990    2090        2102             2153         2300  
                          rok 2009 je  východzí stav                  +3% = 63      +7% = 147 
 
na jeden trvalo obývaný byt by malo výhľadovo pripadať (obložnosť bytu) ..... 3,00 osôb/byt 
 
Predpokladaný nárast počtu obyvateľov vychádza podľa schváleného zadania, predpokladaný 
nárast počtu obyvateľov je 10% a dĺžka návrhového obdobia rok 2030 (I.etapa 2020). 
                                  Rozloha k.ú. Rišňovce .................................   1 878,8458 ha,  
                                                       z toho je : 
Plocha mimo zastavaného územia (extravilán)   ........................................   1 739,4784 ha 
Plocha zastavaného územia k 1.1.1990    ..................................................      139,3674 ha 
 
Navrhovaná plocha zastavaného územia po rozšírení  .............................          166,0874 ha 
Počet obyvateľov ku dňu 3.3.1991 predstavoval 1972 obyvateľov, ku dňu celoštátneho sčítania 
SODB 2001 to bolo 1912 obyvateľov, k záveru roka 2008 boli ešte pod hranicou 2000 obyvateľov,  
ale ku dňu  31.12. 2009 už obec Rišňovce mala cca 2090 obyvateľov a ku dňu 31.12.2012 až 
2102 trvalo bývajúcich obyvateľov, čo nasvedčuje o stále stúpajúcej bilancii obce v posledných  
rokoch s predpokladom ďalšieho nárastu i do budúcnosti.  
 rozloha katastrálneho územia ...............1 878,8 ha 
  hustota obyv. na 1 km2..........................   111,2 obyv./km2 
Výhľadový počet obyvateľov k návrhovému obdobiu r.2030 sa predpokladá 2090 + 10% (210 ob.)  
t.j. 2 300 obyvate ľov.   
Vyššie uvedené skutočnosti vytvárajú predpoklad, že rozvoj obce, ktorá sa  nachádza v blízkosti  
významných ciest na železničnom ťahu a v blízkosti krajského ťažiska osídlenia,  v blízkosti dvoch 
okresných miest, nie je ukončený a má predpoklady ďalšieho vývoja.  
Typ sídla podľa počtu obyvateľov i vekovej štruktúry je teda progresívny.  
A.2.4. RIEŠENIE  ZÁUJMOVÉHO  ÚZEMIA  A  ŠIRŠIE  VZ ŤAHY  DOKUMENTUJÚCE  
ZAČLENENIE RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA,  
 
Obec Rišňovce sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, v západnej časti okresu Nitra.  
Z hľadiska novej hierarchizácie sídiel podľa nového územno-správneho členenia Slovenska 
schváleného Vládou SR  (11/1996) je obec Rišňovce charakterizovaná ako vidiecky priestor.  
Patrí do okresu Nitra a  Nitrianskeho samosprávneho kraja.  
Rišňovce  sú evidované ako samostatná obec.  
Podľa Zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení §1 "Obec je samostatný samosprávny územný 
celok Slovenskej republiky, združenie občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec je 
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným 
majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi". 
Podľa "Koncepcie územného rozvoja Slovenska" (KÚRS 2001 v znení KURS 2011 - zmeny a 
doplnky č.1 KURS z r.2011 schválené Nariadením vlády SR č.461/2011 Z.z. zo dňa 16.11.2011), 



ktorá bola prerokovaná vo Vláde SR a podľa schválených "Zásad pre realizáciu územného rozvoja 
Slovenska" (11/1994), sídelný systém Slovenska pozostáva z : 
   a/ vidieckeho priestoru 
    b/ centier osídlenia 
    c/ ťažísk osídlenia 
    d/ sídelných rozvojových osí 
Obec charakterizujeme ako vidiecky priestor, ktorý predstavuje čo do vzniku a formy pôdorysu typ 
prírodného charakteru s nepravidelným pôdorysom budovaným bez plánu. Vznikla ako primárny 
útvar prispôsobujúci sa viac prírodným pomerom a nerovnému terénu.  
Z hľadiska pôdorysno-genetického ide o hromadnú dedinu, ktorá vznikla pozvoľným a 
neorganickým vývojom so zástavbou pozdĺž ciest. 
Zastavaná časť územia obce Rišňovce je dnes už kompaktná a kontinuálne previazaná aj keď 
pôvodne sa skladá z dvoch samostatných  obytných usadlostí (častí) : 
- Dolné Rišňovce tvorila zástavba na pravom brehu potoka Andač okolo renesančného kaštieľa  
- Horné Rišňovce rozprestierajúce sa na ľavom brehu potoka Andač 
Obec Rišňovce, ktorú charakterizujeme ako vidiecky priestor, sa nachádza vzdušnou čiarou cca 
15 km západne od mesta Nitry, cca 10 km juhovýchodne od Hlohovca a cca 15km od mesta 
Sereď  severovýchodným smerom .  
Táto skutočnosť, ako i aj vhodné prírodné a klimatické podmienky vytvárajú predpoklad, že rozvoj 
obce, ktorá sa  nachádza v blízkosti dvoch okresných miest, nie je ukončený a má predpoklady 
ďalšieho rozvoja. 
Podľa KURS 2001 v znení KURS 2011 je schválená nasledovná hierarchia pridružených sídiel: 
 Nitra - centrum prvej skupiny. 
 Rišňovce - vidiecky priestor. 
 Rišňovce spadajú z hľadiska makrokocepcie sídelných štruktúr do nitrianskeho 
  ťažiska osídlenia, ako aglomerácie celoštátneho významu. 
Tvorba sídelných štruktúr je podľa KÚRS založená na princípe vytvárania územných ťažísk 
osídlenia s centrami osídlenia a na princípe sídelných rozvojových osí.  
ÚPN Regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja, vzhľadom na súčasné väzby ako i podľa "Zásad 
priestorového rozvoja a usporiadania územia ÚPN-R NSK" z roku 2012 vymedzuje pre daný 
region za ťažisko osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu "Nitrianske ťažisko 
osídlenia" (podľa KURS 2001v znení KURS 2011 - centrum osídlenia).  
Rišňovce sa nachádzajú vo vidieckom priestore na regionálnej rozvojovej osi Nitra – Hlohovec ako 
odnož Ponitrianskej rozvojovej osi prvého stupňa (Prievidza  – Topolčany – Nitra – Komárno). 
U vidieckeho priestoru je žiadúce podporovať jeho rozvoj  v zmysle vytvorenia rovnocenného 
životného priestoru obyvateľov so zohľadnením jeho prírodných, kultúrnych a sídelných špecifík a 
zlepšením jeho sociálnej, technickej, hospodárskej a kultúrnej infraštruktúry. 

Katastrálne územie obce  Rišňovce má prevažujúci pahorkatinný charakter a pozostáva z 
jedného katastra. Okrem skutočnosti že sa jedná o výrazne poľnohospodársky charakter celého 
územia s prevahou veľkoplošného intenzívneho hospodárenia, nachádzajú sa tu okrem PPF aj  
lesy, vodné toky, remízky, hospodárske dvory bývalého PD a viaceré výrobné prevádzky.  
Obec Rišňovce nemá charakter rekreačnej obce. Jedná sa o vidiecke sídlo nachádzajúce sa 
poblíž centra osídlenia regionálneho významu.  
Zastavané územie  obce  sa nachádza v centrálnej polohe katastrálneho územia obojstranne na 
brehoch vodného toku Andač pozdĺž regionálnej cesty II/513 Hlohovec - Nitra, z ktorej odbočuje v 
strede obce cesta III/513011 Rišňovce - Báb. 
Cez obec prechádza popri vodnom toku Andač železničná trať č.141  Leopoldov – Kozárovce.  
Prevažnú časť pôdorysu obce tvorí bytová zástavba sústredená v hraniciach zastavanej časti 
obce. Základy urbanistickej kompozície obce sa postupne prispôsobovali prírodným danostiam  
priľahlého územia - terénny relief - vodný tok - cestné komunikácie. Okolie zastavanej časti  tvorí 
intenzívne obrábaný pôdny fond a miestami lesný fond. 
Nová zástavba rodinných domov sa v Rišňovciach nachádza prevažne v okolí športového areálu 
za obecnou základnou školou, inak sa jedná skôr o zmiešenú zástavbu, ktorá vzniká postupnou 
rekonštrukciou a dostavbou pôvodnej štruktúry obytnej zástavby. Novšiu obytnú zástavbu obce 
tvoria prevažne štvorce so stanovou, sedlovou, resp. plochou strechou. Výškové zónovanie je 
typické pre vidiecke sídla - objekty bývania majú 1-2 podlažia.  

Centrum obce sa nachádza v ťažiskovej polohe obce Rišňovce.  



Základná občianska vybavenosť obce je po stránke umiestnenia sústredená v centre obce.  
centrálna zóna je ústredný priestor v strede obce Rišňovce s objektami občianskej vybavenosti  
–   viacúčelový polyfunkčný objekt (obecný úrad, kultúrny dom), historický kaštieľ (múzeum),   
     lekáreň, pošta,  zdravotné stredisko, základná škola, predajňa potravín COOP, reštaurácia, 

cukráreň, obchodné prevádzky, rímskokatolícky kostol, farský úrad  atď.  
 

Klasické námestie – centrum obce chýba, čo je dôsledok postupného spájania pôvodne dvoch 
samostatných častí obce. Viacúčelový zhromažďovací priestor je preto dnes vytvorený medzi 
polyfunkčným objektom obecného úradu, historickým kaštieľom a areálom rímskokatolíckeho 
kostola. 
V budúcnosti môže byť súčasťou centra obce i postupná výstavba polyfunkčných objektov obč. 
vybavenosti, základných služieb a prípadného bývania (navrhovaná lokalita č.20). 
Výškovú a priestorovú dominantu obce tvorí rímsko-katolícky kostol.  
Základný komunikačný dopravný skelet v obci tvorí regionálna cesta II/513 Hlohovec – Nitra,  
z ktorej odbočuje cesta III/513011 Rišňovce – Báb, na ktoré sa napája celá podružná dopravná 
sieť miestnych a účelových komunikácií.  
Cez obec Rišňovce prechádza popri vodnom toku Andač regionálna železničná trať  
č. 141 Leopoldov – Lužianky – Kozárovce 
Najbližšie okolie železničnej stanice vytvára priestor, kde sú sústredené najmä výrobné prevádzky    
Výroba je situovaná väčšinou v okrajových častiach obce : 
-   na východnom okraji obce (veľkokapacitná morkáreň MOVOS, bývalý areál PD - dnes  
    AGRODRUŽSTVO,  skladové zariadenie CO) 
-   na západnom okraji obce (v priestoroch bývalého ŠM - dnes stavebniny Forsa, areál stavebnej  
    firmy STAVEKO).  
Dnes nevyužívaná prevádzka bývalého PD sa nachádza pri ceste  III/513011 Rišňovce – Báb. 
Okrem toho pôsobia v obci viaceré fyzické osoby ako drobné remeselnícke resp. výrobné 
nezávadné prevádzky, čiastočne s charakterom služieb, napr. autodoprava, stolárstvo, 
resp. kaderníctvo, kozmetický salón, záhradné centrum, predaj kvetov, zber druhotných surovín 
a železného šrotu a pod. 
Poľnohospodárska výroba a PPF 
Okraj Nitrianskej nížiny má úrodnú pôdu, je to poľnohospodárska oblasť, preto práca na poliach tu 
bola tradičná činnosť.  
Poľnohospodárska výroba sa okrem statkárskych dvorov v obci sústreďovala aj do rozptýlených 
majerov v katastri obce, ktoré boli ucelenými poľnohospodárskymi usadlosťami. 
Genov    – majer asi 4 km juhovýchodne od obce smerom k Veľkému Zálužiu. 
Svetlov   – majer asi 3 km juhovýchodne pod lesom Fizardov. 
Bešeňov – osada (majer) medzi Rišňovcami a Alekšincami po ľavej strane cesty smerom na Nitru. 
Zisk         – majer v časti chotára Suroviny asi 1500 m severne od Hornej dediny v prvej doline. 
Pred II.svet. vojnou tak prevládala koncentrácia poľnohospodárstva na okolitých veľkostatkoch. 
V roku 1949 bolo založené v obci prvé jednotné roľnícke družstvo. Hospodárske výsledky 
menšinového JRD sa rapídne zhoršovali, družstvo sa v roku 1956 rozpadlo. V októbri 1958 vzniklo 
druhé menšinové JRD s počtom 153 členov. Jeho výmera predstavovala 520 ha. 
V roku 1971 vznikol Kooperačný obvod JRD Rišňovce, Rumanová, Alekšince, Lukáčovce  
a Zbehy. Jeho úlohou bolo pripraviť zlúčenie uvedených JRD do jedného veľkého celku.  
Po štyroch rokoch príprav vzniklo v roku 1976 spoločné JRD „Nový život“ Alekšince, kde  bolo 
zlúčených spomínaných päť JRD z okolitých dedín.  
V roku 1991 JRD „Nový život“ zaniká a rozdelilo sa opäť na pôvodné malé poľnohospodárske 
družstvá. V Rišňovciach vzniklo Poľnohospodárske družstvo (PD). 
V rokoch 1992 prebehla transformácia družstva, ktorá je dnes ukončená.  
Popri družstevnej  forme poľnohospodárskej činnosti fungoval v obci od roku 1948 na bývalom 
majetku Nitrianskeho biskupstva a pričlenených okolitých veľkostatkoch aj štátny sektor – ŠM.  
Štátny majetok v Rišňovciach vznikol v roku 1953. Samostatný areál pre živočíšnu výrobu sa 
vybudoval v chotári obce v smere na Kľačany a v roku 1972 sa začlenil do n.p. Agrokomplex Nitra. 
Poľnohospodárska veľkovýroba v obci Rišňovce bola teda sústredená v troch lokalitách a to na 
juhovýchodnom okraji zastavaného územia obce v areáli PD (dnes družstvo Agrodružstvo),  
v chotári smerom na Rumanovú bývalá farma hydiny (dnes pridružená poľnohospodárska výroba) 
a v areáli ŠM AGROKOMPLEX Nitra (dnes firma Forsa zaoberajúca sa predajom a skladovaním 
stavebnín). 



 
Katastrálne územie obce má priaznivé podmienky pre rozvoj rastlinnej i živočíšnej výroby. Intenzita 
poľnohospodárskeho využitia územia je pomerne veľká – 80,1% ornej pôdy z výmery katastra. Pri 
ekologickom hodnotení územia vysoký podiel ornej pôdy v celkovej krajinnej štruktúre je 
negatívnym krajinotvorným prvkom, pôsobí ako negatívny faktor, preto je zvlášť dôležité 
systematicky zabezpečovať trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, používať pôdoochranné 
technológie hospodárenia na pôde, zachovať celkové priestorové usporiadanie plôch vzrastlej 
zelene a tým vytvárať podmienky pre priaznivú krajinotvorbu.  
Katastrálne územie obce je prevažne oráčinová pahorkatinová kultúrna krajina s prevládajúcim 
poľnohospodárskym využitím. Pôdnym typom katastra sú veľmi produkčné hnedozemné a nivné 
pôdy, podľa zrnitostnej štruktúry sú to najmä hlinité a piesčito-hlinité pôdy.  
Z hľadiska kontaminácie rizikovými prvkami sú to pôdy relatívne čisté s podlimitnými hodnotami 
(monitorovacia sonda znečistenia pôdy v Rišňovciach). 
Systémové závlahy ani žiadne hydromelioračné zariadenia v katastri obce nie sú vybudované.  
Realizované je ale detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom, a 
odvodňovacími kanálmi, ktoré sú vo vlastníctve subjektu hospodáriaceho na poľnohospodárskej 
pôde.  
 
Prehľad plôch katastrálneho územia 
Druh pozemku   extravilán  intravilán      k.ú.           
Orná pôda  1487,8367    17,0199  1504,8566 ha 
Vinice        0,1893      0,7854        0,9747 ha 
Záhrady      12,2844    41,8483      54,1327 ha 
Ovocné sady        ----          0,8951        0,8951 ha 
TTP        5,1718           0,2502        5,4220 ha 
Lesné pozemky   153,3836      0,2604    153,6440 ha 
Vodné plochy       8,0958      0,2626        8,3584 ha 
Zast.plochy      53,2791     66,1967      119,4758 ha 
Ostatné plochy     19,2377    11,8488      31,0865 ha 
_______________________________________________________________________  
spolu  1739,4784 ha 139,3674 ha 1878,8458 ha 
 
Vodné plochy   
sú významným stabilizačným prvkom krajiny.   
Povrch územia obce Rišňovce je členitý, pričom celkovo klesá k potoku Andač, ktorý preteká  
obcou v smere zo severozápadu na východ a je zčasti regulovaný s upravenými brehmi v tvare 
lichobežníka.  

Z pravej strany do potoka Andač priteká potok Geňov, ktorý pramení v katastrálnom území na 
severnom okraji lesného porastu Geňov. Do potoka Geňov pozdĺž hranice s katastrálnym územím 
Alekšince priteká pravostranný prítok Svetlov, ktorý pramení v katastrálnom území Alekšince. 
V chotárnej časti Horné diely pritekajú do Andača dva malé občasné toky. Všetky uvedené malé 
vodné toky patria do povodia riečky Radošinky a nakoniec do povodia rieky Nitry. 

Všetky malé vodné toky riešeného územia sú na celom svojom priebehu vodohospodársky 
upravené, znamená to, že im boli pred nejakým časom úplne odstránené prirodzené brehové 
porasty a ich korytá boli umelo napriamené a prehĺbené. Posledné dva zásahy mali za dôsledok, 
že množstvo zadržiavanej vody v podorničnej vrstve pôdy riešeného územia sa do určitej miery 
zmenšilo a hladina spodnej vody všeobecne poklesla. 
Správcom vodných tokov je Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu š.p., závod Nitra.  
V susednej obci Alekšince sa nachádza umelá vodná plocha - rybník.  
Pre riešené územie je charakteristický stredný stupeň znečistenia povrchových a spodných vôd.  
Pôvodom znečistenia je poľnohospodárska výroba na ornej pôde ako aj komunálne znečistenie. 
Spodná voda je vhodná na zásobovanie obyvateľstva ako pitná iba podmienečne, po úprave 
chemických a mikrobiologických vlastností. 
Veľkoplošné závlahy v riešenom území vybudované nie sú. 
 
Lesy    
Lesná krajina bola pôvodne tvorená lúžnymi nížinnými dubovo-hrabovými hájmi a lesmi. Lesy 



a nelesná stromová a krovinová vegetácia v r.1782 pokrývala zhruba 20 % plochy katastra, 
rozšírené boli  v nive potoka Andač,  na svahoch a temenách pahorkov.   
Pod vplyvom rôznych turbulencií (vojny, združstevňovanie, industrializácia, urbanizácia) došlo po 
roku 1948 k rapídnemu zníženú LPF, ktorý sústavnou aktivitou človeka v riešenom území bol do 
značnej miery zničený a nahradený intenzívnymi poľnými kultúrami.  

Krajina riešeného územia je preto do značnej miery odlesnená, pomerne pestrá pahorkatinová 
oráčinová krajina s veľkoplošnými blokmi honov, na mnohých miestach so zachovalými 
maloplošnými i veľkoplošnými lesmi a vodohospodársky upravenými vodnými tokmi. 
V katastrálnom území obce Rišňovce sa lesné pozemky a lesný porast dnes nachádzajú 
v celkovej výmere 153,6440 ha, čo je plocha zaberajúca cca  8,0% plochy katastra obce. 
Ucelené plochy lesného porastu sa v katastri nachádzajú :  
-   v lokalite Geňov – Tizardov vrch,  
    hospodársky dubovo-cerový les so značným podielom agáta bieleho v južnej časti katastra,  
-   v lokalite Starý háj,  
    hospodársky dubovo - cerový les s malým podielom agáta bieleho  
-   v lokalite Bresty popri potoku Andač,  
    hospodársky dubovo - jaseňový les s malým podielom agáta bieleho  
-   v severnej časti katastra lokalita Ravasník,   
    hospodársky  dubovo-hrabový les so značným podielom agáta bieleho  
-   malý lesík Nad salašmi s výrazným podielom agáta bieleho a krovísk z náletov  
 
Pri malých vodných tokoch sa miestami nachádzajú útržkovité plochy teplomilných dúbrav s 
hrabom.  
Spravovateľom sú Lesy SR š.p. Banská Bystrica OZ Palárikovo. Na území obce nemajú žiadne 
špecifické aktivity okrem lesohospodárskych. Požadujú však rešpektovať ochranné pásma LP. 
Na území obce Rišňovce sa nenachádzajú žiadne kategórie maloplošných ani veľloplošných 
chránených území, ktoré si vyžadujú zvláštny stupeň ochrany. 
 
Verejná zele ň  
je jedným zo základných  prvkov ekologickej stability a v katastrálnom území obce Rišňovce ju  
reprezentujú najmä formy rozptýlenej zelene:   
brehové porasty potokov, sprievodná zeleň komunikácií, sprievodná zeleň chotárnej hranice a 
poľných ciest, hájiky, remízky, vegetácia  strží, zeleň vetrolamov, významné solitery a pod. 
Práve zeleň v silne poľnohospodárskej krajine, akou je kataster obce Rišňovce, je záujmovým 
objektom i dôležitým aspektom ochrany prírody a krajiny vo vzťahu k druhovej ochrane a ochrane 
biotopov. 
Ekologická kvalita priestorovej štruktúry k.ú. Rišňovce je hodnotená ako málo priaznivá. 
Hlavnými nedostatkami sú  -  pomerne nízke zastúpenie lesa a lesnej pôdy 
      -  chýbajúca stromová a krovinatá vegetácia v chotári 
Do preventívnych opatrení ochrany prírody sú preto zaradené všetky ucelené horeuvedené lesné 
komplexy.  
V rámci zastavaného územia (intravilánu) obce Rišňovce súvislejšie plochy vzrastlej verejnej  
zelene sú popri potoku Andač, pri  rímskokatolíckom kostole, v areáli základnej školy, na cintoríne 
a v okolí železničnej stanice. 
Menšie plochy verejnej zelene a verejné parky sú v centre obce - medzi združenou budovou 
obecného úradu, zrekonštruovaným renesančným kaštieľom a zdravotným strediskom, resp. popri 
regionálnej ceste II/513 Nitra – Hlohovec. 
 
A.2.5. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA,  
 
ÚPN-O Rišňovce vychádza zo schváleného zadania, ktoré bolo schválené na 16-tom riadnom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením OZ č.174 zo dňa 29.04.2009. Urbanistický návrh 
vznikal a bol postupne kreovaný na základe priebežných rokovaní s obstarávateľom ÚPD.  
Pripomienky boli vzájomne konzultované a dohodnuté zmeny zapracované do podkladov pre 
spracovanie technickej infraštruktúry obce. Takto postupne upresňovaný komplexný urbanistický 
návrh ÚPN-O Rišňovce bol dopracovaný do konečnej podoby s predloženým návrhom 
urbanistického riešenia.  
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Predložené riešenie vychádza z nových hospodársko - ekonomických podmienok a opätovného 
sprioritnenia súkromných vlastníckych vzťahov a formuje kompozične ucelený a funkčne vyvážený 
sídlený útvar s maximálnym využítím a zapojením už jestvujúcich daností územia i zástavby. 
Dominantnými funkciami rozvoja obce zostávajú funkcia obytná a hospodárska s pridruženými 
drobnými podnikateľskými aktivitami v oblasti obchodu, služieb, priemyslu a najmä 
poľnohospodárskej výroby. Plošný rozvoj obce má značné rezervy, ako i možnosti. viď návrh 
rozšírenia hranice zastavaného územia po obvode zastavaného územia obce (intravilánu), so 
sledovaním zámeru na vytvorenie ucelených funkčne príbuzných aktivít (výrobné územie), ako i 
zámeru na zarovnanie t.č. členitých hraníc zastavaného územia obce a vedenie hranice po 
prirodzených prírodných resp. technických predeloch územia (obytné územie). Prioritným sa javí 
rozvoj jednotlivých funkcií v území formou intenzifikácie, modernizácie a racionalizácie. Našim 
zámerom bolo zachovať resp. podporovať prinavrátenie životaschopnej prírodnokultúrnej a 
sídelnej identity jednotlivých priestorov. Pri tvorbe kocepcie rozvoja obce sme vychádzali so 
zámeru vytvorenia rovnocenného životného priestoru pre obyvateľov, so zohľadnením jeho 
prírodných, kultúrnych a sídelných špecifík a zlepšením jeho sociálnej, technickej, hospodárkej a 
kultúrnej infraštruktúry. Naväzujúc na existujúcu urbanistickú štruktúru obce, sme prehodnotili 
pôvodné, v mnohých smeroch správne kompozičné princípy, ktoré boli dané historickým vývojom, 
alebo stanovené v predošlých koncepčných materiáloch územnoplánovacieho charakteru. 
Navrhujeme zachovať výškové zónovanie typické pre vidiecke sídla. Prevažnú časť pôdorysu obce 
tvorí bytová zástavba a občianska vybavenosť. Výrobné prevádzky, resp. rôzne služby 
poskytujúce firmy sú  situované najmä v okrajových častiach obce. Základy urbanistickej 
kompozície obce sa postupne prispôsobovali prírodným danostiam  priľahlého územia - terénny 
relief - vodné toky - dopravné prepojenia. Pri stanovení  celkovej urbanistickej kompozície obce 
vychádzame z daných podmienok so zohľadnením týchto základných kompozičných prvkov : 
 
� ústredný priestor -  centrálna zóna (CENTRUM OBCE - OC) sa nachádza v ťažiskovej polohe 

obce Rišňovce 
� základná kompozičná os – vodný tok Andač,  jestvujúce cesty  II/513 Nitra - Hlohovec,  

III/513011 Rišňovce - Rumanová - Báb a železničná trať č.141 Leopoldov – Kozárovce 
-    funkčné zónovanie (bývanie, výroba, šport, rekreácia) 
� výškové zónovanie (typické pre vidiecke pomery, t.j. klasická IBV + HBV max. 4 nadzemné 

podlažia) 
� rozmiestnenie dominánt (funkčné i priestorové) – výškovú a priestorovú dominantu obce tvoria 

rímskokatolícky kostol, základná škola a polyfunkčná budova obecného úradu 
� usporiadanie dopravných väzieb obce 
 
Ďalšiu výstavbu navrhujeme prioritne v rámci hranice zastavaného územia obce k 1.1.1990, 
následne pristúpiť k rozšíreniu hranice intravilánu len v nevyhnutnom rozsahu (zarovnať hranice 
zastavaného územia po obvode obce, viesť hranice po prirodzených prírodných resp. technických 
predeloch územia a skompaktniť funkčné zony podľa druhu činností). 
Návrh riešenia územného plánu vo vzťahu k urbanistickej kompozícii rešpektuje  a umocňuje tieto 
základné atribúty : 
- hlavný kompozičný priestor v obci – OC (centrum obce) je priestor medzi základnou školou, 

predajňou potravín COOP, polykunkčným objektom obecného úradu a rímskokatolíckym kostolom 
je potrebné dokompletovať o chýbajúce zariadenia základnej a prípadne i vyššej občianskej 
vybavenosti, umiestniť tu možné nové komerčné aktivity (napr. obchody, ubytovanie, služby a pod.) 
formou prestavby a rekonštrukcie jestvujúcich zariadení, resp. budúcej výstavby novej polyfunkčnej 



zástavby (lokalita č.20) 
-   vytvoriť rezervu pre sociálne služby, zriadiť obecný dom opatrovateľskej služby, alebo aspoň denný 
    stacionár (lokalita č.16) 
-   postupne hľadať zdroje financovania na dobudovanie komplexného športového strediska  pri  
    dnešnom futbalovom ihrisku v Rišňovciach vrátane rekonštrukcie sociálneho zariadenia 
-   postupne podľa potreby doplňovať základnú občiansku vybavenosť obce  
- sceliť obytné štruktúry IBV výstavbou a dostavbou ucelených častí jestvujúcich stavebných 

pozemkov (lokality č.2a, 5) a  dostavbou jestvujúcich prelúk v zástavbe jednotlivých častí obce 
- novú IBV lokalizovať v prvom rade v okrajových častiach zastavaného územia obce 
     (lokality č.1, 3, 4, 6a, 7, 8a) 
-   až podľa záujmu a potreby ďalších stavebných pozemkov realizovať výstavbu v náväznosti na 
    zastavané územie obce  mimo intravilánu (lokality č.2b, 6b, 10) 
-   vytvoriť priestor pre umiestnenie hromadnej bytovej výstavby (lokality č. 14,15), resp. 
    progresívnej reprezentatívnej bytovej výstavby (lokalita č. 11)  
-   vytvoriť prípadnú rezervu pre individuálnu bytovú výstavbu po roku 2030 (lokality č.12,13) 
- posilniť a zdôrazniť funkciu pamiatkovo zaujímavých objektov v obci (renesančný kaštieľ, 
    rímskokatolícky kostol, prícestné sochy, kríže a kaplnky) 
-   zrekonštruovať a dobudovať verejnú zeleň (obecný park) medzi združenou budovou obecného 
    úradu, renesančným kaštieľom a kostolom vrátane zhromažďovacieho priestoru (amfiteáter)  
-   zabezpečiť potrebné plôchy pre výstavbu výrobného zoskupenia a plôch určených pre služby 
     pri ceste II/513 Nitra – Hlohovec (lokality č.27, 28, 29, 32, 33, 34) 
- prehodnotiť vzťah poľnohospodárskej výroby  k obytnému územiu obce – vybudovanie izolačnej 

zelene po obvode výrobných areálov, resp. v dotyku s obytným územím, resp. postupná zmena 
funkčnej náplne jestvujúcich areálov (hygienicky nezávadné činnosti) 

- prehodnotiť vzťah obce k prírodným danostiam  - rešpektovanie a údržba vodných tokov, obnova a 
výsadba novej verejnej zelene 

-   vytvoriť lukratívne možnosti rekreácie a oddychu v jestvujúcom športovom areáli a prípadne 
    do budúcnosti v navrhovanom areáli umelej vodnej nádrže, resp. kúpaliska (lokalita č.22) 
     
Predkladaný ÚPN-O vytvára dostatočné rezervné plochy pre ďalší rozvoj obce v oblasti  bývania, 
výroby, občianskej vybavenosti, športu, rekreácie i technickej infraštruktúry. 

    ÚPN-O umožňuje rozvíjať jestvujúce a vytvárať nové plochy pre nezávadnú výrobu, s cieľom 
zvýšenia počtu pracovných príležitostí v regione s vyššou mierou nezamestnanosti. 
ÚPN-O navrhuje v katastrálnom území obce oživenie a intenzifikáciu činností charakteristických 
pre vidiek a nové využitie plôch v jestvujúcich areáloch poľnohospodárskych dvorov aj za 
predpokladu zmeny funkčného využitia pre iné výrobné aktivity. 
 
ÚPN-O v plnom rozsahu rešpektuje trasy nadradených systémov technickej infraštruktúry.  
Energovody a produktovody a diaľkové líniové stavby : 
-  produktovod Slovnaft 
-  VTL plynovod PN25 DN100 Rišňovce - Kľačany  
-  diaľkové vonkajšie vzdušné elektrické vedenie VVN 220kV č. V274 Križovany – Bystričany 
-  diaľkový metalický kábel Malženice – Nitra 
-  diaľkový optický kábel Nové Sady - Báb 
Dopravné objekty a dopravné línie : 
-  cesta  II/513 Hlohovec – Nitra 
-  cesta  III/513011 Rišňovce - Rumanová - Báb 
-  jednokoľajová neelektrifikovaná železničná trať č. 141  Kozárovce - Lužianky - Leopoldov 
 
A.2.6. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH 
FUNKČNÝCH ÚZEMÍ, NAJMÄ OBYTNÉHO ÚZEMIA, ZMIEŠANÉHO ÚZEMI A, VÝROBNÉHO 
ÚZEMIA, REKREAČNÉHO ÚZEMIA VRÁTANE URČENIA PRÍPUSTNÉHO, OBMEDZUJÚCEHO 
A ZAKAZUJÚCEHO FUNK ČNÉHO VYUŽÍVANIA,  
 
A.2.6.1. STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNO - HISTORICKÉ PAMIATKY, KULTÚRNE, 
HISTORICKÉ A STAVEBNÉ HODNOTY ÚZEMIA.  
Vzhľadom na priaznivé geografické a klimatické pomery boli sprašové tabule Podunajskej nížiny 
od najstarších čias hlavnou sídelnou oblasťou územia Slovenska. Ojedinelé nálezy z Ponitria 
dokumentujú osídlenie od stredného paleolitu (25000 – 35000 pred Kr.).  



Chotár obce rozprestierajúci sa v údoliach a kopcoch juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny  a  
priestor na hlavnej ceste medzi Nitrou a Hlohovcom bol osídlený už v dávnoveku a preto je 
predpoklad, že už od neolitu tu bolo súvislejšie osídlenie, čo dosvedčujú viaceré archeologické 
nálezy : 
-    sídlisko z doby halštatskej a rímskej  východne od areálu PD  
-    intenzívne osídlenie germánskeho kmeňa Kvádov z doby rímskej  (2.-3. stor. n.l.), čo  
     dosvedčujú nálezy osídlenia v lokalite Bešeňovský majer 
-    nález kostrového hrobu z 10.stor. v polohe nad železničnou stanicou  
-    pohrebisko z 11. - 12. stor.  v lokalite pod železničnou stanicou  
-    stredoveké sídlo na ľavom brehu potoka Andač  
 
Najstaršia písomná správa o Rišňovciach je z roku 1272. 
Pred rokom 1272 obec patrila Nitrianskemu hradu. 
V roku 1274 sa Rišňovce (Rechen) spomínajú už ako územie dané do správy novému rodu  
Récsényiovcov (Rišňovských).  
Prvá zmienka o Dolných Rišňovciach je z roku 1332. Horné Rišňovce, ktoré vznikli v chotári 
Dolných Rišňoviec, sa spomínajú v roku 1388.  
Začiatkom 16.stor. obidve vetvy rodiny Rišňovských postupne vymreli, alebo padli v bojoch, čím sa 
narušil vývoj panstva. Po roku 1526 prišli do tejto oblasti noví zemepáni. 
V období tureckých nájazdov tu už existoval dodnes zachovaný pôvodný renesančný kaštieľ (z 
2.polovice 16.stor.), ktorý chránilo predsunuté opevnenie s baštami.  
V roku 1576 boli tureckými vojskami vypálené Horné a v roku 1599 i Dolné Rišňovce a tým na dlhú 
dobu obidve obce ťažko postihnuté. 
Už v tej dobe existoval v Dolných Rišňovciach dodnes zachovaný renesančný kaštieľ, ktorý 
chránilo predsunuté opevnenie zbúrané až počas 20. stor.  
V roku 1601 bola obec opäť vypálená počas protihabsburského povstania Štefana Bočkaja. 
Obnova zničenej zeme a návrat ľudí na svoje majetky nastal až po veľkej porážke Turkov pri 
Viedni v roku 1683, ktorá znamenala koniec ich panstva v strednej Európe. 
Začiatok 19.stor. priniesol do okolia Hlohovca a Nitry výrazné zmeny v rámci napoleonských vojen. 
Po bitke pri Slavkove v roku 1805 ustupovali ruské spojenecké vojská cez územie Slovenska a ich 
veliteľ generál Kutuzov prenocoval v Rišňovciach. 
Obec bola počas celého 18. a19.stor. typickou zemianskou obcou, obyvatelia sa zaoberali 
predovšetkým poľnohospodárskou výrobou.   
Koncom 19. storočia (r.1870) bola v obci zriadená škola (v roku 1896 – 20 žiakov), v roku 
1894 bola zriadená pošta.  
V roku 1897 bola dokončená železničná trať Nitra – Zbehy – Hlohovec – Leopoldov prechádzajúca 
obcou a v roku 1899 bol v obci zavedený telefón.  
Po vzniku 1.československej republiky sa obec stala administratívnym centrom aj pre obce 
Alekšince, Kľačany a Sasinkovo. 
Obec Rišňovce patrila v minulosti do Nitrianskej stolice a Nitrianskej župy. Do roku 1960 patrila do 
okresu Hlohovec a po roku 1960 do okresu Nitra. 
Doložené historické názvy obce : 
Dolné Rišňovce 1272 – Rechen  
  1410 – Eghazasrechen, Egyházasrécsény, Cirkevné Rišňovce 
  1773 – Alsó-Récsény, Dolne Rissowcze 

      1808 – Unter Ritschen, Dolne Ryssňowce 
      1863 – Alsó-Récsény 

Horné Rišňovce               1388 – Kysrechen, Kisrécsény, Malé Rišňovce 
                    1773 – Felso-Récseny, Horne Rissowcze 
                    1808 – Ober Ritschen, Horní Ryssňowce 
                    1863 – Felso-Récseny 
Písomné pramene uvádzajú okrem týchto dvoch základných častí dnešných Rišňoviec aj usadlosť 
Geňov   1274 – Gunu 
  1624 – Gyeneo 
a usadlosť Komoča 1565 – Kamocsa 
 
Historická štruktúra obce Alekšince má charakter hromadnej cestnej dediny, ktorá je situovaná a 
rozvíja sa v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine. Rodinné domy zo začiatku 20.stor. a 



v medzivojnovom období nadväzujú na pôvodnú starú rozdrobenú dispozíciu obce.     
Po roku 1945 sa stavajú rodinné domy mimo pôvodnej zástavby, prípadne samostatne stojace v 
záhradách, čím sa celá obec pomaly rozširuje a spája do jednoliateho celku. 
Súčasná urbanistická štruktúra sídla naväzuje na pôvodnú historickú zástavbu do značnej miery 
determinovanú zvlneným terénom lokality obce. 
Postupným stavebným rozvojom a narastaním uličnej siete získala tak obec Rišňovce charakter  
kompaktného vidieckeho sídla.   
 

Kultúrne, historické a stavebné hodnoty územia  
a) Archeologický ústav SAV Nitra eviduje v katastrálnom území obce, ktorá je významnou 
archeologickou lokalitou, o čom svedčia viaceré archeologické nálezy potvrdzujúce osídlenie tejto 
oblasti v neolite, hallštatte, ako aj osídlenie rímsko-barbarské (2. - 3. stor. po Kr.) - napr. nález 
kostrového hrobu z 10.stor. v polohe nad železničnou stanicou, nález strieborných jednostranne 
razených mincí (uhorské brakteáty z rokov 1190-1240) v lokalite Slopy, a pod.. 
Pre zabezpečenie ochrany možných nálezov je preto potrebné dodržať nasledovné podmienky: 
-    Stavebný úrad si vyžiada od KPÚ Nitra v každom stupni územného a stavebného konania  
      stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti 
- Podmienkou pre vydanie stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na 

zabezpečenie archeologického výskumu. 
- Stavebník zároveň vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu 

(umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany 
a dokumentácie archeologických situácií a nálezov). 

- V odôvodnenom prípade stavebník finančne zabezpečí realizáciu záchranného 
archeologického výskumu. Stavebník si zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, 
ktorou je podľa zákona Archeologický ústav SAV v Nitre alebo iná právnická osoba, ktorá 
vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR.   

- Stavebník pri každej stavebnej činnosti s dostatočným predstihom písomne oznámi začiatok 
zemných prác Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a Archeologickému ústavu SAV v Nitre. 

- Ak v priebehu výkopových prác, mimo povoleného výskumu, dôjde k odkrytiu nepredvídaného 
nálezu, musí to nálezca ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre. V zmysle zákona 
č.49/2002 Z.z. je povinný nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých 
došlo k nálezu, oznámiť nález najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa 
musí ponechať bez zmeny, až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním 
poverenou odborne spôsobilou osobou. 

- Ak budú zistené unikátne architektonické situácie, stavebník ich zakomponuje do projektovej 
dokumentácie podľa pokynov Krajského pamiatkového úradu v Nitre.  

Požiadavky Krajského pamiatkového úradu sú podrobne definované vo vyjadrení zo dňa 
23.10.2009 pod č. NR-9/2054-2/11038/U. Zemnými prácami spojenými s realizáciou stavieb, 
následne bez zabezpečenia záchranného archeologického výskumu môže dôjsť k ich zničeniu. Je 
preto nutné vykonať tu záchranný archeologický prieskum počas výkopových prác a následne ak 
sa narušenie lokality potvrdí aj záchranný prieskum.  
 
b) Krajský pamiatkový úrad v Nitre upozorňuje, že v katastrálnom území obce Rišňovce sa 
nachádzajú tieto pamiatky  evidované v  ÚZPF SR, ktoré sú vyhlásené za kultúrne pamiatky, resp. 
objekty s pamiatkovými hodnotami : 
I.Pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v SR 
-   Rímsko-katolícky kostol Najsvätejšej Trojice – č.ÚZPF 1533, vyhlásený 2.10.1963 SKK  
    ONV Nitra, č.rozh. 31/63, majetok RK cirkvi,  
Prvý záznam o existencii starého gotického kostola sv. Mikuláša v Rišňovciach je v listine z roku 
1323, slúžil až do roku 1775, kedy bol postavený nový neskorobarokový chrám zasvätený  
Najsvätejšej Trojici. 
Na ktorom mieste kostol sv. Mikuláša presne stál, sa v žiadnych historických listinných 
dokumentoch neuvádza. Na základe ústneho podania sa traduje, že pôvodný starý kostol stál 
pravdepodobne spolu s vedľajším starým cintorínom (dnes už neexistuje) v  Dolných Rišňovciach  
pod „baštami“, v priestore  medzi terajším kostolom sv. Trojice a potokom Andač  asi 150 m 
severovýchodne od kostola . 
Terajší rímskokatolícky farský kostol Najsvätejšej Trojice v Rišňovciach bol postavený 
v neskorobarokovom slohu v rokoch 1766 - 1775. Je to čistá jednoloďová stavba so štvorcovým 



presbytériom (svätyňou), pristavanou sakristiou a čiastočne predstavanou vežou.  
Presbytérium je zaklenuté tzv. českou plackou, kostolná loď má pruskú klenbu so zdvojenými 
medziklenbovými pásmi. Fasády sú členené lizénovým rámovaním, priečelie konkávne prehýbané. 
Na strednú os priečelia situovaná veža je zakončená cibuľovitým zastrešením.  
Hlavný oltár z 2.polovice 18.stor. je polychormovaná drevorezba ozdobená stĺpovou architektúrou 
s plastikami najsv. Trojice (v strede) a sv. Jánom a sv. Pavlom (po stranách). 
Bočné oltáre sú polychromovou drevorezbou v rokokovom slohu baldachýnového typu. 
Kazateľnica v rokokovom slohu z 2.polovice 18.storočia je tiež polychromovaná drevorezba. 
Sú to umelecké práce z dielne naväzujúcej na donnerovskú tradíciu bratislavského okruhu. 
Krstiteľnica je klasicistická z konca 18.stor. z červeného mramoru s kovaným vrchnákom. 
Pôvodné barokové lavice s bohatou drevorezbou z čias výstavby kostola boli napadnuté 
drevokazom a v roku 2001 nahradené novými jednoduchými bez zdobnej drevorezby. 
Tretí bočný oltár bol vytvorený dodatočne. Je na ňom socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 
Na začiatku 20. storočia v roku 1906 bol kostol renovovaný.  
V roku 1914 boli na kostole vymenené pôvodné okná a nahradené terajšími maľovanými 
(vitrážami) s biblickými motívmi.  
Začiatkom 30-tych rokov 20.stor. bola na pôvodnú tehlovú dlažbu koptola položená terajšia 
mozaiková dlažba.  
V roku 1962 boli na vnútorných bočných stenách kostola osadené reliéfy krížovej cesty. 
K ohradeniu kostola a vzniku dnešného parku došlo v rokoch 1934 – 1935. OSVETLENIE parku 
pri kostole bolo uskutočnené v roku 1992. 
-   Renesančný kaštie ľ  – č.ÚZPF 10731, vyhlásený 2.07.1993 MK SR, č.rozh. 1262/93-32,  
    majetok obce 
Kaštieľ je postavený na rovine uprostred obce, neďaleko terajšieho kostola sv. Trojice. Jeho 
obranu zabezpečovalo opevnenie s baštami, ktorého posledné zvyšky, lokalizované severne od 
kaštieľa, boli odstránené až v 20. storočí.  
V stavebnej histórii tohto objektu boli pamiatkovým výskumom zachytené štyri podstatné vývinové 
etapy : 
- v období svojho vzniku, ktorý datujeme do začiatku druhej polovice 16. storočia, mal objekt 
podobu trojpriestorovej blokovej prízemnej a jednotraktovej podpivničenej stavby. 
- v prvej tretine 17.storočia bola stavba obnovená a zväčšená. Severným smerom bola dispozične 
rozšírená o ďalší trojpriestorový trakt a súčasne zvýšená o druhé nadzemné podlažie.  
- v nasledujúcej vývinovej etape, datovanej do prvej štvrtiny 18. storočia, boli fasády opatrené 
novou omietkou. Nepravidelný rytmus okenných osí, daný predchádzajúcou vývinovou etapu, bol 
v tomto období eliminovaný osadením slepých okien. Tretia vývojová etapa sa v interiéri prejavila 
stavebnými úpravami v dnešnom južnom trakte. 
-  ranobaroková stavebná etapa bola poslednou etapou, rešpektujúcou renesančný objekt v jeho 
dispozičnej štruktúre a priestorových vzťahoch a charakterizovanou snahou o jeho výtvarno - 
estetické dotvorenie. Posledná výraznejšia vývojová etapa v polovici 19.storočia zasiahla 
predovšetkým do interiéru objektu. 
V súčasnosti má kaštieľ podobu dvojpodlažnej, čiastočne podpivničenej blokovej stavby 
dvojtraktovej dispozície na obdĺžnikovom pôdoryse. 
V roku 1993 bol kaštieľ v Rišňovciach rozhodnutím Ministerstva kultúry SR vyhlásený za kultúrnu 
pamiatku a v roku 1994 Slovenský pamiatkový ústav, stredisko Nitra realizoval hĺbkový pamiatkový 
výskum objektu. 
V rokoch 2011-2012 prebehla kompletná rekonštrukcia celého objektu s tým, že dnes je využívaný 
ako múzeum zamerané na historiu obce. 
 
II.Objekty navrhované na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  
− žiadne 

 
III.Objekty dotvárajúce historické prostredie, charakterizované ako objekty  pamiatkového záujmu, 
evidované v Súpise pamiatok Slovenska z roku 1967 
 
-   Pomník pred kostolom na pamiatku padlým v I. svetovej vojne z hrubo opracovaného kameňa,  
    súsošie z pieskovca na vysokom podstavci predstavuje anjela pod krížom držiaceho padlého  
    vojaka. Pomník bol v roku 1935 vysvätený osobne Andrejom Hlinkom. Na podstavci je  
    umiestnená tabuľa s menami občanov obce, ktorí padli v I. a potom aj II. svetovej vojne. 



-   Železobetónový dvojramenný  cyrilometodský kríž na trojvrší vysoký cca 8 m je umiestnený  
    v strede parku pri kostole, odhalený v roku 1940. Rišňovce sú pravdepodobne jediná obec na  
    Slovensku, v ktorej sa na verejnom priestranstve zachoval pôvodný slovenský dvojkríž s  
    trojvrším z obdobia 1. Slovenskej republiky. V roku 1990 zrekonštruovaný a slávnostne  
    znovuodhalený. 
 
V katastrálnom území obce sa vyskytujú objekty s pamiatkovými hodnotami, ktoré nie sú 
zapísané, ale obec ich chráni ako miestne pamätihodnosti napomáhajúce k zvýrazneniu vlastnej 
identity obce. 
-   Kamenný kríž vysoký vyše 4 m s korpusom z roku 1842 postavený obcou v parku oproti   
    vchodu do kostola  
-   Drevený kríž  pamiatka na ľudové misie z roku 1947 stojí naľavo tesne pri vchode do kostola  
-   Kamenný kríž na vysokom podstavci s korpusom postavený pri hlavnej ceste v Dolných  
    Rišňovciach 
-   Kamenný kríž na vysokom podstavci s korpusom a soškou P.Márie z roku 1923 postavený na  
    cintoríne v Dolných Rišňovciach 
-   Kaplnka s hrobkou rodiny Šándorovcov z roku 1842 na dolnorišňovskom cintoríne 
-   Kamenný kríž na vysokom podstavci s korpusom z roku 1957 postavený na  
    cintoríne v Horných Rišňovciach 
-   Kaplnka s hrobkou rodiny Jozefa Šimuru z roku 1931 na hornorišňovskom cintoríne 
-   Drevený kríž pri poľnej ceste v chotári na katastrálnej hranici v lokalite Zagard 
-   Drevený kríž v poli v lokalite Horné Diely 
Uvedené objekty navrhujeme zachovať na pôvodných miestach a rešpektovať v návrhu Územného 
plánu obce. Ochranné pásma kultúrnych pamiatok nie sú vymedzené. Územie obce, ani jej časti 
nie sú vyhlásené za pamiatkovo chránené. 
Z hľadiska predpokladanej stavebnej činnosti na tomto území upozorňujeme na §30 Zákona NR 
SR č.49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu, na základe ktorého sa vyžaduje stanovisko 
Krajského pamiatkového úradu ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov 
územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom a §37 a §40 
č.49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu, o archeologických nálezoch a  o oznamovacej 
povinnosti  AÚ SAV . 
 
Historická štruktúra obce má charakter hromadnej cestnej dediny pôvodne s rodinnými domami 
s dvojosovým priečelím orientovaným na ulicu.  
Takýto otvorený dvoj- až trojpriestorový dom bol postavený z nabíjanej hliny, resp. z nepálenej  
(surovej) tehly a len domy majetnejších gazdov a statkárov boli z pálenej tehly zastrešený 
valbovou strechou pokryté slamou alebo šindľom, až v neskoršom období škridlou.   
Obytné priestory pozostávali z dvoch miestností (predná izba a kuchyňa). Neskoršie počet 
miestností pribúdal. Domy boli pozdĺžne, často v nich bývalo viac rodín. 
Na obytnú časť roľníckeho domu priamo naväzovali hospodárske objekty (komora,sýpka, maštaľ, 
šopa) s dvormi, ktoré ďalej pokračovali do záhrad.  
Siluetu obce tak v minulosti tvorila malebná zástavba prízemných rodinných domčekov v ľudskom 
merítku so šikmými sedlovými strechami a s dominantami  – kostolom a kaštieľom.  
Rodinné domy zo začiatku 20.stor. a v medzivojnovom období nadväzujú na pôvodnú starú 
dispozíciu, ale ju zväčšujú.   
Obdobie po roku 1945  je charakterizované rozvojom bývania, ktoré v histórii obce nemá 
obdobu. Vidieť to nielen v počte postavených rodinných domov, ale aj v použití stavebných 
materiálov.  
Mimo pôvodnej zástavby sa stavali klasické „štvorce“, tehlové, murované jednopodlažné domy so 
štvorcovým pôdorysom cca 10 x 10 m s ihlanovou strechou, samostatne stojace v záhradách. 
Od roku 1945 do roku 1970 bolo v obci postavených 248 nových domov. Výstavba sa 
uskutočnila najmä v časti Nová štvrť a pod „Záhradou“ (smerom na Rumanovú). 
Nové  rodinné domy z konca 20.stor. sú väčšinou dvojpodlažné s rovnou strechou postavené na 
novozaložených uliciach obce. V rokoch 1971 – 1990 bolo postavených celkom 163 rodinných 
domov, prevažne v časti Kapustnice. 
V rokoch 1991 – 1996 výstavba rodinných domov výrazne poklesla. Za uvedené obdobie 
bolo v obci postavených iba 6 rodinných domov.  
Súčasná urbanistická štruktúra sídla naväzuje na pôvodnú historickú zástavbu do značnej miery 



determinovanú zvlneným terénom lokality obce. 
Prevažnú časť pôdorysu obce tvorí tak bytová zástavba. 
Postupným stavebným rozvojom a narastaním uličnej siete získala tak obec Rišňovce charakter  
kompaktného vidieckeho sídla s najnovším územným rozvojom hlavne v okolí futbalového ihriska. 
Výškové zónovanie je typické pre vidiecke sídla - objekty individuálneho bývania i staršie objekty 
občianskej vybavenosti majú 1-2 podlažia.  
Dominantu obce tvoria historické stavby (rímsko-katolícky kostol a renesančný kaštieľ)  
a novodobé súčasné stavby (združená budova obecného úradu a areál základnej školy). 
Kompozičnú a prevádzkovú urbanistickú os obce dnes tvorí železničná trať Nitra – Leopoldov a 
súbežná regionálna cesta (II/513 Nitra - Hlohovec) prechádzajúca obcou ako hlavná cesta, na 
ktorú naväzujú ďalšie komunikácie obce i cesta III/513011 Rišňovce – Rumanová – Báb. 
Základná občianska vybavenosť obce je po stránke umiestnenia sústredená v širšom centre obce 
− viacúčelový  polyfunkčný objekt (obecný úrad a kultúrny dom)  
− RK kostol a renesančný kaštieľ  
− zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, úradovňa PZ  
− obchodné prevádzky a stravovacie zariadenia pri hlavnej ceste    
− základná škola a  materská škôlka v jednom komplexnom areráli 
Excentricky vo vzťahu k centru je umiestnená železničná stanica.  
Areál bývalého PD (dnes AGRODRUŽSTVO) sa nachádza na okraji juhovýchodnej časti obce 
spolu s areálom firmy MOVOS zameranej na veľkovýkrm moriek. 
V bývalom areáli ŠM smerom na Kľačany sú dnes umiestnené Stavebniny a v samotnej obci sú 
ešte rozmiestnené areály firiem Staveko, Vabal, Fant, KM-Trading a pod. 
 
Obecné symboly   
Obecná pečať  
Pôvodná historická pečať platila pre obidve obce Dolné i Horné Rišňovce. Jej priemer je cca 35 
mm. Je na nej dohora vztýčený lemeš, pod ním niekoľko klasov obilia, naľavo od lemeša 
záhradnícky nožík, pod ním strapec hrozna. Opis okolo znie: +. POSSEIO. FELSO. RICZIN. 
Námet pečate jednoznačne poukazuje na hlavné zamestnania obidvoch častí Rišňoviec, 
v Dolných sa predsa pestovalo obilie a v Horných zase vinič.  
Preto sa obec v súčasnosti rozhodla, že si hlavný námet zo svojej historickej pečate ponechá, čo 
odsúhlasila aj Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  
Obecný erb 
Právoplatným erbom Rišňoviec je červený štít so strieborným nožíkom, ktorý má zlatú rúčku, so 
strieborným lemešom, zlatým klasom obilia, zlatým hroznom (jeho stonka je však strieborná).  
Vlajka obce  
je zložená zo 6 pruhov rovnakej šírky, kde budú farby červená, biela, žltá, biela, žltá a červená. 
 
Tradície v obci  
Ľudové zvyky a obyčaje sa v obci vždy vzťahovali k sviatočným dňom a udalostiam podľa 
katolíckeho kalendára. Mnohé sa zachovali dodnes a sú podobné ako vo väčšine obcí tohto 
mikroregiónu.  
V súčasnosti sa mimopracovná aktivita i voľný čas obyvateľov obce orientujú na nasledovné 
záujmy a činnosti : 
kultúrno-spoločenské - zväz Červeného kríža – založený v roku 1939, Jednota dôchodcov 
                         (Klub dôchodcov zriadený v roku 1988), Združenie rodičov pri ZŠ, 
klubová činnosť -  poľovnícke združenie – založené v roku 1945 (má vybudovanú  
    strelnicu pri Starom háji), Slovenský zväz záhradkárov – založený 
      v roku 1948, Slovenský zväz drobnochovateľov založený v roku 1968 
športové  -   futbalový oddiel, začiatky siahajú do roku 1930, stolnotenisový oddiel 
výroba  -  poľnohospodárstvo, ovocinárstvo, zeleninárstvo a vinohradníctvo 
Okrem toho v obci existuje dobrovoľný Zväz požiarnej ochrany – založený v roku 1925, hasičská 
zbrojnica sa nachádza v objekte OcÚ 
 
A.2.6.2. - NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE  
 
Obec Rišňovce vznikla ako poľnohospodárska obec s postupnou zástavbou pozdĺž hlavných  
komunikácií a vodnom toku.  



Chotár obce Rišňovce má prevažujúci pahorkatinný charakter a pozostáva z jedného katastra, 
pričom sa jedná o výrazne poľnohospodársky charakter celého územia s prevahou veľkoplošného 
intenzívneho hospodárenia. 
Zemepisná poloha obce je určená súradnicami stredu obce, čo je  48o22´severnej šírky,  
17o54´ východnej dĺžky.   
Katastrálne územie obce je výškovo členené v rozpätí cca 151 m n.m. (potok Andač pri opustení 
k.ú.) až po 234 m n.m. (lokalita Ravasník na hranici k.ú. Lukáčovce). Stred obce (pri kostole) má 
výšku 161 m n.m. 
 
Kataster obce Rišňovce v západovýchodnom smere pretína úvalinová dolina potoka Andač, čo je 
pravostranný prítok riečky Radošinka v povodí rieky Nitra (jej pravostranný prítok).  
 
Zastavaná časť územia obce Rišňovce je dnes už kompaktná a kontinuálne previazaná aj keď 
pôvodne sa skladá z dvoch samostatných  obytných usadlostí (častí) : 
- Dolné Rišňovce tvorila zástavba na pravom brehu potoka Andač okolo renesančného kaštieľa  
- Horné Rišňovce rozprestierajúce sa hlavne na ľavom brehu potoka Andač 
 
Súčasná urbanistická štruktúra sídla naväzuje na pôvodnú historickú zástavbu do značnej miery 
determinovanú zvlneným terénom lokality obce. Kompozičnú a prevádzkovú urbanistickú os obce 
dnes tvorí regionálna cesta II/513 Nitra – Hlohovec s priamym napojením na diaľnicu D1 (cez 
Hlohovec) a štátnu cestu I/64 Prievidza - Komárno. 
Prepojenie so susednou obcou Rumanová zabezpečuje cesta III/513011, ktorá ďalej cez obec 
Báb zabezpečuje prepojenie na rýchlostnú komunikáciu R1 Trnava - Nitra.    
Cez obec prechádza železničná trať č.141 Leopoldov – Kozárovce.   
Prevažnú časť pôdorysu obce tvorí bytová zástavba.  
Základná občianska vybavenosť obce je v zásade sústredená v centre obce : 
     viacúčelový polyfunkčný objekt (obecný úrad, kultúrny dom), historický kaštieľ (múzeum),   
     lekáreň, pošta,  zdravotné stredisko, základná škola, predajňa potravín COOP, reštaurácia, 

cukráreň, obchodné prevádzky, rímskokatolícky kostol, farský úrad  atď.  
Len železničná stanica sa nachádza mimo centra obce na západnom okraji obce.  

Výrobné zariadenia bývalého poľnohospodárskeho družstva sa nachádzajú v dvoch pôvodných 
lokalitách na okrajoch zastavaného územia obce. V smere na Hlohovec je areál bývalého ŠM 

(viď kapitola A.2.7.2.3.  časť 5).  
V novom Územnom pláne obce Rišňovce je potrebné naviazať na existujúci urbanistickú štruktúru 
obce, prehodnotiť pôvodné, v mnohých smeroch správne kompozičné princípy, ktoré boli dané 
historickým vývojom a doplniť ich o nové poznatky a návrhy. 
Urbanistická štruktúra a základná kompozičná kostra obce je už relatívne vybudovaná, žiada sa ju 
vhodne doplniť a prípadne postupne rozšíriť podľa potrieb obce.  
Čiastočne teda dochádza k plošným zmenám vo funkcii bývania, občianskej vybavenosti, výroby a 
rekreácie. 
 
ÚPN-O vymedzuje v katastrálnom území a zastavanom území obce : 
-        jestvujúce prieluky a voľné pozemky v celkovom počte 21 ks       
-        42 ks potenciálnych plôch,  lokalít na riešenie a  zmenu fukčného využitia   
 
  1   -  IBV ZA IHRISKOM   60 RD   5,6700 ha  
2a   -  IBV PRI CESTE - intravilán    6 RD  1,2650 
2b   -  IBV PRI CESTE  - extravilán  18 RD  2,1650 
3     -  IBV PRI VODOJEME    8 RD  1,0500 
4     -  IBV POD VODOJEMOM  20 RD  1,8000  
5     -  IBV ZÁHRADY   10 RD  1,0200 
6a   -  IBV ZA ZÁHRADAMI - intravilán  14 RD  1,0100 
6b   -  IBV ZA ZÁHRADAMI - extravilán  18 RD  1,9200 
7     -  IBV ZÁHUMENICE   46 RD  3,8000 
8a   -  IBV  VINOHRADY - intravilán  15 RD  1,4350 
8b   -  IBV  VINOHRADY - extravilán    2 RD  1,0950 
9a   -  IBV  EXPERIMENT  - intravilán     2 RD  0,1400 
9b   -  IBV  EXPERIMENT - extravilán     6 RD  0,4000 
10   -  IBV ZA POTOKOM     30 RD  3,2700 
11   -  PROGRESÍVNE BÝVANIE  CENTRUM  18 b.j.  1,6000 



12   -  IBV ZA CINTORÍNOM -  VÝHĽAD PO ROKU 2030                     10,1900 
13   -  IBV ZA ŽELEZNICOU   -  VÝHĽAD PO ROKU 2030                      9,8000 
14   -  HBV ZA ŠKOLOU   3 X 6 B.J.  0,5400 
15   -  HBV  PRI HLAVNEJ CESTE  4 X 6 B.J.  1,0000 
16   -  DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB    0,2300 
17   -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY   0,4900 
18   -  ÚZEMIE URČENÉ NA PRESTAVBU A SANÁCIU   1,3200  
19   -  PEŠIE PREPOJENIE HBV A CENTRA OBCE   0,0500 
20   -  CENTRUM OBCE - ZMIEŠANÉ ÚZEMIE OBCHODY+SLUŽBY+BÝVANIE 5,1100 
    -  REKONŠTRUKCIA BUDOVY STAREJ ŠKOLY     --- 
 -  REKONŠTRUKCIA +  PRÍSTAVBA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA    --- 
    -  AMFITEÁTER + OBECNÝ PARK       --- 
   -  ÚPRAVA NÁMESTIA – SPEVNENÉ PLOCHY     --- 
  -  ÚPRAVA KRIŽOVATKY  –  cesta II./513 a III./513011     --- 
 -  PARKOVISKÁ PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY     --- 
21   -  IHRISKO– REKONŠTRUKCIA SOC. ZARIADENIA      ---  
22   -  UMELÁ PROTIPOVODŇOVÁ VODNÁ NÁDRŽ +  KÚPALISKO  1,2500 
23   -  OCHRANNÁ A IZOLAČNÁ ZELEŇ PRI HLAVNEJ CESTE  0,3700 
24   -  OCHRANNÁ A IZOLAČNÁ ZELEŇ    0,4300  
25   -  ZELEŇ – REGIONÁLNY BIOKORIDOR   1,2000 
26   -  PIETNE MIESTO– BÝVALÝ ŽIDOVSKÝ CINTORÍN   0,2000 
27   -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY A VÝROBA  0,5000 
28   -  NOVÝ VYBAVENOSTNO – VÝROBNÝ AREÁL   3,6600 
29   -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY    0,1000 
30   -  NOVÝ VODNÝ ZDROJ     0,6800 
31   -  NOVÝ VODOJEM     0,3000 
32   -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY A VÝROBA  1,0000 
33   -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY    1,7000 
34   -  AGROTURISTIKA + PRIDRUŽENÉ SLUŽBY A VÝROBA  6,2400  
35   -  ZBERNÝ DVOR + SKLÁDKA BIOODPADU + KOMPOSTOVISKO 
                v rámci areálu Stavebniny Forsa    ---    
36   -  PREKLÁDKY VZDUŠNÉHO 22 kV DO KÁBLOVÉHO VEDENIA    --- 
37   -  REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ      --- 
38   -  PROTIPOVODŇOVÉ LÍNIOVÉ OPATRENIA      ---  
     SPOLU        74,0000 ha 
Okrem toho sa v rámci zastavaného územia obce Rišňovce nachádzajú nezastavané voľné 
stavebné pozemky (prieluky) v počte 21 ks o celkovej výmere  ..................    2,0000 ha 
            CELKOM     76,0000 ha 
 
z toho je :     v zastavanom území obce  (intraviláne)     ............................    28,9000 ha      
 - lokality č.1, 2A, 3, 4, 5, 6A, 7, 8A, 9A,11, 14 - 21, 23, 32, 35 - 37 + VoľNé 
POZEMKY   
 mimo hranice zastavaného územia obce (extraviláne)  ........    45,1000 ha              
             - lokality č. 2B, 6B, 8B, 9B, 10, 12, 13, 22, 24 – 31, 33, 34, 38  
 
Hlavnou úlohou ÚPN-O je vytvorenie kompozične uceleného sídelného útvaru, v ktorom sú 
bezkolízne usporiadané jednotlivé funkčné zóny tak, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom 
jednej na druhú. Zároveň určenie zásad a podmienok, ktorými by sa rozvoj obce v budúcnosti 
riadil. Rozmiestnenie hlavných funkcií v území sa v zásade nemení. 
Ďalšiu výstavbu je nutné usmerňovať prioritne v rámci hranice zastavaného územia  obce k 
1.1.1990.  
K rozšíreniu hranice zastavaného územia obce - intravilánu pristúpiť len v nevyhnutnom rozsahu 
(zarovnať hranice intravilánu po obvode, viesť hranicu po prirodzených terénnych danostiach, 
obce, dôsledne využiť druhostranné obostavanie jestvujúcich komunikácií a pod.).  
V rámci zastavaného územia obce považujeme dnes a aj do budúcnosti za najexponovanejšiu 
a najvýznamnejšiu časť obce, jej jadro – prirodzené centrum, ktoré je založené medzi  areálom 
základnej školy a polyfunkčným objektom obecného úradu. Táto poloha má svoju historickú 
opodstatnenosť, dostupnosť je rovnocenná, preto aj do budúcnosti ostane zachovaná s návrhom 
na dobudovanie o chýbajúce aktivity v oblasti kultúry, vzdelania, obchodu a služieb. 
Výškové zónovanie je typické pre vidiecke sídla - objekty individuálneho bývania majú 1-2 podlaží 
a objekty hromadného bývania môžu mať maximálne 4 nadzemné podlažia. 
Výškovú a priestorovú dominantu obce tvorí rímskokatolícky kostol v centre obce. 



 
Plochy na verejnoprospešné stavby vzišli z požiadaviek Komisie výstavby pri OZ a Obecného 
zastupiteľstva v Rišňovciach, ako aj z celkových potrieb obce zistených  pri vyhodnocovaní 
analytickej časti  prieskumov a rozborov (PaR) k ÚPN obce. 
V rámci zastavaného územia obce sú to  : 

− vytvoriť  plošnú rezervu a prislúchajúcu technickú infraštruktúru pre výstavbu IBV formou 
rodinných domov na pozemkoch a lokalitách na to určených a nájomných obecných bytov v 
rámci HBV   

− plošná rezerva a vybudovanie rozvodov všetkých IS (voda, plyn, elektrika, kanalizácia) vo 
väzbe na rozvoj obce a navrhované nové lokality pre hromadnú bytovú výstavbu 
  (lokality č. 11, 14, 15)  

− plošná rezerva a vybudovanie rozvodov všetkých IS (voda, plyn, elektrika, kanalizácia) vo 
väzbe na rozvoj obce a navrhované nové lokality pre individuálnu bytovú výstavbu  
(lokality č.1, 2a, 3, 4, 5, 6a, 7, 8a, 9a)  

− technická vybavenosť a plošná rezerva pre dobudovanie  občianskej vybavenosti v centrálnej 
časti obce Rišňovce - PRÍSTAVBu a rekonštrukciu jestvujúceho ZDRAVOTNÉHO 
STREDISKA 

  - prístavbu a REKONŠTRUKCIu BUDOVY STAREJ ŠKOLY pri kostole 
  - prístavbu a rekonštrukciu starej už nefunkčnej trafostanice 
  - výstavbu AMFITEÁTRa a dostavbu OBECNého PARKu   

  - verejné trhovisko  
− technická vybavenosť a plošná rezerva pre dobudovanie občianskej vybavenosti  

(dom opatrovateľskej služby, resp. denný stacionár v priestoroch bývalej materskej škôlky) 
− technická vybavenosť a plošná rezerva na dobudovanie a rozšírenie športového areálu 
     (rekoštrukcia soc. zariadenia, telocvičňa, viacúčelové, resp. tréningové ihrisko a pod.)  
− vytvoriť podmienky a prislúchajúcu technickú infraštruktúru v priestoroch obce a na plochách 

určených na pRESTAVBU A SANÁCIU            
− technická infraštruktúra pre dobudovanie a rekonštrukciu verejného parku pri budove obecného 

úradu, doriešiť obecné centrum aj po stránke exteriérového vzhľadu, previesť úpravu verejných  
     priestranstiev, komunikácií, doplniť chýbajúce chodníky a parkoviská,  priestor dotvoriť  
     verejnou zeleňou a malou architektúrou (lokalita č.20) 
− udržiavať jestvujúcu a postupne realizovať novú výsadbu izolačnej zelene pozdĺž hlavnej cesty,  

medzi plochami určenými na bývanie a plochami pre prípadnú nezávadnú výrobu 
− vybudovať obecné komunikácie a súbežné chodníky pre peších pre plánovanú novú IBV, HBV 

a navrhované nové investičné aktivity v obci, doplniť podľa potreby parkovacie miesta v obci   
− riešenie dopravných závad (bodové a líniové) v obci (chodníky, križovatky, účelové pruhy 

autobusových zastávok, prístrešky, obratištia na slepých komunikáciách, korekcia smerových 
oblúkov a odbočovacích polomerov  a pod.)  

− vytvoriť podmienky a prislúchajúcu technickú infraštruktúru pre ÚPRAVu jestvujúcej  
     KRIŽOVATKY  ciest  II/513 a III/513011 
− vybudovať rozvody obecného vodovodu a obecnej kanalizácie vo väzbe na rozvoj obce a 

navrhované nové lokality pre bytovú výstavbu  
− realizovať podľa potreby rekonštrukciu, rozšírenie (zámena kioskových za stožiarové, resp. 

výmena transformátorov) a vybudovanie nových trafostaníc vo väzbe na rozvoj obce 
− realizovať rozvody IS (elektrika, plyn, slaboprúd) pre novú bytovú výstavbu v obci  
− prioritne realizovať prekládku jestvujúceho vzdušného elektr. napojenia VN kioskovej 
     trafostanice TS-2, ktoré prekáža navrhovanej výstavbe rodinných domov v lokalite č.1   
− dobudovať pôvodnú sieť odvodňovacích prícestných priekop a otvorených rigolov pre  

odvedenie povrchových vôd s cieľom zamedziť zaplavovaniu a zatápaniu územia obce            
− zabezpečiť technickú infraštruktúru a plošnú rezervu pre vybudovanie centrálneho  
     zberného dvora (separácia a triedenie komunálneho odpadu) a skládky bioodpadu         

(kompostovanie) v rámci jestvujúceho areálu Stavebniny Forsa               
 
V rámci katastrálnej hranice sú to :  
− vybudovanie rozvodov všetkých IS (voda, plyn, elektrika, kanalizácia, komunikácie) vo väzbe na 

navrhované nové lokality pre bytovú výstavbu (lokality č.2b, 6b, 8b, 9b, 10)  
− rezervovanie potrebných plôch a kapacity technickej infraštruktúry pre ďaleký výhľad prípadnej 

výstavby IBV (lokality č.12, 13) 



− vytvoriť podmienky a plošnú rezervu pre vybudovanie obchvatu obce a prekládku cesty  
II.triedy II/513 Nitra – Hlohovec v kategórii C 11,5/80 

− vybudovať pre potreby obce  NOVÝ VODNÝ ZDROJ A NOVÝ VODOJEM   
− vytvoriť plošnú rezervu a prislúchajúcu technickú infraštruktúru pre vybudovanie 

vybavenostno-výrobného areálu nezávadnej výroby, skladovania a distribúcie medzi 
jestvujúcim areálom MOVOS a obcou a areálu Agroturistiky vrátane pridružených služieb a 
nezávadnej výroby 

− postupne realizovať výstavbu PIETNEho MIESTa v priestoroch bÝVALého ŽIDOVSKého 
CINTORÍNa   

− realizovať potrebné protipovodňové líniové stavby (ochranné valy, úpravy brehov, malé  
    zdrže a priehradky) na miestnom vodnom toku Andač a jeho prítokov             
− vytvoriť plošnú rezervu a príslušnú technickú infraštruktúru pre vybudovanie záchytnej              
    umelej protipovodňovej vodnej nádrže (malé jazierko), resp. areálu kúpaliska na potoku Andač 
− permanentne  Udržiavať jestvujúcu  ZELEŇ v rámci REGIONÁLNeho BIOKORIDORu pozdĺž 

potoka  
Andač  

− revitalizovať a údržiavať pôvodnú sieť odvodňovacích a vsakovacích prícestných priekop  
     a rigolov vo funkčnom stave, udržiavať potrebnú prietočnú kapacitu,  vykonávať pravidelnú    
     údržbu (čistiť a kosiť brehy)  za účelom zabezpečenia  prietočnosti a následnej ochrany pred  
     zaplavovaním územia   
− zabezpečiť postupnú sanáciu resp. rekultiváciu divokých skládok odpadov v obci  
 
 
A.2.6.3. - URČENIE PRÍPUSTNÉHO, OBMEDZUJÚCEHO A ZAKAZUJÚCEHO FUNK ČNÉHO 
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA 
 
   Bývanie 
 Formulovanie čiastkových cieľov koncepcie rozvoja bytovej výstavby v obci musí v súčasnej   
 etape vychádzať z : -  efektívnosti využívania existujúceho bytového fondu,  
  -  postupného dopĺňania voľných nezastavaných pozemkov 
  -  potrieb novej individuálnej i hromadnej bytovej výstavby 

  -  komplexnej prípravy územia pre bytovú výstavbu,  
1.)  Jestvujúca uličná extenzívna nízkopodlažná zástavba rodinnými domami sa v návrhovom 
období bude postupne organizovať (zapĺňanie prázdnych prieluk a pozemkov) do uličnej 
kompaktnej strednopodlažnej zástavby, s rešpektovaním stavebného zákona, jestvujúcej uličnej a 
stavebnej čiary, stanovuje sa maximálna podlažnosť 2 nadzemné podlažia + prípadné využitie 
podkrovia.  
2.)  Novonavrhované lokality pre výstavbu rodinných domov (IBV) spĺňajú základné požiadavky 
pre tento druh zástavby. Určujúcim faktorom je zadefinovanie nového uličného priestoru 
(minimálne 10,0m)  a stavebnej čiary (minimálne 6,0 m od uličnej čiary). Druhy a tvary nových 
rodinných domov budú riešené individuálne, doporučujeme dodržať urbanistické zásady (tvar 
striech, odstupy, hygienické podmienky a pod.) Prípustná je maximálna podlažnosť 3 nadzemné 
podlažia vrátane podkrovia. Koeficient využitia plochy minimálne 30%   
3.)  Lokality pre hromadnú bytovú výstavbu musia spĺňať nasledovné požiadavky: 
-   umožniť prístup k objektom z miestnych verejných komunikácií 
-   výšková hladina zástavby je navrhovaná  maximálne do 4 nadzemných podlaží vrátane  
    podkrovia 
-   koeficient využitia plochy minimálne 50%  
-   pred každým domom musia byť zabezpečené odstavné stánia pre automobily  
-   doporučujeme vhodne riešiť príslušné detské ihriská. 
 
Záber poľnohospodárskej pôdy  pre účely bývania v ďalekom vyhľade na lokalitách mimo 
zastavaného územia obce (č.12, 13) môže byť použitý až po zaplnení ostatných lokalít určených 
na bývanie. 
 
 Sociálna infraštruktúra 
 Z hľadiska potreby rozlišujeme nasledovné druhy občianskej vybavenosti: 

a) základná vybavenosť - predstavuje druh sociálnej infraštruktúry, ktorá napĺňa základné 



ľudské potreby v obci s proklamovanou najmä pešou dostupnosťou, 
b) vyššia vybavenosť - predstavuje druh sociálnej infraštruktúry mestského charakteru, ktorý 

slúži pre určitú spádovú oblasť  
c) špecifická vybavenosť 

V obci Rišňovce sa uvažuje len so základnou občianskou vybavenosťou lokalizovanou v zásade v 
centre obce. Všeobecnou podmienkou pre zriadenie vybavenosti musí byť jednoznačné 
preukázanie predovšetkým splnenie príslušných normových ukazovateľov (hygienická norma, 
vhodné dopravné napojenie, statická doprava, protipožiarna norma, preukázanie napojenia na 
technickú vybavenosť, preukázanie odpadového hospodárstva, preukázanie bezbariérovosti…).  
  
 Hospodárska základ ňa 
 Konkrétne stavebné druhy reprezentujúce výrobnú zástavbu sú : 

a) priemyselná výroba a stavebníctvo, skladové hospodárstvo, 
b) poľnohospodárska výroba, 

 Z hľadiska rozvoja hospodárskej základne obce budú mať Rišňovce i naďalej charakter    
 poľnohospodársky s perspektívnym rastom zložky možnej nezávadnej priemyselnej výroby,   
 Z tohto dôvodu sú na riešenom území určené potrebné priestory (lokality), použiteľné pre  
 umiestňovanie teraz bližšie nešpecifikovaných odvetví – potreba pripraviť diferencované  
 plochy. 
 
 Umiestnenie priemyslu v rámci katastra obce je podmienené predovšetkým priestorovou   
 lokalizáciou. Vo všeobecnosti sa priemyselná zástavba podľa charakteristických vlastností  
 rozdeľuje na tri typy : 
1.   priemyselný park (PP) s predpokladom vzniku rozsiahleho celistvého investičného zámeru  
      priemyselného komplexu 
2.   výrobné zoskupenie (VZ) s umožnením vzniku väčších závodov 
3.   vybavenostno - výrobné zoskupenie (VVZ) prevažne s lokalizáciou menších zariadení,  
      s nižšou závislosťou na doprave a pomerne s nízkou spotrebou vody a tepla s hygienicky  
      neškodnými prevádzkami. Tieto prevádzky sú najmä miestneho významu (spádová oblasť  
      dochádzajúcich pracovníkov je pokrývaná v rámci obce, resp. susedných obcí) a predstavujú  
      rozptyl výroby do okrajových polôh obytného územia. 
V obci Rišňovce sa do ďalekej budúcnosti uvažuje okrem využívania jestvujúcich areálov a 
zariadení aj s postupným vybudovaním VVZ-areálu nezávadnej výroby (lokalita č.28), areálu 
podnikateľských služieb (lokality č.32, 33) a areálu určeného pre aktivity v rámci agroturistiky 
(lokalita č.34) 
Doporučený  koeficient využitia plochy minimálne 60%.   
Všeobecnou podmienkou pre zriadenie výrobného zoskupenia musí byť jednoznačné preukázanie 
a predovšetkým splnenie príslušných normových ukazovateľov (hygienické normy,  
emisné limity ŽP, prípustné limity hluku, preukázanie likvidácie odpadového hospodárstva, dopad 
na životné prostredie, vhodné dopravné napojenie, potrebná statická doprava, protipožiarna 
norma, preukázanie napojenia na technickú vybavenosť, atď).  
Pre posudzovanie lokality a kapacity prípadnej zástavby mechanizačnými zariadeniami a 
skladovacími objektmi sa k tejto prihliada ako k priemyselnej výrobe. Sklady a zariadenia s 
minimálnym ochranným pásmom a primeranými priestorovými nárokmi možno umiestňovať do 
vybavenostno-výrobných zoskupení.  
 
A.2.7. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OB ČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU 
INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE 
 
Organizácia funkčného využitia riešeného územia už má svoje pevné historické základy, ktoré sú 
buď korigované len čiastočne, alebo  dochádza v konkrétnych prípadoch (navrhované lokality) k 
úplnej zmene ich funkcie. Dochádza tak k  plošným zmenám vo funkcii bývania, občianskej 
vybavenosti,  výroby i rekreácie.  
 
A.2.7.1. - CHARAKTER  RIEŠENÉHO ÚZEMIA  
Rozsah plôch a charakter riešeného územia stanovuje  vyhláška MŽP SR č.55/2001 Z.z. a najmä 
jej  §12,odsek 4, písm. f.   
Obytné územie 



obytné územie §12,odsek 9 - jedná sa o plochy, ktoré sú určené pre obytné domy a k nim 
prislúchajúce nevyhnutné zariadenia ( garáže, stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a 
technické vybavenie, zeleň a detské ihriská). Prevažná časť zastavaného územia obce Rišňovce 
má tento charakter. 
Zmiešané územie 
sa nachádza v centrálnej časti obce – je to územie s prvkami mestskej štruktúry §12,odsek 11, 
s možnosťou lokalizácie občianskej vybavenosti, verejnej zelene v rozsahu a v súlade s potrebami 
obce - sú to plochy ktoré umožňujú umiestnenie bytov a stavieb i zariadení patriacich k vybaveniu 
obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby 
obyvateľstva a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie a priľahlé okolie (lokality č.18, 20).  
Rekreačné územie  
sa v obci nenachádza, oddychové a pohybové aktivity umožňuje navrhované postupné budovanie 
a kompletizácia športového areálu a perspektívne vybudovanie areálu kúpaliska spojeného s 
realizáciou umelej vodnej zádržnej nádrže (jazierka). Uvedená možnosti môžu vytvárať podmienky 
a zabezpečovať požiadavky každodennej i víkendovej rekreácie, relaxu a oddychu. 
Výrobné územie  
v zásade zahŕňa plochy a prevádzky, ktoré sú neprípustné v obytných a zmiešaných územiach 
(poľnohospodársky dvor, agropodnikateľské aktivity, priemyselná a potravinárska výroba, 
kovovýroba, a pod.).  
Poľnohospodárska výroba 
Poľnohospodárska veľkovýroba v obci Rišňovce bola v minulosti sústredená v troch lokalitách a to 
-  na juhovýchodnom okraji zastavaného územia obce v areáli PD (dnes družstvo Agrodružstvo) 
-  v chotári smerom na Rumanovú bývalá farma hydiny (dnes pridružená poľnohospodárska  
    výroba)  
Tieto hospodárske dvory tvorili okrem administratívnych a technických budov aj maštale pre chov 
hovädzieho dobytka a ošípaných, sociálne zariadenia, technológie pre skladové hospodárstvo, 
silážne veže, zdroj vody so zásobníkmi a pod.  
Stavebno-technická kvalita objektov je strednej kvality, niektoré objekty (maštale pre hovädzí 
dobytok, staré objekty skladov, a pod. ) pôvodne horšej kvality sú dnes rekonštruované, takže 
areály družstva sú primerané k technologickým požiadavkám poľnohospodárskej výroby. 
-  v areáli ŠM AGROKOMPLEX Nitra  
V tomto areáli sú dnes už len skladové priestory  firmy Forsa zaoberajúcou sa predajom 
stavebnín, teda zariadenia, ktoré negatívne neovplyvňujú ŽP, dodržujú prípustné limity hluku a 
emisií a sú bez určeného hygienického ochranného pásma. 
Okrem toho sa na východnom okraji obce nachádza funkčná samostatná veľkofarma na chov 
moriek (firma MOVOS). 
Potencionálne plochy a rezerva pre nezávadnú výrobu a podnikateľské aktivity v oblasti služieb, čo 
je jedna z požiadaviek vznesených zo strany obce na vytvorenie nových pracovnych príležitostí, sa 
v rámci územného plánu obce združujú do navrhovanej prípadnej novej územnej polohy 
vybavenostno-výrobného zoskupenia na východnom okraji zastavaného územia obce (lokalita 
č.28), areálu podnikateľských služieb umiestnených na západnom okraji zastavaného územia 
obce (lokality č.32, 33) a areálu určeného pre aktivity v rámci agroturistiky (lokalita č.34) .  
         
A.2.7.2.  NÁVRH RIEŠENIA 
 
A.2.7.2.1. - OBYTNÉ A ZMIEŠANÉ ÚZEMIE � � � �    
 
Organizácia funkčného využítia územia obce Rišňovce už má svoje pevné  základy, ktoré sú buď 
korigované len čiastočne, alebo  dochádza k úplnej zmene ich funkcie.  
V ÚPN-O čiastočne dochádza k  plošným zmenám vo funkcii bývania, občianskej vybavenosti,  
výroby a rekreácie. Z hľadiska funkčného zónovania výrazne prevláda v obci zóna bývania, 
tvorená z prevažnej časti individuálnou bytovou výstavbou. Pre navrhovanie nových možností a 
plôch pre  bývanie sú nevyhnutným podkladom základné demografické  údaje. 
Demografický potenciál sídla je výsledkom jeho formovania pôsobením etnograficko-biologicko-
sociálno-ekonomických faktorov. Celkový počet obyvateľov obce Rišňovce sa v posledných rokoch 
stabilizoval a vďaka aktivitám vedenia obce ohľadom zlepšovania kvality života a   vytvorením 
lepších sociálnych podmienok postupne narastal. Podľa výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov 
z roku 2001 v obci bývalo 1912 obyv. 



V poslednej dobe sa podarilo podstatne zvýšiť počet obyvateľov obce.  
V súčasnom období je pre obec i naďalej charakteristický demografický vývoj s predpokladom 
stáleho nárastu najmä v dôsledku vytváraných podmienok pre mladých občanov a určitej 
renesancie v oblasti hľadania vlastnej príslušnosti a identity obyvateľstva obce a tiež z dôvodu 
blízkosti väčších sídiel (Nitra, Topolčany, Hlohovec). 
 
Obyvate ľstvo  
Predkladaná územno-plánovacia dokumentácia pre obec Rišňovce rešpektuje: 
  - súčasný stav počtu obyvateľov 
  - predpokladaný stav počtu obyvateľov. 
Pre porovnanie uvádzame retrospektívny prehľad vývoja a zmeny počtu obyvateľov v obci : 
 Rok    
Dolné Rišňovce 
1452 – 18 usadlostí (rodín) 
1576 – 7 rodín zdanených želiarov 
1598 – 19 domov 
1715 – 13 domácností 
1787 – 56 domov, 363 obyvateľov 
1828 – 36 domov, 268 obyvateľov 
1869 – 52 domov, 439 obyvateľov 
1890 – 481 obyvateľov 
1910 – 565 obyvateľov 
1919 – 591 obyvateľov 
 
Horné Rišňovce 
1598 – 26 domov 
1715 – 16 domácností 
1787 – 59 domov, 189 obyvateľov 
1828 – 38 domov, 260 obyvateľov 
1869 – 62 domov, 387 obyvateľov 
1890 – 397 obyvateľov 
1900 – 447 obyvateľov 
1910 – 659 obyvateľov 
1919 – 709 obyvateľov 
 
V roku 1925 došlo k oficiálnemu zlúčeniu obidvoch obcí  Dolné a Horné Rišňovce, čím sa vytvorila 
dnešná obec s jednotným názvom Rišňovce.   
1921 – 1235 obyvateľov, 143 domov 
1930 – 1329 obyvateľov, 209 domov 
1940 – 1488 obyvateľov, 291 domov 
1950 – 1419 obyvateľov, 321 domov 
1961 – 422 obývaných domov,1944 obyvateľov 
1970 – 505 domov, z toho obývaných 479, 2088 obyvateľov 
1980 – 522 domov, z toho obývaných 509, 1980 obyvateľov 
1991 – 588 domov, z toho obývaných 531, 1972 obyvateľov 
2001 – 596 domov, z toho obývaných 520, 1912 obyvateľov 
2008 – 1990 obyvateľov 
  
Celkové požiadavky na bývanie vyplývajú z predpokladaných demografických údajov o vývoji 
počtu obyvateľov obce v rokoch 2001-2015 a 2015-2030. 
Východzí stav obyvate ľov v r. 2001          
Celkový počet obyvateľov obce  muži   918 
    ženy   994 = 52,0% 
    spolu  1912 
Demografická štruktúra obyvateľov podľa veku : 
 predproduktívny produktívny  poproduktívny spolu  
 327 = 17,1% 1193 = 62,4% 392 = 20,5% 1912 
 



Bývajúce obyvateľstvo                      Rozdiel 1961 – 2009 
1950   1961   1970   1980   1991   2001   2008   2009   2012    abs.    v % 
1419   1944   2088   1980   1973   1912   1990   2090   2102     1944 – 2090  =  +146 +7,50% 
 
Vývoj počtu obyvateľov za posledných 20 rokov  
 1991     2001     2008     2009     2012  výhľad 2020 2030  
 1973     1912     1990     2090     2102   2153             2300 
 
Počet obyvateľov ku dňu 3.3.1991 predstavoval 1973 obyvateľov, následne sledujeme postupný 
úbytok obyvateľstva, kulminujúci ku dňu celoštátneho sčítania SODB 2001, kedy bol počet 
obyvateľov obce 1912 obyvateľov.  
Odvtedy počet obyvateľov neustále stúpa, čo je dobrý predpoklad vývoja obce. 
K záveru roka 2008 boli Rišňovce ešte pod hranicou 2000 obyvateľov, ale ku dňu  31.12.2009   
už obec má cca 2090 obyvateľov a ku dňu 31.12.2012 až 2102 trvalo bývajúcich obyvateľov,  
čo nasvedčuje o stále stúpajúcej bilancii obce v posledných  rokoch s predpokladom ďalšieho 
nárastu i do budúcnosti.  
Typ sídla podľa počtu obyvateľov i vekovej štruktúry je teda progresívny.  
Výhľadový počet obyvateľov k návrhovému obdobiu r.2030 sa predpokladá 2090 + 10% (210 ob.)  
t.j. 2 300 obyvate ľov.  
 
Podrobný rozbor (SODB 1991 a 2001) je uvedený v prílohe : 
Tab. 1 -  Rozbor trvalo bývajúceho obyvateľstva 
Tab. 2 -  Veková štruktúra obyvateľstva 
Tab. 3 -  Národnosť obyvateľstva  
Tab. 4 -  Náboženské vyznanie obyvateľstva  
Tab. 5 -  Základné údaje o domovom fonde 
Tab. 6 -  Základné údaje o bytovom fonde 
Tab. 7 -  Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti bytov 
Tab. 8 -  Neobývané byty 
Bytový fond  
Dynamiku tvorby bytového fondu obce môžeme sledovať v retrospektívnom porovnaní rokov 1787 
- 2001 
 
Rok        Trvale obývané domy/byty               Neobývané domy/byty  spolu 
 Dolné Rišňovce  Horné Rišňovce 
1715 – 13 domácností 16 domácností 
1787 – 56 domov             59 domov  
1828 – 36 domov             38 domov  
1869 – 52 domov             62 domov 
 
V roku 1925 došlo k oficiálnemu zlúčeniu obidvoch častí obcí, čím sa vytvorila dnešná obec 
s jednotným názvom Rišňovce.   
1921 – 143 domov 
1930 – 209 domov 
1940 – 291 domov 
1950 – 321 domov 
1961 – 422 obývaných domov 
1970 – 479 obývaných domov  26 neobývaných domov 
1980 – 509 obývaných domov  13 neobývaných domov 
1991 – 531 obývaných domov  57 neobývaných domov 
             557 obývaných bytov   57 neobývaných bytov   
    
Štatistické údaje z roku 2001 uvádzajú, že v obci Rišňovce sa nachádza 596 domov, z toho je 
obývaných 520 domov (z toho 512 rodinných domov) a neobývaných 76 ks domov.  
Celkom bolo v obci 626 bytov, z toho neobývaných 78 ks. 
Obývaných bytov v obci bolo 548, z toho 31 bytov vo viacbytových nájomných domoch (HBV)  
a 517 v rodinných domoch.  
 
na jeden trvale obývaný byt pripadalo v roku 2001 (obložnosť bytu) ...................... 3,49 osôb/byt 



 
V roku 2009 bol celkový počet evidovaných stavieb (budov) celkovo 708 (popisné čísla). 
V 11 ks bytových nájomných domoch vybudovaných ako HBV je celkovo 65 bytov.  
Nárast počtu    -  rodinných domov oproti roku 2001 bol  ......................................... 58 RD  
   -  nájomných bytov v bytových domov oproti roku 2001 bol............. 34 bytov  
Predpoklad rozvoja obce  
Vychádzajúc zo skutočnosti, že počet obyvateľov v obci po roku 2001 považujeme za 
stabilizovaný a vyvážený, je predpoklad, že vzhľadom na dobré dopravné prepojenie obce a blízku 
polohu obce k okresnému a krajskému mestu, ako i budúcu priamu väzbu na hlavný dopravný 
koridor (preložka štátnej  cesty I/64 Topolčany - Nitra) Ponitrianskej rozvojovej osi a po oživení 
stavebnej výroby i vytvorení nových pracovných príležitostí,  bude vzrastať záujem o stavebné 
pozemky, preto uvažujeme naďalej s postupným nárastom počtu obyvateľov obce.  
Tieto skutočnosti spolu so sociálnymi zámermi obce (výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny, 
prevádzkovanie materskej škôlky, starostlivosť o základnú školu, zabezpečenie stravy pre 
dôchodcov a pod.) umocňujú uvažovaný predpoklad postupného nárastu počtu obyvateľov v obci.  
 
Nakoľko t.č. nie sú k dispozícii žiadne plánovacie predpoklady - platné číselné údaje nárastu 
(vývoja) - pôjde nám prioritne o vytvorenie optimálnej a adaptabilnej  urbanistickej   štruktúry, ktorá 
dokáže reagovať na nové investičné požiadavky. Vychádzajúc preto z retrospektívneho vývoja a  v 
súlade so závermi ÚPN – Regiónu NSK a vytváraním potencionálnych možnosti pre rozvoj obce je 
predpoklad postupného nárastu počtu obyvateľstva, čo následne je premietnuté i pre potreby ÚPN 
obce.  
Predpokladaný nárast počtu obyvateľov vychádza podľa schváleného zadania, predpokladaný 
nárast počtu obyvateľov je 10% a dĺžka návrhového obdobia rok 2030 (I.etapa 2020). 
rok   2001   2008    predpoklad r.2009          2020        2030 
___________________________________________________________________________ 
počet obyvateľov             1912    1990                         2090          2153         2300  
                                                            východzí stav          +3% = 63    +7% = 147 
 
na jeden trvalo obývaný byt by malo výhľadovo pripadať (obložnosť bytu) ..... 3,00 osôb/byt 
 
Pre tento predpokladaný počet obyvateľov je potrebné v rámci návrhu Územného plánu obce  
uvažovať s týmto počtom nových bytových jednotiek : 
− pre prírastok obyvateľov 210 obyv. pri obložnosti 3,0  70 b.j. 
− obnova 10 % bytového fondu postaveného do r. 1919 (neobývané) 10 b.j. 
− obnova 20 % bytového fondu postaveného v r. 1920 -1970        60 b.j. 
− zníženie obložnosti jestvujúceho bytového fondu                                    90 b.j. 
_________________________________________________________________________ 
 C E L K O M                         230 b.j. 
 
Uvedený počet bytových jednotiek bude v obci postupne realizovaný v súlade s majetkoprávnymi 
vzťahmi  podľa možnosti uvoľňovania, budovania a dispozície stavebných pozemkov do r. 2030  
nasledovným spôsobom :  
formou IBV na nových pozemkoch (lokality č.1, 4, 6a, 7, 9a)                           142 b.j. 
v rámci doplňovania jestvujúcich parciel v obytnej zóne              21 b.j. 
v rámci  jestvujúcich nezastavaných komunikácií (lokality č.2a, 3, 5, 8a)       39 b.j.  
formou nájomných bytových domov (lokality 11,14,15)         60 b.j. 
prestavbou a obnovou starých jestvujúcich domov      40 b.j. 
zobytnením časti neobývaných jestvujúcich domov      10 b.j.  
     možnosti v zastavanom území obce     312 b.j. 
 
formou IBV za hranicami intravilánu  (lokalita č.2b, 6b, 8b, 9b, 10)          74 b.j.                          
    možnosti  mimo intravilánu         74 b.j. 
 
   C E L K O V Á    M O Ž N O S Ť   Ú Z E M I A    386 b.j. 
 
Skutočná potreba pozemkov pre výstavbu RD (rodinných domov) resp. HBV (hromadnej bytovej 
výstavby) ako  málopodlažnej zástavby (max. do 4 nadz. podlaží), bude však do značnej miery 



závislá od ekonomických možností a schopností obyvateľstva. Z tohoto dôvodu bude v ÚPN 
predložený hlavne celkový návrh potencionálnych možností využitia územia pre zónu bývania, 
taktiež s vyznačením možnosti rezervy pre ďalší výhľad.  
Pri formovaní obytnej zóny je potrebné pre zástavbu využívať v prvom rade stavebné medzery, 
preluky a jednostranne obostavané ulice a až po naplnení týchto rezerv sa orientovať na plochy 
nadmerných záhrad a nové plochy. Pri výstavbe nových rodinných domov - sólo domky, uvažovať 
s výmerou pozemkov 8 - 10 árov, u progresívnej bytovej výstavbe 4 áre. Je potrebné konštatovať, 
že možnosti pre ďalší rozvoj bývania sú v terajšom intraviláne dostatočné. Plochy pre výstavbu RD 
sú  najmä na lokalitách v rámci hranice zastavaného územia obce. 
ÚPN-O navrhuje využiť 21 ks jestvujúcich voľných pozemkov v intraviláne obce,  
ďalej 4 ks  lokalít pre novú výstavbu IBV  na nových pozemkoch s celkovým počtom 142 RD,  
         4 ks  lokalít pre novú výstavbu IBV na jestvujúcich jednostranne zastavaných komunikáciách  
                  s celkovým počtom 39 RD,   
         4 ks  lokalít pre výstavbu obecných nájomných bytov formou HBV s celkovým počtom 60 b.j. 
Okrem toho sa v obci nachádza ďalších 5 ks potenciálnych lokalít za súčasnými hranicami 
zastavaného územia obce s možnosťou výstavby celkom 74 RD. 
Ako rezervu a ďaleký výhľad až po roku 2030 je možné počítať v obci Rišňovce vybudovanie 
kompletne nových štvrtí za hranicami zastavaného územia obce (lokality č.12 – za cintorínom  a   
č.13 – za železnicou).  
Sociálna diferenciácia spoločnosti spôsobuje rozdielne nároky a možnosti na štandard bývania, 
preto je potrebné počítať sa širšou škálou možností bývania. Za špecifické v obci považujeme 
veľký počet neobývaných domov, pre ktoré je žiadúce hľadať uplatnenie - ako dočasné bývanie 
pre mladé rodiny, - ako sezónne, rekreakčné, resp. druhé bývanie obyvateľov sídlisk v krajskom a 
okresnom meste. Pre navrhovanú zástavbu je potrebné doporučiť základné zastavovacie 
podmienky. Podstatne viac bude potrebné prehĺbiť zosúladenie funkcie bývania  s prírodnými a 
civilizačnými danosťami, taktiež  hygienicko - technickými požiadavkami na obytné prostredie, ako 
aj vzťah  obytného územia k ostatným funkčným zložkám obce a  jeho funkčno - priestorovému  
systému. 
Navrhované riešenie používa 4 formy bytovej výstavby: 
1.) forma individuálnej bytovej výstavby 
2.) forma polyfunkčnej výstavby 
3.) forma radovej zástavby 
4.) forma hromadnej bytovej výstavby – HBV  málopodlažnej zástavby  
 
1.) Forma IBV 
-   ÚPN-O prioritne navrhuje využiť možnosť zástavby jestvujúcich komunikácií a dostavbu plôch  
    v hraniciach zastavaného územia obce (lokality č. 1, 2a, 3, 4, 8a, 9a =  111 RD) 
-   V nadrozmerných záhradách vytvorenie  nových ulíc resp. predĺženie jestvujúcich, s cieľom   
    zhutniť jestvujúcu štruktúru obytnej zástavby (lokality č. 5, 6a, 7, 10 = 100 RD ) 
-   Nové plochy pre výstavbu RD sú navrhnuté najmä v lokalitách za hranicou zastavaného  
    územia obce (intravilánu), na pozemkoch bezprostredne naväzujúcich na hranicu terajšieho  
    zastavaného územia obce, čím skompaktní jestvujúcu zástavbu obce 
    (lokality č.2b, 6b, 8b, 9b = 44 RD)  
-   ÚPN-O navrhuje okrem toho aj ďalšie potencionálne možnosti na výstavbu rodinných   
    domov a to v jestvujúcich prielukách a na nezastavaných stavebných pozemkoch (celkom  
    21 RD). 
2) Forma polyfunkčnej výstavby je navrhovaná vo vymedzení obecného centra.  
    Ide o doplnenie zástavby, resp. rekonštrukciu tejto frekventovanej časti obce s cieľom  
    jej maximálneho využitia na polyfunkčné bývanie – komerčné aktivity s prevahou bývania. 
3) Forma progresívnej IBV (napr. radová zástavby) – je navrhnutá v dotyku s jestvujúcou 
    združenou budovou obecného úradu (lokalita č.11 – 18 b.j.)  predpokladaná výška zástavby  
    2 – 3 nadzemné podlažia.  
4) Forma hromadnej málopodlažnej bytovej výstavby – HBV je monofunkčná a je navrhnutá  
    v lokalite č. 14 a 15  – 42 b.j. predpokladaná výška zástavby 3 – 4 nadzemné podlažia.  
 
Predpokladané poradie výstavby RD je nasledovné : 
1. - využitie možností v hranici zastavaného územia obce k 1.1.1990 (lokality č.  1, 2a, 3, 4, 8a, 9a)     
      vrátane jestvujúcich pozemkov – voľných prieluk (21 b.j.) a väčšinou neobývaných domov  



      určených na rekonštrukciu a prestavbu v centre obce (cca 50 b.j.)  
2. - v nadrozmerných záhradách (č. 5, 6a, 7, 10)  
2. - lokality č.2b, 6b, 8b, 9b (mimo zastavaného územia obce) 
3. - ako ďaleký výhľad po r. 2030 sú navrhnuté plošné rezervy pre bytovú výstavbu v lokalitách 
       za železnicou a za cintorínom (lokality č. 12, 13)  
 
Priemerná plocha pozemku pre rodinný dom sa pohybuje okolo 8 - 10 árov. Predpokladaný záber 
PPF pre jeden RD je 250 m2. Výšková hladina zástavby je navrhovaná do dvoch nadzemných 
podlaží u IBV ( s prípadnou možnosťou využitia podkrovia),  a u hromadnej bytovej výstavby 
(HBV) do maximálne 4 nadzemných podlaží.   
Vzhľadom ku spoločenským zmenám a trhovému spôsobu hospodárenia riešenie neuvažuje so 
striktnou etapizáciou výstavby.  
Postup výstavby bude ovplyvnený majetko-právnym vysporiadaním pozemkov a existenciou 
hygienických ochranných pásiem. Do 1. etapy výstavby však doporučujeme zahrnúť dobudovanie 
plôch a pozemkov, ktoré sú vybavené prístupovými komunikáciami a inžinierskymi sieťami. 

A.2.7.2.2. - OBČIANSKA VYBAVENOS Ť 
 
Obec Rišňovce patrí do skupiny tých obcí, ktoré majú optimálny rozsah komplexnosti 
vybavenostných druhov, čo napriek dnešným problémom v podnikateľskej sfére (sila monopolov, 
nedostatok financií, zabezpečenie odbytu a pod.) bezpochyby súvisí s kvalitou vedenia obce, ktoré 
na úrovni zabezpečuje požadované a potrebné sociálne zázemie obyvateľstva a vytvára vhodné 
podmienky pre podnikanie v obci.   

Centrum obce sa nachádza v ťažiskovej polohe obce Rišňovce.  
Základná občianska vybavenosť obce je po stránke umiestnenia sústredená v zásade v centre 
obce : 
− základná škola   
− materská škola  
− obecný úrad 
− obecná knižnica 
− pošta 
− policajná stanica 
− železničná stanica 
− kultúrny dom  
− rímskokatolícky kostol 
− farský úrad 
− dom smútku 
− zdravotné stredisko - ambulancie lekárov 
− lekáreň 
− športový areál  
− predajňa potravín Reflex  
− predajňa potraviny Milka 
− minipotraviny Kvart 
− HSH predajňa hydiny a mäsa 
− predajňa priemyselný tovar Novosedlík 
− predajňa textilnej galantérie 
− predajňa textilu 
− predajňa textilu v dočasnom objekte (stánok) 
− záhradné centrum 
− predaj kvetov 
− predaj motoriek a príslušenstva 
− predaj paliva, uhlia a dreva 
− novinový stánok 
− obecná tržnica 
− predaj koncentrátov na výrobu krmných zmesí 
− reštaurácia + pohostinstvo Barborka 



− pohostinstvo Pod malinou 
− cukráreň Vanília 
− cukráreň Almea 
− bufet MKA 
− kozmetický salón Danka 
− kaderníctvo Dáša 
− kaderníctvo MKA 
− zber druhotných surovín a železného šrotu 

 
Klasické námestie chýba, čo je dôsledok postupného spájania pôvodne dvoch samostatných častí 
obce. Centrum obce je však postupom času prirodzene vytvorené (lokalita č.20) medzi združenou 
budovou obecného úradu, kostolom a bývalým renesančným kaštieľom (dnes múzeum). 
V budúcnosti môže byť súčasťou centra obce (námestia) i postupná rekonštrukcia jestvujúcich 
zariadení (zdravotné stredisko, maloobchodné prevádzky) a výstavba resp. prístavba nových 
polyfunkčných objektov alebo viacúčelového zhromažďovacieho priestoru – amfiteátra.  
Postupne riešiť doplnenie základnej občianskej vybavenosti obce ( penzión - domov dôchodcov, 
dom opatrovateľskej služby, resp. denný stacionár). 
Z hľadiska rozvoja centrálnej časti obce je potrebné hľadať nové funkčné využitie pozemku a 
budovy bývalej trafostanice a starej školy (dnes nevyužité obecné zariadenia). 
Medzi priority z hľadiska rozvoja celej obce patrí aj dobudovanie a rozšírenie športového areálu a 
postupný vznik ochrannej verejnej zelene sústredenej v centre obce. 
Zámerom ÚPN je usmerniť územný rozvoj obce vo všetkých funkčných zložkách  sociálnej  
infraštruktúry a komerčnej vybavenosti tak, aby boli plne zabezpečené potreby  obyvateľov obce 
na úrovni vidieckeho sídla. Ako základ pre určovanie kapacít zariadení občianskej vybavenosti 
slúži výhľadový počet obyvateľov obce (v r. 2030 – 2300 obyvateľov). Je to však len jeden z 
faktorov. Tieto kapacity je potrebné konfrontovať s reálnymi potrebami a požiadavkami obce, ako i 
súkromných podnikateľov, vzájomným usporiadaním záujmov verejných, súkromných, i 
ekonomických možností a predpokladov. Toho času nie sú pripravené ani vydané žiadne stavebné 
povolenia pre nové objekty občianskej vybavenosti. 
 
Vo vzťahu k populačnému vývoju, treba uviesť, že aj dobudovanie občianskej vybavenosti v obci  
môže z hľadiska budúceho populačného vývoja patriť k jedným zo stabilizujúcich činiteľov. 
Závažnú úlohu však naďalej zohráva zaujímavá dostupnosť a poloha obce aj vo vzťahu k Nitre – 
ako centru hospodárskej sféry regionu s možnosťou naplno využívať tieto danosti. Prioritným však 
zostáva oživenie nezávadnej výroby a vytvorenie nových pracovných príležitostí v obci. 
ÚPN obce navrhuje dobudovať a doplniť zariadenia občianskej vybavenosti podľa jednotlivých 
skupín nasledovne: 
 
I. ZARIADENIA  ŠKOLSKÉ  A  VÝCHOVNÉ : 
-   Základná škola 
V archívnych materiáloch sa uvádza, že škola v obci existovala už rokoch 1778–1779 v  
Dolných Rišňovciach vedľa starej fary. V budove školy bol aj byt učiteľa a organistu.   
Nová rímsko – katolícka škola oproti kostolu bola postavená v roku 1903.  V tejto budove boli dve 
učebne. Naposledy s a v nej vyučovalo v školskom roku 1966/1967.  Od roku 1968 bol v nej MNV, 
sobášna miestnosť, miestna ľudová knižnica. 
V súčasnosti uvoľnila obec časť objektu pre klub KDH a časť na prevádzkové priestory pre potreby 
obecného úradu.  
Od roku 1945 boli nariadením Slovenskej národnej rady všetky školy na Slovensku poštátnené. 
Rímsko – katolícka ľudová škola bola premenovaná na Štátnu ľudovú školu a výnosom 
s platnosťou od 1. 9. 1945 bola zriadená  Štátna meštianska škola v Rišňovciach   
umiestnená do objektov starého renesančného a tzv. nového kaštieľa (dnes zdravotné stredisko) a 
v budove medzi “baštami” (dnes kekáreň a obchodné prevádzky).   
Škola mala v školskom roku  1945/46 iba dva ročníky, a to dve prvé a dve druhé triedy s celkovým 
počtom 165 žiakov, z toho 66 žiakov z Rišňoviec. Zákonom Národného zhromaždenia z apríla 
1948 sa všetky školy menia na štátne. Bola zavedená povinná deväťročná školská dochádzka.  
V roku 1965 sa začalo s výstavbou novej pavilónovej základnej školy.  
Škola bola slávnostne daná do prevádzky 11.2.1967. Komplex budov základnej školy pozostáva 
z dvoch školských pavilónov učební A a B (18 tried), telocvične, školskej kuchyne a jedálne, 



družiny a učiteľských bytoviek. Vykurovanie je zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou.  
-   Materská škola  
Prvé výchovné predškolské zariadenie v Rišňovciach vzniklo v roku 1947, kedy bola zriadená 
„detská opatrovňa“, detský útulok. Zapísaných bolo 57 detí vo veku 3–6 rokov. 
Záujem o umiestnenie detí do MŠ bol veľký. Preto sa v roku 1948 začalo s výstavbou MŠ. Nová 
budova bola slávnostne daná do prevádzky v Dolnej dedine roku 1950.  
V roku 1994 bola z dôvodu integrácie a úsporných opatrení MŠ premiestnená do areálu základnej 
školy.  Dnes je zriaďovateľom školy obec.  
Novovybudované integrované školské zariadenie  je umiestnené v samostatnom areáli v strede 
obce,  kde  sa nachádzajú aj vonkajšie prestávkové plochy a špecializované viacúčelové ihrisko.  . 
Kapacita školy je postačujúca, lebo počet žiakov má stabilizovanú tendenciu.  

-  počet žiakov školy  190 
-  počet zamestnancov v škole   23  
-  počet detí v MŠ      90 
-  počet zamestnancov v MŠ     6  

Návrh : 
Vzhľadom na veľkosť objektu i areálu ZŠ je daná pre obec, ktorá prevádzkuje toto zariadenie   
možnosť spolupráce v kultúrnoosvetovej i verejnoprospešnej práci a hlavne v intenzívnejšom 
využití priestorov pre potreby obce v čase mimo vyučovania (kluby, knižnica, internet, športové 
činnosti  a pod.).  
Zo strany zainteresovaných neboli vznesené žiadne požiadavky a nároky na nové plochy pre     
potreby školstva.  
 
II. KULTÚRNE ZARIADENIA  
-   Kultúrny dom 
V roku 1949 bolo v obci otvorené štátne kino „Osveta“, ktoré občania používali aj ako kultúrny 
dom.  Bolo zriadené v zrekonštruovaných priestoroch bývalej sýpky a strojovej čistiacej stanice 
(bývalý objekt Kalába v centre obce). Dnes je objekt súkromný majetok a v jeho priestore je 
predajňa potravín a zmiešaného tovaru firmy Reflex.  
Výstavba nového kultúrneho domu (KD) v obci prebiehala v rokoch 1982–1987. Dnes budova, 
ktorá je majetkom obce, slúži ako združený objekt spolu s obecným úradom, kde sú umiestnené aj 
prevádzky obecnej knižnice, klubu dôchodcov, kaderníctvo, kozmetický salón a aj obecný sklad 
CO. Vykurovanie združeného objektu  je zabezpečené z vlastnej plynovej kotolne. 
KD má vybudovanú viacúčelovú sálu o kapacite 250 miest a príležitostnú kuchynku. 
-   Obecná knižnica 
Prvé záznamy o obecnej knižnici sú z roku 1925. V roku 1987 bola knižnica presťahovaná do 
nového kultúrneho domu, kde je doteraz. 
Obecná knižnica má k dispozícii cca 7200 knižničných zväzkov. 
-   Rímsko-katolícky kostol Najsvätejšej Trojice, postavený v neskorobarokovom slohu a daný do 
užívania v roku 1775 je majetkom rímsko-katolíckej cirkvi. Na začiatku 20. storočia v roku 1906 bol 
kostol renovovaný.  
V roku 1914 boli na kostole vymenené pôvodné okná a nahradené terajšími maľovanými 
(vitrážami) s biblickými motívmi. Začiatkom 30-tych rokov 20.stor. bola na pôvodnú tehlovú dlažbu 
kostola položená terajšia mozaiková dlažba. V roku 1962 boli na vnútorných bočných stenách 
kostola osadené reliéfy krížovej cesty. K ohradeniu kostola a vzniku dnešného parku došlo 
v rokoch 1934 – 1935. OSVETLENIE parku pri kostole bolo uskutočnené v roku 1992. 
-   Pôvodný renesančný kaštieľ v centre obce, ktorý je architektonickou a kultúrnou pamiatkou 
s regionálnym významom  bol zrekonštruovaný a obnovený pre potreby múzea ako informačného, 
vzdelávacieho a poznávacieho zariadenia so stálou výstavou histórie obce. 
-   V obci sa pre klubovú, záujmovú a krúžkovú činnosť využívajú priestory v kultúrnom dome. 
 
Návrh : 
Zo strany obce boli vznesené do budúcnosti nové požiadavky na vytvorenie (vybudovanie) 
verejného priestranstva (amfiteáter) pri starej budove školy vrátane jej rekonštrukcie a úpravy 
okolia (verejná zeleň, mobiliár a pod.)  
 
 



III. ZARIADENIA TELOVÝCHOVNÉ A ŠPORTOVÉ  
ŠPORToVÝ ŠTADIÓN TJ – vrátane tribúny a šatní bol vybudovaný v rokoch 1968 – 1969  v južnej 
časti obce za areálom základnej školy. V roku 1994 bolo vybudované sociálne zariadenie 
s priľahlou miestnosťou pre bufet.  
V areáli, vlastníkom ktorého je obec je priestor na vytvorenie nových plôch pre chýbajúce 
zariadenia a športoviská (tréningové ihrisko, tenisový kurt a pod.).  
Telocvičňa je súčasťou areálu základnej školy. 
 
Návrh :   
Zo strany obce boli vznesené požiadavky na rekonštrukciu sociálneho zariadenia (lokalita č.21) a 
prípadné zväčšenie športového areálu, resp. vytvorenie nových plôch pre chýbajúce zariadenia a 
športoviská (tréningové ihrisko, tenisové kurty a pod.). 
Vrámci športového areálu (ako jeho súčasť) vybudovať ochrannú izolačnú zeleň voči navrhovanej i 
jestvujúcej bytovej výstavbe  
 
IV. ZARIADENIA ZDRAVOTNÍCKE A SOCIÁLNE  
V roku 1989 -1990 bola uskutočnená rekonštrukcia celej budovy tzv. nového kaštieľa - budovy, 
ktorá stojí vedľa pôvodného renesančného kaštieľa a ktorá je majetkom obce.  
Tu je dnes umiestnené celé zdravotné stredisko, ktoré okrem obce Rišňovce slúži aj obyvateľom 
okolitých obcí.  
Sú tu 3 samostatné ambulancie - obvodný lekár pre dospelých 
             - detská lekárka  
             - zubná lekárka 
ktoré zabezpečujú zdravotné služby aj pre susedné obce. 
Súkromná lekáreň je umiestnená v objekte obecného úradu pri baštách. 
 
Návrh : 
Zariadenie poskytujúce sociálnu starostlivosť starým občanom obce zatiaľ neexistuje.  
V súvislosti s očakávaným demografickým vývojom obyvateľstva v poproduktívnom veku, bude 
potrebné v najbližšom období vytvárať v obci podmienky pre zriadenie minimálne denného 
stacionáru, alebo domova opatrovateľskej služby, resp. regionálneho penziónu pre dôchodcov.  
Požiadavky na nové plochy zo strany obce boli preto vznesené smerom k dôstojnému 
zabezpečeniu občanov v dôchodkovom veku.  
Navrhujeme vybudovanie domu opatrovateľskej služby (denného stacionáru) v bývalej materskej 
škôlke (lokalita č.16) s možnosťou využitia priľahlého obecného pozemku (vytvorenie 
komplexného areálu vrátane upravenej zelene, parku a pod.). 
 
V. ZARIADENIA MALOOBCHODNEJ SIETE  
Do roku 1958 boli miestne obchody umiestňované len v provizóriách.  
OBCHODNÝ DOM, v ktorom boli predajne Potraviny (samoobsluha), Priemyselný tovar a Textil 
zriadila Jednota Hlohovec, do prevádzky bol daný v roku 1958 v bývalých objektoch Kalába v 
centre obce (dnes sú súkromným majetkom).  
PREDAJŇA ZDROJ – bola daná do prevádzky v roku 1971, dnes už neexistuje a na jej mieste sa 
čerstvo zrealizovala výstavba novej predajne potravín COOP Jednota. 
Rozsah a sortiment siete maloobchodných zariadení, zariadení služieb a stravovania je teraz v 
značnom pohybe, nakoľko prevažná časť drobných obchodov, prevádzok a služieb je v 
ekonomickom prenájme resp. počiatočnom štádiu súkromného podnikania t.j. vo vývoji. 
 
V čase počas spracovania prieskumov a rozborov (08/2009) sme zaznamenali že v obci sa 
nachádzajú nasledovné predajne : 
− predajňa potravín Reflex v bývalom objekte Kalába (dnes súkromný majetok v centre) 
− predajňa potraviny Milka, prevádzka v rodinnom dome Rišňovce č.482 
− minipotraviny Kvart, prevádzka v rodinnom dome Rišňovce č.240 
− HSH predajňa hydiny a mäsa, podniková predajňa firmy z Veľkého Zálužia v novom objekte v 

centre obce 
− predajňa priemyselný tovar Novosedlík v objekte Pri baštách patriacom obci č.260 
− predajňa textilnej galantérie v objekte Pri baštách patriacom obci č.260 
− predajňa textilu v objekte patriacom firme MKA, prevádzka Rišňovce č.372 



− predajňa textilu v dočasnom objekte (stánok) oproti novej budove cukrárne Vanília 
− záhradné centrum umiestnené pri pekárni  
− predaj kvetov v dočasnom objekte (stánok) pri novej budove cukrárne Vanília 
− predaj motoriek a príslušenstva, ktorý prevádzkuje firma KM-Trading s.r.o.  
− predaj paliva, uhlia a dreva pri železničnej stanici 
− novinový stánok na parkovisku pred reštauráciou Barborka 
− obecná tržnica, plocha v strede obce pre umiestnenie mobilných predajných stánkov  
− predaj koncentrátov na výrobu krmných zmesí v rodinnom dome, prevádzka Rišňovce č.33  
 
 Vybavenie obce maloobchodnými zariadeniami je kapacitne t.č. na dostatočnej úrovni. 
Umiestnenie maloobchodných zariadení vo vzťahu k obytným plochám je v požadovanej 
dostupnej vzdialenosti, nakoľko sa nachádzajú v prevažnej miere v centre obce. 
 
Návrh : 
Doporučujeme podporovať rozvoj súkromného podnikania. Aktivity komerčného charakteru je 
žiadúce sústreďovať najmä do centrálnej časti obce.  
Aj keď konkrétne požiadavky na nové plochy, resp. nové obchodné investičné zámery  pre ďalšie 
maloobchodné zariadenia neboli vznesené, treba do budúcnosti uvažovať s plošnými rezervami 
pre maloobchod v strede obce (rekonštrukcia jestvujúcich objektov, prípadne výstavba nových 
zariadení). Prioritne využiť jestvujúce objekty OV, nové budovať  formou polyfunkcie.  
Osobitne sa žiada vytvoriť adekvátne podmienky pre vznik obecnej tržnice v centre obce. 
 
VI. ZÁVODY VEREJNÉHO STRAVOVANIA A UBYTOVANIE  
Štandartné služby verejného stravovania sú t.č. poskytované v súkromnom zariadení  
-    Reštaurácia Barborka v centre obce č.268,  pôvodne ZÁVOD VEREJNÉHO STRAVOVANIA, 
ktorého     
     výstavbu uskutočnila Jednota Nitra v rokoch 1982 – 1984, kapacita 60 miest,  
     počet  zamestnancov 3 pracovníci. Objekt má vlastnú plynovú kotolňu 
V súkromných objektoch sa v obci nachádzajú aj ďalšie prevádzky občerstvenia : 
-    Cukráreň Vanília, prevádzka Rišňovce v novom objekte v centre pri reštaurácii Barborka 
-    Cukráreň Almea – café, prevádzka Rišňovce č.670 
-    Piváreň (pohostinstvo) Pod malinou v pôvodnom rodinnom dome, prevádzka Rišňovce č.267,    
-    Bufet MKA prevádzka Rišňovce č.372     
Objekty sú vykurované plynovými agregátmi Gamat, resp. vlastnými kotlami na zemný plyn.    
Stravovanie pre žiakov je zabezpečené kuchynskou prevádzkou v základnej škole. 
Verejné ubytovacie zariadenia sa v obci nenachádza. 
 
Návrh : 
Žiadne požiadavky na nové plochy neboli vznesené, do budúcna je možné uvažovať s vytvorením 
ďalších menších prevádzok na súkromnej báze v strede obce.  
 
VII. ZARIADENIA SLUŽIEB  
Služby sú v obci zabezpečované pomerne na dobrej a dostatočnej úrovni.  
V obci pôsobia viaceré fyzické osoby ako drobné prevádzky služieb, resp. remeselníckej výroby 
napr. :  kozmetický salón Danka v objekte kultúrneho domu 1 FO 
  kaderníctvo Dáša v združenom objekte kultúrneho domu 1 FO 
  kaderníctvo, prevádzka v objekte MKA, Rišňovce č.372       1 FO 
  zber druhotných surovín a železného šrotu  1 FO
  autodoprava Ščasný v areáli poľnohospodárskeho družstva  1 FO 
Ostatné služby sú využívané v blízkom krajskom a okresnom meste Nitra. 
Miestne cintoríny 
Starý cintorín ešte z čias stredoveku sa nachádzal v Dolných Rišňovciach oproti „baštám“, ktoré 
boli zbúrané v 50. rokoch minulého storočia, asi 100 m severovýchodne od terajšieho kostola 
najsv. Trojice. Dnes už neexistuje, sú na ňom postavené rodinné domy. 
Hornorišňovský cintorín sa nachádza v „chotári“ východne od dediny asi 250 m nad železničnou 
traťou.  
Nový – dolnorišňovský cintorín je umiestnený vedľa hlavnej cesty II/513 Nitra – Hlohovec.  Cintorín 
vznikol v roku 1766. 



Dom smútku bol postavený v rokoch 1965 – 1967. OSVETLENIE na dolnorišňovskom cintoríne 
bolo uskutočnené v roku 1992. Nové oplotenie dolnorišňovského cintorína (vedľa hlavnej cesty) 
bolo vybudované v roku 1994 a oplotenie  pozdĺž Cintorínskej ulice v roku 1986. 
Jestvujúce plochy cintorína postačujú aj do budúcnosti a preto sa neplánuje ich rozšírenie. 
 
Návrh : 
Napriek skutočnosti, že požiadavky na nové plochy pre konkrétne zariadenia,  resp. na  rozšírenie 
jestvujúcich zariadení neboli vznesené a nové investície do tejto sféry sa javia byť vzhľadom na 
blízkosť mesta Nitra nerentabilné, doporučujeme  do budúcnosti vytvoriť nové rezervné plochy pre 
podnikateľské aktivity a služby  najmä pri regionálnej ceste III/513 (lokalita č.33)  
 
VIII. ADMINISTRATÍVA 
− Obecný úrad bol pôvodne umiestnený v bývalej dvojpodlažnej budove Miestneho národného 

výboru (terajšia budova Pošty) v centre obce. 
Dnes je umiestnený  v združenej budove Kultúrneho domu  vedľa historického renesančného 
kaštieľa, kde sú okrem obecného úradu združené viaceré prevádzky a zariadenia (obecná 
knižnica, klub dôchodcov, kaderníctvo, kozmetický salón, sklad CO).   
Obecný úrad má 8 zamestnancov  
Združený objekt je vykurovaný vlastnou plynovou kotolňou.   
− Poštový úrad 
V roku 1929 bola v Rišňovciach novozriadená telefónna ústredňa, verejná telefónna hovorňa 
a telegrafný úrad. V roku 1964 bola vybudovaná automatická ústredňa (umiestnená vedľa starej 
školy pri kostole).  
Poštový úrad bol v roku 1991 presťahovaný do budovy bývalého Miestneho národného výboru 
(MNV) v centre obce, ktorá je majetkom obce. Pôvodná dvojpodlažná budova MNV je vykurovaná  
vlastnou plynovou kotolňou.  
− Policajný zbor 
V Rišňovciach je v súčasnosti zriadená policajná stanica patriaca pod Obvodné oddelenie 
Policajného zboru vo Veľkom Záluží. Umiestnená je v budove terajšej pošty (bývalé MNV). 
− Farský úrad 
Stavba súčasnej novej fary bola ukončená v októbri roku 1939. 
V roku 2004 z iniciatívy správcu farnosti Mariána Ondrejku bolo vedľa fary v bývalej hospodárskej 
budove zriadené Pastoračné centrum. Objekt je vykurovaný vlastnou plynovou kotolňou. 
− Železničná stanica 
Železničná trať č.141 Lužianky – Leopoldov bola stavaná v rokoch 1896 – 1898.  
 
Obec má k dispozícii aj pôvodnú hasičskú zbrojnicu a objekt bývalej materskej škôlky, ktorý dnes 
slúžia ako skladové priestory.  
GARÁŽE STROJNOTRAKTOROVEJ STANICE (STS) – vedľa terajšieho kultúrneho domu boli 
vybudované v roku 1949. Priestory niekoľko rokov využívalo JRD na garážovanie strojov. Dnes sú 
využívané ako garáže obecného úradu, resp. ako výrobné priestory firmy Reflex.  
Zo strany obce nie sú vznesené nároky na nové plochy pre túto činnosť, uvažuje sa však s 
prípadnou rekonštrukciou a nadstavbou prízemnej časti združenej budovy obecného úradu. 
 
Návrh : 
Napriek skutočnosti, že požiadavky na nové plochy pre konkrétne zariadenia,  resp. na  rozšírenie 
jestvujúcich zariadení neboli vznesené a nové investície do tejto sféry sa javia byť nerentabilné, 
doporučujeme  do budúcnosti vytvoriť nové plochy v rámci zmiešaného územia v centre obce. 
Prípadnú administratívu nových výrobných prevádzok umiestniť vždy v areáloch danej prevádzky. 
 
Hodnotenie miery komplexnosti vybavenia obcí štanda rdnou ob čianskou vybavenos ťou 
Obec Rišňovce patrí do skupiny s normálnym rozsahom komplexnosti vybavenostných druhov, čo 
bezpochyby súviselo s tesným naviazaním na susedné  obce prirodzene spadajúce do  Rišňoviec 
ako spádovej obce (Kľačany, Sasinkovo, čiastočne Alekšince a Rumanová) i blízkosťou 
okresného mesta Nitry. Vo vzťahu k populačnému vývoju, treba uviesť, že aj dobudovanie 
vybavenosti v obci  môže z hľadiska budúceho populačného vývoja patriť k jedným zo 
stabilizujúcich činiteľov. Závažnú úlohu však naďalej zohráva zaujímavá dostupnosť a poloha obce 
aj vo vzťahu k Nitre – ako centru hospodárskej sféry regionu i okresnému mestu Hlohovec a 



možnosť naplno využívať tieto danosti. Prioritným však zostáva oživenie nezávadnej výroby 
a vytvorenie nových pracovných príležitostí v obci. 
 
A.2.7.2.3. – VÝROBA A SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO  
 
charakteristika funkčného využitia: 
– plochy pre priemyselnú výrobu, skladové hospodárstvo a dopravné zariadenia 
– plochy pre poľnohospodársku výrobu 
– plochy určené pre prevádzkové budovy a zariadenia ktorých umiestnenie je neprípustné 

v obytnom území 
 
A.2.7.2.3.1.- Priemyselná výroba    
V posledných rokoch popri obchodnej sieti pribudli v obci aj významnejšie súkromné firmy, ktoré 
vykonávajú výrobné a stavebné činnosti, resp. podnikateľské služby. 
Dnes je priemyselná výroba zastúpená nasledovnými prevádzkami v obci : 
 
VABAL   -  spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a distribúciou bytového textilu sídli v novom areáli 
priamo v obci oproti cintorínu 
− charakteristika činnosti -   výroba a distribúcia 
− zdroj tepla  -   plynový teplovodný kotol  
− prevádzkový stav:   -   vyhovuje 
− počet zamestnancov  -   nezistený 
− rozvojové zámery  -   neuvedené 
 
STAVEKO   - samostatný areál stavebnej firmy sa nachádza v severo-západnej časti obce 
Rišňovce pri železničnej stanici 
− charakteristika hlavných činností     -   stavebná výroba                                                                                                             
− rozloha areálu  -   9450 m2 
− zdroj tepla  -   plynová teplovodná kotolňa  
− prevádzkový stav:   -    vyhovuje 
− počet pracovníkov   -   nezistený 
− rozvojové zámery  -   zmodernizovať a rozšíriť skladové hospodárstvo  

 
FANT   -  spoločnosť zaoberajúca sa výrobou, veľkoobchodom a distribúciou obuvi. 
Objekty pri železničnej stanici boli dané do prevádzky v roku 1967. V nových priestoroch získalo 
pracovné príležitosti asi 90 žien. V roku 1983 bola ukončená výroba kobercov. V rokoch 1983 – 
1992 tu bola doplňujúca výroba pre Závody 29.augusta Partizánske. Od roku 1992 prevádzkovala 
objekty firma HADES Partizánske – výroba pánskej a dámskej obuvi. Dnes je vlastníkom firma 
FANT, ktorá sa tiež venuje výrobe a predaju obuvi. 
− charakteristika činnosti -   výroba a distribúcia 
− zdroj tepla  -   plynový teplovodný kotol  
− prevádzkový stav:   -   vyhovuje 
− počet zamestnancov  -   nezistený 
− rozvojové zámery  -   neuvedené 
 
REFLEX  -   spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a distribúciou plastových fólií je umiestnená v 
prenajatých priestoroch v strede obce 
− charakteristika činnosti -   výroba a distribúcia 
− zdroj tepla  -   plynový teplovodný kotol  
− prevádzkový stav:   -   vyhovuje 
− počet zamestnancov  -   nezistený 
− rozvojové zámery  -   neuvedené 
 
MAZZARELLO  -  spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a distribúciou odevov sa nachádza v 
prenajatých priestoroch bývalého PD na východnom okraji obce 
− charakteristika činnosti -   výroba a distribúcia 
− zdroj tepla  -   plynový teplovodný kotol  
− prevádzkový stav:   -   vyhovuje 



− počet zamestnancov  -   nezistený 
− rozvojové zámery  -   neuvedené 
 
FORSA  - spoločnosť zaoberajúca sa skladovaním a predajom stavebných hmôt a stavebnín 
sídli v pôvodnom areáli ŠM v západnej časti katastra obce 
− charakteristika činnosti  -   -   skladovanie, predaj a distribúcia 
− zdroj tepla  -   nezistený  
− prevádzkový stav:   -   vyhovuje 
− počet zamestnancov  -   nezistený 
− rozvojové zámery  -   postupné budovanie areálu s cieľom rozšíriť sféru        

                                                              činnosti aj na skladovanie a spracovanie biologického  
                                                              odpadu obce, resp. rozšíriť areál so zameraním na  
                                                              podnikateľské služby a agroturistiku  

 
PEKÁREŇ  DELIKA s.r.o.  -   spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a distribúciou pekárenských 
výrobkov. Pekáreň bola postavená a daná do prevádzky v roku 1959.  
Jej prevádzku zabezpečovala  Jednota Hlohovec, dnes je vo vlastníctve firmy Pekáreň Delika 
s.r.o.   Rišňovce. 
− charakteristika činnosti -   výroba a distribúcia 
− zdroj tepla  -   plynový teplovodný kotol  
− prevádzkový stav:   -   vyhovuje 
− počet zamestnancov  -   nezistený 
− rozvojové zámery  -   neuvedené 
 
AGROTRADE GROUP   -  spoločnosť zaoberajúca sa skladovaním, distribúciou a predajom 
poľnohospodárskych strojov sídli v prenajatých priestoroch bývalého PD na východnom okraji 
obce 
− charakteristika činnosti  -   -   skladovanie, predaj a distribúcia 
− zdroj tepla  -   plynový teplovodný kotol  
− prevádzkový stav:   -   vyhovuje 
− počet zamestnancov  -   nezistený 
− rozvojové zámery  -   neuvedené 
 
SKLADY CO -  areál určený pre potreby civilnej obrany štátu. Objekty boli postavené v roku 1967 
v samostatnom areáli na východnom okraji obce. 
 
MLYN  – pamätníci uvádzajú, že existoval už pred rokom 1920. V roku 1925 mlyn odkúpil Jozef 
Vlček, uskutočnil rozsiahlu rekonštrukciu (nadstavba ďalšieho podlažia, nové strojové vybavenie). 
V mlyne sa naposledy mlelo v roku 1954. Do roku 1990 používalo mlyn miestne JRD na 
skladovanie obilia. V súčasnosti je mlyn v súkromných rukách a je prestavaný na rodinnú vilu.  
 
Návrh : 
Aj keď neboli zo strany podnikateľských kruhov uplatnené žiadne požiadavky uvedených jestvujúcich firiem  
na nové plochy pre priemysel a skladové hospodárstvo, v rámci rozvojových zámerov obce je záujem, najmä 
ohľadom riešenia nezamestnanosti v obci, zamerať sa na rozvoj nezávadnej výroby a pracovných príležitostí. 
Preto v rámci územného plánu obce ako výhľad je riešená príprava potrebných plôch pre zriadenie 
vybavenostno-výrobného zoskupenia (lokalita č.28) pri regionálnej ceste III/513 oproti areálu bývalého 
poľnohospodárskeho družstva (dnes poľnohospodárska výroba, technológie pozberovej úpravy a skladové 
priestory vlastníka areálu AGRODRUŽSTVO Rišňovce a prenajaté priestory viacerých firiem).  
Okrem toho je v rámci ÚPN-O uvažované s vytvorením možnosti pre rozšírenie prevádzok v jestvujúcich 
plochách horeuvedených areálov (napr. Staveko, Forsa a pod.).  
Všeobecnou podmienkou pre zriadenie výrobného zoskupenia musí byť jednoznačné preukázanie a 
predovšetkým splnenie príslušných normových ukazovateľov (hygienické normy, prípustné limity hluku, 
emisné limity ŽP, preukázanie likvidácie odpadového hospodárstva, dopad na životné prostredie, vhodné 
dopravné napojenie, potrebná statická doprava, protipožiarna norma, preukázanie napojenia na technickú 
vybavenosť, atď).  
 
A.2.7.2.3.2. - Skladové hospodárstvo  
V samotnej obci je registrované väčšie špecifické skladové hospodárstvo, resp. zariadenie CO.  



 
Návrh : 
Zo strany podnikateľských kruhov neboli uplatnené žiadne rozvojové zámery, ani požiadavky na 
nové plochy pre skladové hospodárstva. 
Prípadné nové plošné nároky je možné umiestniť v rámci intenzifikácie využitia časti jestvujúcich 
výrobných areálov, resp. v ďalekej perspektíve na novej navrhovanej lokalite č.28 – viď predošlá 
časť (Priemyselná výroba).  

A.2.7.2.3.3. - Remeselnícka výroba  
 
Okrem uvedených firiem prevádzkuje viacero občanov obce živnostenskú činnosť (fyzické osoby) 
ako drobné remeselnícke resp. výrobné prevádzky, čiastočne s charakterom služieb a to v oblasti 
autodopravy, stavebníctva, reklamných služieb, ekonomických služieb a  iných činností,  
z nich napr. : autoservis  -  Jozef Fazika 
  stolárstvo   -  Ladislav Salcman 
Tieto sú rozptýlené po obci a umiestnené prevažne v rodinných domoch. 
Návrh : 
Požiadavky na nové resp. na  rozšírenie jestvujúcich zariadení služieb a remesiel neboli zatiaľ 
uplatnené.  
Do budúcnosti je možné uvažovať s plošnými rezervami v rámci navrhovaných nových plôch 
vybavenostno-výrobného charakteru.  
  
A.2.7.2.3.4. - Služby  
Základné služby sú v obci zabezpečované pomerne na dobrej a dostatočnej úrovni, aj keď ich 
množstvo a pestrosť ovplyvňuje blízka poloha regionálneho centra – krajského mesta Nitra  
i okresného mesta Hlohovec.  
V obci pôsobia viaceré fyzické osoby prevádzkujúce drobné prevádzky služieb, resp. 
remeselníckej výroby napr.: 
  kozmetický salón Danka v objekte kultúrneho domu 1 FO 
  kaderníctvo Dáša v združenom objekte kultúrneho domu 1 FO 
  kaderníctvo, prevádzka v objekte MKA, Rišňovce č.372       1 FO 
  zber druhotných surovín a železného šrotu  1 FO 
  autodoprava Ščasný v areáli poľnohospodárskeho družstva  1 FO 
V obci sa nachádzajú aj viaceré cintoríny : 
Hornorišňovský cintorín sa nachádza v „chotári“ východne od dediny asi 250 m nad železničnou 
traťou. Nový – dolnorišňovský cintorín je umiestnený vedľa hlavnej cesty II/513 Nitra – Hlohovec.  
Cintorín vznikol v roku 1766, v jeho areáli bol postavený Dom smútku v rokoch 1965 – 1967. 
OSVETLENIE na dolnorišňovskom cintoríne bolo uskutočnené v roku 1992. Nové oplotenie 
dolnorišňovského cintorína (vedľa hlavnej cesty) bolo vybudované v roku 1994 a oplotenie  pozdĺž 
Cintorínskej ulice v roku 1986. 
Jestvujúce plochy cintorína postačujú aj do budúcnosti a preto sa neplánuje ich rozšírenie. 
Okrem toho vo severozápadnej časti katastrálneho územia obce sa nachádza dnes nefunkčný 
židovský cintorín, ktorý navrhujeme ponechať ako pietne miesto s parkovou úpravou a verejnou 
zeleňou. 
 
Návrh : 
Aj keď konkrétne požiadavky na nové plochy,  resp. na  rozšírenie jestvujúcich zariadení neboli 
vznesené treba do budúcnosti uvažovať s plošnými rezervami pre základné služby najmä v strede 
obce (lokalita č.20), prípadne s plošnými rezervami pre rôzne podnikateľské služby  v rámci 
navrhovaných nových plôch pri ceste III/513 (lokality č.33) 
V obytnom území je možné služby akceptovať v rozsahu činností prípustných pre obytné územie. 
 
A.2.7.2.3.5. - Poľnohospodárstvo  
V roku 1991 spoločné JRD „Nový život“ zaniklo a rozdelilo sa opäť na pôvodné malé 
poľnohospodárske družstvá. V Rišňovciach vzniklo Poľnohospodárske družstvo (PD) a v roku 
1992 prebehla jeho transformácia.  
Popri družstevnej forme poľnohospodárskej činnosti fungoval v obci od roku 1948 aj štátny sektor.  
Štátny majetok v Rišňovciach vznikol v roku 1953. Samostatný areál pre živočíšnu výrobu sa 
vybudoval v chotári obce v smere na Kľačany a v roku 1972 sa začlenil do n.p. Agrokomplex Nitra. 



Poľnohospodárska veľkovýroba v obci Rišňovce bola teda sústredená v troch lokalitách a to na 
juhovýchodnom okraji zastavaného územia obce v areáli PD (dnes družstvo Agrodružstvo),  
v chotári smerom na Rumanovú bývalá farma hydiny (dnes pridružená poľnohospodárska výroba) 
a v areáli ŠM AGROKOMPLEX Nitra (dnes firma Forsa zaoberajúca sa predajom a skladovaním 
stavebnín). 
Katastrálne územie obce má priaznivé podmienky pre rozvoj rastlinnej i živočíšnej výroby. Intenzita 
poľnohospodárskeho využitia územia je pomerne veľká – 80,1% ornej pôdy z výmery katastra. Pri 
ekologickom hodnotení územia vysoký podiel ornej pôdy v celkovej krajinnej štruktúre je 
negatívnym krajinotvorným prvkom, pôsobí ako negatívny faktor, preto je zvlášť dôležité 
systematicky zabezpečovať trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, používať pôdoochranné 
technológie hospodárenia na pôde, zachovať celkové priestorové usporiadanie plôch vzrastlej 
zelene a tým vytvárať podmienky pre priaznivú krajinotvorbu.  
Katastrálne územie obce je prevažne oráčinová pahorkatinová kultúrna krajina s prevládajúcim 
poľnohospodárskym využitím. Pôdnym typom katastra sú veľmi produkčné hnedozemné a nivné 
pôdy, podľa zrnitostnej štruktúry sú to najmä hlinité a piesčito-hlinité pôdy.  
Z hľadiska kontaminácie rizikovými prvkami sú to pôdy relatívne čisté s podlimitnými hodnotami 
(monitorovacia sonda znečistenia pôdy v Rišňovciach). 
Systémové závlahy ani žiadne hydromelioračné zariadenia v katastri obce nie sú vybudované.  
Realizované je ale detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom, a 
odvodňovacími kanálmi, ktoré sú vo vlastníctve subjektu hospodáriaceho na poľnohospodárskej 
pôde.  
 
Prehľad plôch katastrálneho územia 
 
Druh pozemku   extravilán  intravilán      k.ú.           
Orná pôda  1487,8367    17,0199  1504,8566 ha 
Vinice        0,1893      0,7854        0,9747 ha 
Záhrady      12,2844    41,8483      54,1327 ha 
Ovocné sady        ----          0,8951        0,8951 ha 
TTP        5,1718           0,2502        5,4220 ha 
Lesné pozemky   153,3836      0,2604    153,6440 ha 
Vodné plochy       8,0958      0,2626        8,3584 ha 
Zast.plochy      53,2791     66,1967      119,4758 ha 
Ostatné plochy     19,2377    11,8488      31,0865 ha 
_______________________________________________________________________  
spolu  1739,4784 ha 139,3674 ha 1878,8458 ha 
 
AGROGDRUŽSTVO – poľnohospodárske družstvo 
V rokoch 1990-1991 došlo k rozpadu pôvodného zlúčeného JRD Nový život Alekšince a 
osamostatneniu sa pôvodných družstiev v jednotlivých obciach. Po ukončení transformácie všetky 
aktivity týkajúce sa poľnohospodárstva prebralo novovzniknuté pôdohospodárske družstvo 
Agrodružstvo Rišňovce. 
Zameranie hlavných činností -   rastlinná a živočíšna poľnohospodárska prvovýroba 
Počet výrobných areálov  -   jeden v juhovýchodnej časti obce o výmere cca 6,5 ha  
   -   druhý v južnej časti chotára smerom na Rumanovú 
       o výmere cca 1,1 ha 
Počet chovaných zvierat  -  150 ks mladého hovädzieho dobytka s možnosťou 
      postupného ďalšieho navršovania kapacít 
Závlahové hospodárstvo  -  neexistuje 
Počet zamestnancov  -  35 
Zdroj tepla    -  vlastná plynová kotolňa 
Rozsiahly výrobný areál firmy (bývalé PD) sa nachádza na juhovýchodnom okraji obce smerom od 
Nitry a hospodársky dvor tvoria okrem administratívnych a technických budov aj maštale pre chov 
hovädzieho dobytka a ošípaných, sociálne zariadenia, technológie pre skladové hospodárstvo, 
silážne veže, zdroj vody so zásobníkmi a pod.  
Stavebno-technická kvalita objektov je strednej kvality, niektoré objekty (maštale pre hovädzí 
dobytok, staré objekty skladov, a pod. ) pôvodne horšej kvality sú dnes rekonštruované, takže 
areály družstva sú primerané k technologickým požiadavkám poľnohospodárskej výroby. 



 
Plošné a kapacitné rezervy najmä vo využití celej plochy areálu (rozloha cca 6,50 ha) umožnili 
niektoré časti prenajať rôznym výrobným a obchodným firmám (Agrotrade Group, Mazzarello, 
Autodoprava Ščasný a pod.). 
V bývalej farme hydiny (smerom na Rumanovú) je dnes pridružená poľnohospodárska činnosť 
(chovateľská stanica psov). 
Areály, vzhľadom na svoju veľkosť, vybavenie i polohu (blízkosť cestnej komunikácie II/513 Nitra – 
Hlohovec) sú i naďalej vhodné a priestorovo i funkčne primerané k technologickým a hygienickým 
požiadavkám poľnohospodárskej činnosti, resp. i na prípadnú čiastočnú zmenu svojho funkčného 
využitia.  
Výhľadovo sa tu nachádza potenciálna plošná rezerva pre nové aktivity najmä v oblasti logistiky, 
skladovania, distribúcie a prípadnej vybavenostno-výrobnej sféry nezávadného charakteru.   
 
Movos s.r.o. 
Zameranie hlavných činností -  rozmnožovací chov moriek 
Počet výrobných areálov  -  jeden v juhovýchodnej časti obce   
Počet chovaných moriek  -  nezistený 
Počet zamestnancov  -  16 prac. 
prevádzkový stav   -  vyhovuje 
Zdroj tepla    -  vlastná plynová kotolňa 
 
Súkromne hospodáriaci roľníci 
V Rišňovciach hospodári jeden SHR na výmere cca 30,00 ha ornej pôdy. 
 
Lesné hospodárstvo 
Lesné pozemky  a lesný porast na území k.ú. Rišňovce sa nachádzajú v celkovej výmere   
153,6440 ha, čo je hospodársky les zaberajúci plochu cca 8,18% katastra obce. 
Ucelené plochy lesného porastu sa v katastri nachádzajú :  
-   v lokalite Geňov – Tizardov vrch,  
    hospodársky dubovo-cerový les so značným podielom agáta bieleho v južnej časti katastra,  
-   v lokalite Starý háj,  
    hospodársky dubovo - cerový les s malým podielom agáta bieleho  
-   v lokalite Bresty popri potoku Andač,  
    hospodársky dubovo - jaseňový les s malým podielom agáta bieleho  
-   v severnej časti katastra lokalita Ravasník,   
    hospodársky  dubovo-hrabový les so značným podielom agáta bieleho  
-   malý lesík Nad salašmi s výrazným podielom agáta bieleho a krovísk z náletov  
 
Spravovateľom lesného pôdneho fondu sú Lesy SR š.p. Banská Bystrica OZ Palárikovo.  
Na území obce Rišňovce nemajú žiadne špecifické aktivity okrem lesohospodárskych, pričom 
obhospodárovanie lesa je  v súlade so schváleným a platným Programom starostlivosti o les.  
Požadujú však rešpektovať ochranné pásma LP a v územnom pláne obce dodržať nasledovné 
podmienky : 
-   rozsah LPF nebude návrhom územného plánu dotknutý, rozvoj aktivít obce situovať mimo  
    terajších lesných pozemkov bez fyzického úbytku lesa, 
-   riešenie územného plánu nebude zasahovať do terajšej kategorizácie lesných porastov, ani  
    meniť ich funkčné využitie, hospodársky spôsob alebo tvar, ani obnovené postupy   
-   akékoľvek prípadné zásahy do ostatných pozemkov v správe Lesov SR budú prejednané  
    s odd. SM, LSR, š.p. OZ Palárikovo, 
-   zámery verejno-spoločenského využitia lesov v zastavanom území obce a jeho okolí  
    (kataster obce) budú podliehať schvaľovaciemu konaniu u obhospodarovateľa predmetných  
    pozemkov.  
 
Rezerva pre výrobné plochy a podnikate ľské aktivity   
Potencionálne plochy a rezervy  pre rozvoj výrobných aktivít nezávadného charakteru, prípadne 
pre skladovanie a logistiku sa v obci nachádzajú : 
a.) v jestvujúcich areálových zariadeniach  
b.) v plánovaných nových lokalitách - č.27, 32, – služby a výroba nezávadného charakteru 



   - č.28 – vybavenostno-výrobné zoskupenie 
 - č.33 – vyššie služby nezávadného charakteru 
 - č.34 – podnikateľské aktivity formou agroturistiky 

 
A.2.7.2.4. -  REKREAČNÉ ÚZEMIE  
Obec Rišňovce nemá charakter rekreačnej obce. Jedná sa o sídlo nachádzajúce sa v tesnej 
blíkosti centra osídlenia celoštátneho významu (krajské mesto Nitra).  
Fungujúce rekreačné zariadenia sa t.č. v obci nenachádzajú.  
Prevažujúci pahorkatinový ráz celého chotára obce má poľnohospodársky charakter, pričom 
prevažnú časť katastrálneho územia obce Rišňovce (1 504,8566 ha = 80,09%) zaberá intenzívne 
obrábaná poľnohospodárska pôda. 
 
       Medzi pozoruhodný krajinotvorný a stabilizačný prvok v katastrálnom území obce patrí 
vodohospodársky významný vodný tok – potok Andač so svojou miestami vzrastlou pobrežnou a 
sprievodnou zeleňou. Táto vodná plocha však dnes nema z pohľadu rekreácie prakticky žiadny 
význam. 
V katastri obci sa nachádza aj verejná zeleň. Jedná sa o plochy jednak rozptýlené po celej obci a 
tiež v chotári. V rámci zastavaného územia (intravilánu) súvislejšie plochy vzrastlej zelene sú 
v centrálnej časti obce pri obecnom úrade a bývalom renesančnom kaštieli (dnes múzeum), pri 
Rímskokatolíckom kostole, na cintorínoch, v areáli základnej školy, pri železničnej stanici,  pozdĺž 
cesty II/513 Nitra – Hlohovec, a pod. 
Tieto plochy by mali byť zachované v celom rozsahu a do budúcnosti patrične zveľaďované. 
Do kategórie pietnej zelene patria tiež plochy cintorína so vzrastlou zeleňou.  
Medzi pozoruhodné krajinotvorné prvky v katastrálnom území obce patrí vodohospodársky 
významný vodný tok - potok Andač, so svojou miestami vzrastlou pobrežnou a sprievodnou 
zeleňou.   
Vzrastlá zeleň sa nachádza i pri cestných komunikáciách a poľných cestách, na hranici chotára i a 
pozdĺž malých vodných tokov (prítoky potoka Andač) ako remízky, hájiky, vegetácia  strží, zeleň 
vetrolamov, významné solitery a pod. 
V katastrálnom území obce Rišňovce sa lesy a lesné pozemky nachádzajú v celkovej výmere 
153,6440 ha, čo je hospodársky les zaberajúci plochu cca 8,18% katastra. Ucelená plocha 
lesného porastu je v lokalite Tizardov vrch, Starý háj a menšia v lokalite Bresty.  
Obec Rišňovce nemá charakter rekreačnej obce. Jedná sa o vidiecke sídlo nachádzajúce sa 
poblíž centra osídlenia regionálneho významu.  
Prevažujúci rovinatý až pahorkatinný charakter k.ú. má poľnohospodársky charakter.  
Práve zeleň v silne poľnohospodárskej krajine, akou je kataster obce Rišňovce, je záujmovým 
objektom i dôležitým aspektom ochrany prírody a krajiny vo vzťahu k druhovej ochrane a ochrane 
biotopov. 
 
Tieto geografické danosti dávajú predpoklady využitia týchto daností a v uvedených podmienkach 
nachádzajú svoje parciálne uplatnenie nasledovné formy rekreácie: 
− pobyt pri vode – čiastočne umožňujú vodné plochy potoka Andač – upravené brehy na 

slnenie, nie kúpanie. Navrhujeme intenzívnejšie využívanie okolia potoka a priľahlej zelene 
  

− pobyt v lesíkoch  – v katastrálnom území obce sú takéto možnosti vytvorené len v minimálnej 
miere  
 

− cykloturistika  má dnes v samotnej obci len čiastočné miestne uplatnenie vzhľadom na malú 
segregáciu dopravných trás a pomerne členitý terén, ale do budúcnosti je možné využívanie 
jestvujúcej cestnej siete v zaujímavom okolí, ktorá je pomerne málo zaťažená a z pohľadu 
turistiky vhodne konfigurovaná. Vytvorené sú podmienky pre využitie priľahlých cyklistických 
trás, ktoré sú spomenuté v územnom pláne VÚC NK 
  

− špecifické formy cestovného ruchu  – nemajú v obci zatiaľ uplatnenie, do budúcnosti  možno 
naplno využiť poľovníctvo, ktoré má tradíciu i dobré uplatnenie v chotári obce a snáď i 
vinohradníctvo, ovocinárstvo a zeleninárstvo 
 

− vidiecky turizmus  – nemá v obci  tradíciu. Predpoklady pre zapojenie do procesu tejto formy 



turizmu v obci môžu mať aktivity ako - agroturistika 
                  - vinohradníctvo, ovocinárstvo a zeleninárstvo 
                  - renesancia remesiel a kultúrnych národopisných aktivít 

−  
− tranzitný turizmus  - zapojenie do tohoto systému umožňuje najmä dopravná situácia v obci 

(obec ležiaca priamo na dopravnom ťahu cesta II/513 Nitra - Hlohovec a prepojenie na 
rýchlostnú komunikáciu R1 cez obec Báb) 
 

− poznávací turízmus  -  vysoký stupeň národného cítenia a vzťah k miestnym  kultúrno 
historickým hodnotám umožňuje zhodnotenie a prezentáciu týchto daností na regionálnej 
úrovni. 

Odporúčané formy rozvoja cestovného ruchu sú najmä vidiecky a poznávací turizmus. 
Z hľadiska uspokojovania nárokov obyvateľov na dennú a koncotýždňovú rekreáciu sú dôležité 
predovšetkým územno-technické podmienky blízkeho a širšieho zázemia rekreačnej krajiny. 
Základnou organizačnou jednotkou sú priestory zotavenia - územia dopravne sprístupnené, 
schopné prijímať a uspokojovať sporadickú i pravidelnú návštevnosť.  
Obec Rišňovce ponúka rekreačné využitie a zotavenie najmä v nasledovných priestoroch  
− ihriská a plochy v športovom areáli,  
− verejný park a vzrastlá zeleň v centre obce,  
− pietna zeleň cintorínov, 
− pobrežná zeleň potoka Andač  
Nosná charakteristika je krátkodobá prímestská rekreácia s celoročným využitím. 
 
Návrh : 
-  Denná rekreácia bude realizovaná v rámci súkromných záhrad, navrhujeme intenzívnejšie  
   využívanie jestvujúceho obecného parku pri budove obecného úradu a zároveň i jeho rozšírenie  
   a dobudovanie verejnou zeleňou a detských ihrísk (lokalita č.20)  
-  Na vodnom toku Andač na severozápadnom okraji obce za železničnou traťou je výhodné  
   miesto pre zriadenie umelej vodnej nádrže – zdrže (lokalita č.22), ktorá by mal preukazateľne  
   pozitívny vplyv na redukciu prípadných povodňových prietokov a zároveň by sa mohla využiť  
   ako akumulačná nádrž pre závlahy a tiež pre prípadnú rekreáciu ako areál kúpaliska. 
-  Do budúcnosti je možné uvažovať s vybudovaním sústredených zariadení pre agroturistiku,  
   napr. v bývalých poľnohospodárskych areáloch PD a ŠM. 
-  Z hľadiska cestovného ruchu navrhujeme lepšie využívanie objektov zapísaných v zozname  
   pamiatok, resp. objektov pamiatkového záujmu v obci. 
 
A.2.8. - VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE, 
 
Katastrálne územie obce Rišňovce má celkovú výmeru   1 878,8458 ha  
   z toho je : 
Plocha mimo zastavaného územia (extravilán)   ........................................     1 739,4784 ha 
Plocha zastavaného územia k 1.1.1990    ................................................      139,3674 ha 
 
Podľa údajov správy katastra sa v katastrálnom území obce Rišňovce k dátumu 11.05.2009 
nachádzajú nasledovné druhy pozemkov:  
 
 
Druh pozemku   extravilán  intravilán      k.ú.           
Orná pôda  1487,8367    17,0199  1504,8566 ha 
Vinice        0,1893      0,7854        0,9747 ha 
Záhrady      12,2844    41,8483      54,1327 ha 
Ovocné sady        ----          0,8951        0,8951 ha 
TTP        5,1718           0,2502        5,4220 ha 
Lesné pozemky   153,3836      0,2604    153,6440 ha 
Vodné plochy       8,0958      0,2626        8,3584 ha 
Zast.plochy      53,2791     66,1967      119,4758 ha 
Ostatné plochy     19,2377    11,8488      31,0865 ha 
_______________________________________________________________________  
spolu  1739,4784 ha 139,3674 ha 1878,8458 ha 



 
Urbanisticko-ekonomické vyhodnotenie obce Rišňovce vychádza z veľkosti vyčleneného územia  
v rámci hraníc zastavaného územia k 1.1.1990................................................     
139,3674 ha 
Navrhovaná plocha zastavaného územia po rozšírení  ...................................    166,0874 ha 
 
z toho :     
A.) Trvalo zastavané územie mimo hraníc zastavaného  územia obce ............  5,2400 ha  
 -  areál firmy MOVOS            2,6200 ha 
 -  zariadenie CO             2,6200 ha 
 
B.) Predpokladané rozvojové zámery mimo hranice zas tavaného územia obce  
navrhované plochy na rozšírenie zastavaného územia obce      . ....................     21,4800 ha 
          -  bytová výstavba      lokalita č.  2b    IBV – 18 RD                                 2,1650 ha 
                lokalita č.  6b    IBV – 18 RD                                 1,9200 ha 
                lokalita č.  8b    IBV –   2 RD                  1,0950 ha 
                lokalita č.  9b    IBV –   6 RD               0,4000 ha 
                lokalita č.  10    IBV – 30 RD                                 3,2700 ha 
 -  verejná ochranná a izolačná zeleň           - lokalita č.24          0,4300 ha 
 -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY A VÝROBA    - lokalita č.27             
0,5000 ha 
 -  NOVÝ VYBAVENOSTNO – VÝROBNÝ AREÁL              - lokalita č.28             
3,6600 ha 
 -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY           - lokalita č.29             
0,1000 ha 
 -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY           - lokalita č.33             
1,7000 ha 
 -  AGROTURISTIKA + PRIDRUŽENÉ SLUŽBY A VÝROBA    - lokalita č.34             
6,2400 ha 
 
C.) Plochy zostávajúce aj na ďalej mimo hranice zastavaného územia obce    3,6300  ha 
          -  UMELÁ PROTIPOVODŇOVÁ VODNÁ NÁDRŽ +  KÚPALISKO                      
1,2500 ha 
 -  ZELEŇ – REGIONÁLNY BIOKORIDOR           
1,2000 ha 
 -  PIETNE MIESTO– BÝVALÝ ŽIDOVSKÝ CINTORÍN           
0,2300 ha 
 -  NOVÝ VODNÝ ZDROJ             0,6800 ha 
          -  NOVÝ VODOJEM                    0,3000 ha 
                  
Územný plán obce Rišňovce z dôvodov ako je to uvedené v predchádzajúcich častiach predkladá 
návrh na rozvojové zámery v katastri obce  na ploche            76,0000 ha 
z toho je v zastavanom území obce ...............................................................         30,9000 ha  
    mimo hranice zastavaného územia obce  ..........................................      25,1100 ha  
     ďaleký výhľad po roku 2030  ..............................................................       19,9900 ha 
Z danej celkovej výmery predstavuje : 
-  zastavané plochy obce                       8,6400 ha 
-  nepoľnohospodárska pôda                     2,0600 ha 
-  voľné stavebné pozemky (dnes záhrady)        2,0000 ha 
-  záber  PPF výhľad po roku 2030 (v ÚPN-O sa nevyhodnocuje)                           19,1200 ha 
-  záber PPF do roku 2030                    44,180 0 ha 
z toho : 
-  v zastavanom území obce (intraviláne)            ............................................          19,8700 ha 
-  v katastrálnom území obce (extravilán)           .............................................          24,3100 ha     
z toho : 
-  chránený PPF v bonite 1 – 4. skupiny      13,7500 ha 
-  nechránený PPF         30,4300 ha 
 
Záber PPF bude uskutočňovaný postupne po jednotlivých lokalitách pričom skutočný záber PPF 



pre bytovú výstavbu (zastavané a spevnené plochy) v návrhu ÚPN-O do r.2030 prestavuje : 
- pre jeden RD cca 200 m2 z nových bilancovaných plôch,   t.j. 294 RD  x 200 m2 =  58 800  m2.   
- pre jeden RD cca 200 m2 v rámci voľných prieluk,               t.j.  21 RD  x 200 m2 =    4 200  m2.                         

- u hromadnej bytovej výstavby HBV priemerne 80 m2 /byt,  t.j.   42 b.j.  x 100 m2 =    4 200  m2.  
Podrobný rozbor viď.časť A.2.16  -  vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF. 
 
A.2.9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZ EMÍ,  
 
Aby sa zachovala čo najvyššia kvalita obytného prostredia obce, ako i v zmysle rešpektovania 
platných predpisov a vznesených požiadaviek zo strany dotknutých orgánov a organizácií je 
potrebné dodržať následovné ochranné pásma: 
 Ochranné pásmo na obe strany od osi cesty  II. triedy   25m 
 Ochranné pásmo na obe strany od osi cesty  III. triedy   20m 
 Ochranné pásmo na obe strany od osi vozovky miestnych komunikácií          15m 
 Ochranné pásmo vodovodného potrubia v zmysle zákona č.442/2002 o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciach je : 
-  pre potrubie   do DN 500 – 1,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia 
-  pre potrubie nad DN 500 – 2,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia.
 Ochranné pásmo kanalizačného potrubia v zmysle zákona č.442/2002 o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciach je : 
-  pre potrubie do   DN 500 – 1,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia. 
-  pre potrubie nad DN 500 – 2,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia. 
 Ochranné pásmo vodojemu, ktorý sa nachádza pri areáli PD (bývalá hydináreň) je 
dané jeho oplotením a predstavuje areál o rozmeroch 50x50 m.  
 Ochranné pásmo obecného vodného zdroja HGŠ 4 ( vrtaná studňa hlboká 187,0 m), 
ktorý sa nachádza na južnom okraji zastavaného územia obce je stanovené na základe 
hydrogeologických, hydrologických, morfologických a pôdnych pomerov ako ochranné pásmo 1°, 
o rozmeroch 80x80m, čo predstavuje oplotený areál vodného zdroja. 
 Hygienické ochranné pásmo obecnej ČOV je v zmysle STN 75 6401 – 100 m. 
 
 Ochranné pásmo el. vedení a transformátora treba dodržať v zmysle zákona 
O energetike č. 251/2012. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti  zariadenia 
elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na 
zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. 
 Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené 
zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
vedenie od krajného  vodiča . Táto vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je :  

10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane 
pre vodiče bez izolácie 10m,  v súvislých lesných priesekoch 7m, 
pre vodiče so základnou izoláciou 4m, v súvislých lesných priesekoch 2m, 
pre závesené káblové vedenie 1m, 

15 m pri napätí od   35 kV do 110 kV vrátane, 
20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane, 
25 m pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane, 
35 m pri napätí nad 400 kV, 
ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV vrátane je 2 
m od krajného vodiča na každú stranu. 

 Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami 
po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie 
od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 

1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 
3 m pri napätí nad 110 kV. 

 Ochranné pásma elektrickej stanice sú tieto: 
s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice, 
s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu 
elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu 
technologických zariadení. 



 
 Ochranné a bezpečnostné pásma PZ a činnosť v nich vymedzuje zákon  
č.656/2004 Zb.z. Pre situovanie PZ v dotknutom území platia ustanovenia STN 38 6413,  
STN 38 6415 a STN 73 6005. 
V katastri obce musia byť rešpektované všetky ochranné a bezpečnostné pásma PZ a odstupné 
vzdialenosti medzi PZ a ostatnými podzemnými i nadzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami. 
Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme vydá OÚ ŽP len so súhlasom 
prevádzkovateĺa siete, pri VTL plynovode len so súhlasom príslušného ministerstva. 
 VTL prípojka PN25 DN100   4 m od osi 
 VTL regulačná stanica    8 m od pôdorysu 
 STL plynovody a prípojky v extraviláne  4 m od osi 
 STL plynovody a prípojky v intraviláne  1 m od osi 
 Bezpečnostné pásma nachádzajúcich sa plynárenských zariadení (PZ) 
 VTL prípojka PN25 DN100   20 m od osi 
 VTL regulačná stanica    50 m od pôdorysu 
 STL plynovody v extraviláne   10 m od osi 
 STL plynovody v intraviláne   (2+0,5xD) m od osi 
 Ochranné pásma produktovodov, ktoré prevádzkuje Slovnaft a.s. je 300 m na každú 
stranu od osi produktovodu. V ochrannom pásme je zakázané do vzdialenosti od osi potrubia: 
 - 200 m zriaďovať na vodnom toku mosty a vodné diela 
 - 150 m stavať dôležité objekty 
 - 100 m stavať akékoľvek stavby 
 -   50 m budovať kanalizačnú sieť 
 V zmysle zákona č. 610/2003 Z.z.  o elektronických komunikáciách treba rešpektovať 
ochranné pásmo VTS (verejnej telekomunikačnej siete), ktoré je široké 1,5 m od osi jeho trasy 
a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak 
ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie. 
 
Pre výrobné strediská poľnohospodárskej výroby platí vestník MPVZ - SSR, roč. VI. čiastka 5 z 
10.3.1974 
Od jestvujúceho areálu PD Agrodružstvo je potrebné dodržať hygienické ochranné pásmo 150 m 
(korekcia tejto vzdialenosti je možná vo vzťahu k počtu chovaných hospodárskych zvierat) 
− chov dobytka  do 100 ks  100 m 
Od jestvujúceho areálu Movos s.r.o.  je tiež potrebné dodržať hygienické ochranné pásmo 150 m 

  
Pre priemyselné závody a výrobné areály platia hygienické predpisy zv. 354/MZ 
 
Katastrálne územie obce sa nenachádza v stanovených ochranných pásmach jestvujúceho letiska 
Nitra – Janíkovce, napriek tomu s Leteckým úradom SR je potrebné prerokovať stavby a 
zariadenia : -  vysoké 100 m a viac nad terénom 
 -  ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a pozemných zariadení 
 -  na generovanie elektromagnet. žiarenia, silné svetelné zdroje a klamlivé svetlá  
 
Vojenské účelové zariadenie (VÚZ) na Tyzardovom vrchu má ochranné pásma, ktoré predstavuje 
výškové obmedzenie okolitých stavieb a to : 
 - vo vzdialenosti 2 km od VÚZ  .................. max. 219 m n.m. 
 - vo vzdialenosti 3 km od VÚZ  .................. max. 224 m n.m. 
 - vo vzdialenosti 4 km od VÚZ  .................. max. 229 m n.m. 
Okrem toho sa dporúča neumiestňovať v riešenom území prípadné zdroje VF žiarenia, ktoré by 
mohli nepriaznivo ovplyvniť prevádzku VÚZ. 
 
V zmysle zákona č.364/2004 Z.z. O vodách a zákona č.7/2010 Z.z. O ochrane pred povodňami  
je potrebné rešpektovať ochranné pásmo (OP) 
-   vodohospodársky významných vodných tokov (potok Andač) .......... 10 m od brehovej čiary,   
    resp. vzdušnej päty hrádze obojstranne.  
-   ostatných drobných vodných tokov a odvodňovacích  kanálov  ........   5 m od brehovej čiary, 
-   od cintorína, ak je vybudovaný vodovod ............................................. 50 m 

V OP nie je dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia a konštrukcií 



zamedzujúcich prejazdnosť OP, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s 
látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí.  
 Zároveň je potrebné zachovať prístup mechanizácie správcu vodných tokov SVP š.p.  
k pobrežným pozemkom z dôvodu realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity. 

Okrem toho je potrebné rešpektovať evidované archeologické lokality podľa požiadavky SAV a 
tiež rešpektovať pamiatky zapísané v ÚZPF, žiadne ochranné pásma nie sú stanovené. 
Ochranné pásmo lesného pôdneho fondu pri stavebných zámeroch : 
-      navrhované stavby nesmú byť situované vo vzdialenosti  menšej ako 50 m od hranice LPF 
       bez udelenia príslušnej výnimky (§ 10 Zákona o lesoch č.326/2005 Z.z.). 
 
 V katastrálnom území obce Rišňovce sa nachádzajú tiež územia a časti prírody 
(biocentrá, biokoridory a interakčné prvky), ktoré je nutné z hľadiska záujmov štátnej ochrany 
prírody akceptovať ako jednotlivé prvky ÚSES. V katastrálnom území obce sa nenachádza žiadne 
územie navrhnuté na osobitnú ochranu, ani žiadne iné kategórie chránených území, ktoré si 
vyžadujú zvláštny stupeň ochrany, ani iné biologicky a esteticky významné územia.  
       Katastrálne územie obce sa v súlade s ustanovením zákona NR SR č.543/2002 Z.z. 
nachádza v 1.stupni ochrany. 
V katastri obci sa nachádza aj verejná zeleň. Jedná sa o plochy jednak rozptýlené po celej obci a 
tiež v chotári. V rámci zastavaného územia (intravilánu) súvislejšie plochy vzrastlej zelene sú 
v centrálnej časti obce : 
-  pri obecnom úrade a bývalom renesančnom kaštieli (dnes múzeum), pri Rímskokatolíckom 
kostole, na cintorínoch, v areáli základnej školy, pri železničnej stanici,  pozdĺž cesty II/513 Nitra – 
Hlohovec, a pod. 
Tieto plochy by mali byť zachované v celom rozsahu a do budúcnosti patrične zveľaďované. 
Kvalitu životného prostredia narušujú: 
 - divoké skládky odpadu 
 - neorganizované skládky stavebného materiálu a kovového šrotu 
 - prašnosť a hluk z komunikácií II. a III.triedy 
 - malá disciplína pri organizáci výrobných aktivít a areálov 
                    - vzťah výrobných a hospodárskych dvorov k bývaniu 

 
A.2.10. NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIAR NEJ OCHRANY, OCHRANY 
PRED POVODŇAMI,  
 
Požiadavky na obranu štátu:  
Na riešenom území v katastrálnom území obce Rišňovce na Tyzardovom vrchu sa nachádza 
Vojenské účelové zariadenie (vojenské objekty, sklady) VÚZ, ktorého vlastníkom je Ministerstvo 
obrany SR. V návrhovom období ÚPN obce (rok 2030) je potrebné tento vojenský priestor 
zachovať v terajšom rozsahu i polohe vrátane prístupovej komunikácie i určeného ochranného 
pásma, ktoré predstavuje výškové obmedzenie okolitých stavieb a to : 
 - vo vzdialenosti 2 km od VÚZ  .................. max. 219 m n.m. 
 - vo vzdialenosti 3 km od VÚZ  .................. max. 224 m n.m. 
 - vo vzdialenosti 4 km od VÚZ  .................. max. 229 m n.m. 
Okrem toho sa dporúča neumiestňovať v riešenom území prípadné zdroje VF žiarenia, ktoré by 
mohli nepriaznivo ovplyvniť prevádzku VÚZ. 
 Žiadne nové  požiadavky zo strany MOSR, resp. vojenskej  správy neboli vznesené. 
Vyjadrenie  MOSR viď príloha. 
 
Civilná ochrana obyvateľov:  
Odbor civilnej ochrany OÚ v Nitre vlastní, resp. má v užívaní objekty, resp. celý areál nachádzajúci 
sa na juhovýchodnom okraji obce pri PD Agrodružstvo určený pre potreby civilnej obrany štátu 
(prevádzkové budovy a sklady). Objekty boli postavené v roku 1967. 
V zmysle Zákona č.50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) je 
potrebné zriaďovať príslušné zariadenia civilnej ochrany pre obyvateľstvo. 
ÚPN-O navrhuje zabezpečiť varovanie a vyrozumenie obyvateľstva sirénou, poprípade sirénami 
tak, aby signál pokryl celé územie obce. Obec Rišňovce patrí do kategórie obcí, na ktoré podľa 
vyjadrenia Okresného úradu v Nitre - odbor civilnej ochrany obyvateľstva nie sú kladené žiadne 



osobitné požiadavky na budovanie špeciálnych objektov CO v danej lokalite.  
Pre zhodnotenie možností ukrytia obyvateľstva v prípade mimoriadnej udalosti ukrytie obyvateľov v 
obci Rišňovce sa bude realizovať v úkrytoch budovaných svojpomocne (ÚBS), v zmysle  
Vyhl. MV SR č. 297/1994 Zb.z. - úpravou vhodných podzemných, alebo nadzemných priestorov 
 jestvujúcich stavieb. 
V rámci schvaľovacieho procesu pri stavebných konaniach žiada Obvodný úrad v Nitre, odbor CO 
a KR riešiť požiadavky civilnej ochrany v súlade so Zákonom č.42/1994 Z.z. O civilnej ochrane 
obyvateľstva a s príslušnými vykonávacími predpismi. 
Odbor civilnej ochrany OÚ v Nitre nemá ďalšie požiadavky a rozvojové zámery, ktoré majú byť 
zapracované do podkladových materiálov pre ÚPN obce Rišňovce. 
 
Požiarna ochrana :  
Obec nemá hasičský zbor, ale k dispozícii má hasičskú zbrojnicu a jednoduchú požiarnu techniku 
umiestnenú v združenom objekte obecného úradu.  
V zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení zákona č.562/2005 Z.z. je  
požadované vytvorenie priestorových podmienok v rámci verejnoprospešných stavieb na plnenie 
úloh hasičskej jednotky. Zdroj vody, ktorý poskytuje vodu na hasenie požiarov s vyhovujúcimi 
podmienkami na čerpanie vody je len potok Andač pretekajúci obcou.  
Obec spadá do obvodu Nitra. 
 
Ochrana proti povodniam :  
Obec má síce vybudované ochranné technické zariadenie (rigoly, priekopy) pre odvádzanie 
dažďových povrchových vôd, ale len na niektorých obecných komunikáciách.  
Súčasná  likvidácia dažďových  vôd je  nedostatočná a to vzhľadom k tomu, že potok Andač i 
prícestné odvodňovacie priekopy  nemajú potrebnú kapacitu, sú nedostatočne udržiavané a 
čistené a tiež, že chýba dobudovať odvodňovacie priekopy  v  najčlenitejších častiach obce.  
V záujme zabezpečenia ochrany zastavaného územia obce pred povodňami a záplavami musia 
byť navrhované rozvojové aktivity v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. O ochrane pred povodňami 
Pri umiestňovaní stavieb je potrebné rešpektovať zásadu, že v inundačnom území vodných tokov 
je zakázané umiestňovať stavby, bytové domy, objekty alebo zariadenia, ktoré by mohla voda 
počas povodne poškodiť, alebo odplaviť. 
Obec nemá stanovené inundačné územia, pravdepodobná hranica územia obce ohrozeného 
povodňami je určená v grafickej časti ÚPN-O a zasahuje do navrhovaných rozvojových lokalít pre 
individuálnu bytovú výstavbu č.9b a 10. 
Z dôvodu vylepšenie pomerov pre odvádzanie dážďových povrchových vôd  je potrebné : 
-   revitalizovať a údržiavať pôvodnú sieť odvodňovacích a vsakovacích prícestných priekop a  
    rigolov vo funkčnom stave,  
-   udržiavať potrebnú prietočnú kapacitu a pravidelne čistiť a kosiť brehy vodného toku Andač 
    pretekajúceho obcou.  
Osobitný význam pre obec má navrhovaná záchytná umelá vodná zdrž na vodnom toku Andač na 
severozápadnom okraji zastavaného územia obce (lokalita č.22), ako protipovodňové opatrenie a 
zároveň ekologické vylepšenie životného prostredia obce a prípadné verejné prírodné kúpalisko.  
Správca vodných tokov SVP š.p. OZ Piešťany s takouto účelovou investíciou zatiaľ neuvažuje, ani 
neplánuje, preto jej prípadnú realizáciu musí komplexne zabezpečiť obec, resp. súkromný sektor.    
 
A.2.11. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A  TVORBY KRAJINY VRÁ TANE PRVKOV ÚZEMNÉHO 
SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZA ČNÝCH OPATRENÍ. 
 
Východzími podkladmi pre danú problematiku sú: 
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nitra,  spracoval AUREX v r.1993. 
- Územný plán Regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja z r. 2012 
- Koncepcia územného rozvoja Slovenska II.návrh z r.1997 a KÚRS 2001 v znení KURS 2011 
Územie katastra obce Rišňovce sa nachádza z hľadiska ochrany prírody v prvom stupni ochrany  
podľa §12 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
 
V katastrálnom území obce Rišňovce sa nenachádza žiadne územie navrhnuté na osobitnú 
ochranu, ani žiadne iné kategórie maloplošných ani veľloplošných chránených území, ktoré si 
vyžadujú zvláštny stupeň ochrany, ani iné biologicky a esteticky významné územia. 



 
ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY - Podľa zákona NR SR č.287/1994 Z.z. sa za územný 
systém ekologickej stability považuje taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených 
ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života na 
zemi. Základ tohoto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky 
provincionálneho, nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu. 
Územný plán (ÚPN) obce Rišňovce rešpektuje závery vyplývajúce z RÚSES a ÚPN Regiónu NSK 
taktiež rešpektuje prvky miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) územia. 
Súbežne so spracovaním PaR pre územný plán obce Rišňovce bol osobitne spracovaný aj 
Krajinnoekologický plán (KEP), závery ktorého sú tiež premietnuté do ÚPN obce. 
MŽP SR eviduje v katastrálnom území obce Rišňovce  
-  enviromentálnu záťaž   NR (013) Rišňovce – ČS PHM Slovnaft, registrovanú ako sanovaná,  
   dnes už rekultivovaná lokalita 
-  nelegálne skládky odpadu (vyznačené v priloženom grafickom mapovom podklade) 
Na území obce sa nachádzajú :   
   - biotopy európskeho významu  
Ls 3.4. Dubovo-cerové lesy v južnej časti katastra, lokalita Geňov – Tizardov vrch  
            Dubovo - cerové lesy v lokalite Starý háj 
Ls 1.2. Dubovo-brestovo-jaseňové lesy popri potoku Andač, lokalita Bresty 
 
   - biotopy národného významu  
Ls 2.1. Dubovo-hrabové lesy karpatské v severnej časti katastra, lokalita Ravasník  
 
V katastrálnom území Rišňovce sa nachádzajú aj územia a časti prírody (biocentrá, biokoridory a 
interakčné prvky), ktoré je nutné z hľadiska záujmov štátnej ochrany prírody akceptovať ako 
jednotlivé prvky ÚSES. 
 
 
Biocentrá  
1. Les Geňov – Tizardov vrch (biocentrum regionálneho významu – BcR č. 1.) 
Hospodársky dubový les so značným podielom agáta bieleho, priľahlé vodné toky a  mokré lúky 
2. Starý háj (BcR č. 2.) 
Hospodársky dubový les s malým podielom agáta bieleho. 
3. Ravasník (BcR č. 3.) 
Hospodársky dubový les so značným podielom agáta bieleho. 
4. Bresty (biocentrum lokálneho významu – BcL č. 4.) 
Hospodársky dubový les s malým podielom agáta bieleho.  
5. Lesík Nad salašmi (BcL č. 5.) 
Lesík s výrazným podielom agáta bieleho a krovísk z náletov.  
6. Mokraď (BcL č. 6.) 
Trvalý trávny porast v zamokrenej enkláve. 
7. Svetlov – Krivé diely (BcL č. 7.) 
Trvalý trávny porast v zamokrenej enkláve.  
8. Mokraď II. (BcL č. 8.) 
Súbežný úsek vodného toku a ochranného pásma železničnej trate s TTP. 
9. Bešeňov (BcL č. 9.) 
Vyhradený areál hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho podniku a priľahlý úsek vodného toku 
a ochranného pásma železničnej trate 
10. Kapustnice (BcL č. 10.) 
Súbežný úsek vodného toku a ochranného pésma železničnej trate. 
11. Vŕbina (BcL č. 11.) 
Zamokrená enkláva s porastom vŕby bielej. 

 
Biokoridory  
1. Andač (Biokoridor regionálny – BkR č. 1.) 
Regulovaný vodný tok s medzernatými poloprirodzenými brehovými porastami a súbežné 
ochranné pásmo železničnej trate. 
2. Andač – Ravasník (Biokoridor lokálny – BkL č. 2.) 



Poľné cesty s medzernatými alejami. 
3. Geňov – Starý háj (BkL č.2.)   
Poľné cesty a strže s medzernatými alejami. 
4. Tizardov – Mokraď (BkL č. 4.) 
Poľná cesta so súbežnými líniovými TTP. 
5. Potok Geňov (BkL č. 5.) 
Regulovaný malý vodný tok bez brehových porastov. 
6. Potok Svetlov (BkL č. 6.)  
Regulovaný malý vodný tok bez brehových porastov. 

 
Interak čné prvky  
Interakčnými prvkami sú všetky zostávajúce malé vodné toky, lúky, areály vyhradenej zelene, 
poľné cesty a medze s líniovou vysokou zeleňou a trávnatými porastami. 
Stanovenie krajinnoekologických opatrení  
1. Opatrenia na predchádzanie erózie pôdy 
Náchylnosť pôd riešeného územia k vodnej erózii  v nive potoka Andač nie je žiadna ana ostatnej 
ploche riešeného územia je pomerne silná.  
Nebezpečie vodnej erózie pôdy sa zvyšuje so zväčšovaním sklonu svahu. Nebezpečie erózie pôdy 
sa zvyšuje aj znižovaním obsahu a kvality humusu v nej. Obsah a kvalita humusu v pôde by sa 
mal teda udržovať prinajmenšom na súčasnej úrovni, ak nie zvýšiť. Kvalita pôdneho humusu závisí 
na veľkosti podielu tmavého humusu v ňom. Na predchádzanie erózie pôdy je potrebné: 
-    Prehodnotiť štruktúru osevných plánov a podľa možnosti nahradzovať takzvané silážne  
     plodiny plodinami poskytujúcimi po rozklade svojich pozberových zvyškov tmavý humus. 
-    Prehodnotiť spôsob výživy hospodárskych zvierat chovaných v riešenom území z hľadiska  
     dostatku sena a kŕmnej repy v ich kŕmnej dávke a teda aj podielu trvalých trávnych  
     porastov, viacročných krmovín a plodín vyžadujúcich hnojenie maštaľným hnojom na  
     poľnohospodárskom pôdnom fonde.  
-    Maštaľný chov prežúvavcov nahradiť podľa možnosti chovom pastevným. 
-    Hospodárske zvieratá pásť na organizovanou pastvou a na zavlažovaných pasienkoch.  
     Tento spôsob pasty umožňuje regeneráciu mačiny pastevného porastu, jeho zahusťovanie  
     a minimalizuje nebezpečie devastácie pastevného porastu v čase prísuškov. Obe opatrenia  
     umožnia nahradiť určitý podiel ornej pôdy ekologicky stabilnejšími trvalými trávnymi  
     porastami alebo viacročnými krmovinami, 
-    Udržať minimálne zaťaženie ornej pôdy prežúvavcami kvôli zabezpečeniu návratu   
     organickej hmoty do pôdy, 
-    Zabezpečiť hnojenie svahovitých pozemkov maštaľným hnojom. 
-    Zabezpečiť hnojenie oraných alebo rýľovaných pozemkov maštaľným hnojom alebo  
     kompostom. 
-    Prehodnotiť výmeru trvalých porastov a ich rozmiestnenie v extraviláne vzhľadom na trvalo  
     udržateľný zdravý spôsob výživy obyvateľov obce a ich prípadnú výsadbu umiestňovať na  
     pozemky ohrozené vodnou eróziou. 
-    Prehodnotiť veľkosť parciel ornej pôdy, na svahovitých pozemkoch ich zmenšovať  
     v závislosti na sklone svahu. 
-    Prehodnotiť orientáciu parciel ornej pôdy vzhľadom na sklon svahu. Dlhšia strana parcely  
     by mala byť rovnobežná s vrstevnicou. 
-    Na kriticky ohrozených lokalitách prerušiť súvislé svahy a zriadiť na nich súbežne  
     s vrstevnicami na hraniciach parciel zasakovacie pásy, najlepšie spojené s výsadbou drevín. 
Náchylnosť pôd riešeného územia k veternej erózii v jeho severnej časti nie je žiadna, kým v jeho 
južnej časti je mierna. 
2.  Opatrenia proti šíreniu inváznych a kalamitných druhov organizmov 
-    Podľa možnosti nenechávať pôdu ležať ladom ani v extraviláne a ani v intraviláne. 
-    Pozemky z rôznych príčin neobrábané a bez prítomnosti porastov drevín aspoň 2x za  
     vegetačnú sezónu skosiť pred vysemenením inváznych druhov bylín. 
-    Naletené druhy inváznych drevín ničiť mechanicky i chemicky. 
-    Pri kalamitnom výskyte škodcov používať technológie ich eliminácie šetriace životné prostredie. 
3. Opatrenia proti znečisťovaniu vody 
-     Zabezpečiť vodotesnosť kanalizácie a žúmp. 



-     Racionalizovať používanie agrochemikálií. 
-     Rešpektovať ochranné pásma vodných tokov (pobrežné pozemky neorať po brehovú čiaru  
      vodných tokov a nepoužívať v ochranných pásmach vodných tokov chemikálie). 
-     Na čerpanie rastlinných živín znečisťujúcich spodné vody využívať hlbokokoreniace  
      rastliny – lucernu siatu a všetky druhy drevín - zvýšením ich plošného zastúpenia v kultúrnej  
      krajine riešeného územia   (napríklad zakladaním vinohradov alebo ovocných sadov). 
4.  Opatrenia proti znečisťovaniu vzduchu 
-    Orientovať umiestňovanie nových zdrojov znečisťovania vzduchu tak, aby sa tieto podľa  
      možnosti nenachádzali na náveternej strane sídla. 
-     Medzi jestvujúce i budúce zdroje znečistenia a obytné zóny umiestniť dostatočne široké  
      enklávy vysokej zelene s posilnenou hygienickou funkciou (uprednostniť dreviny s hustými  
      korunami a chlpatými listami, druhy umiestňovať do výsadieb mozaikovito, výsadbou  
      vhodných druhov vyplniť priestor všetkých poschodí). 
5. Opatrenia na zabezpečenie dostatku vody v krajine 
V každom prípade je potrebné vhodnými opatreniami zabezpečiť spomalenie odtoku vody 
z kultúrnej krajiny riešeného územia do nižšie položených území v jeho susedstve. Pre prípad 
dlhotrvajúcich období sucha v záujme existenčného zabezpečenia miestnych podnikateľov na 
pôde v riešenom území je potrebné:  
-       Navrhnúť výstavbu umelej vodnej nádrže na potoku Andač na severozápadnom okraji obce  
-       Zabezpečiť výstavbu nových a bezporuchové fungovanie jestvujúcich veľkoplošných závlah. 
-       Prehodnotiť súčasné vodohospodárske úpravy na potoku Andač a spoluiniciovať (aj s inými  
        obcami regiónu) výstavbu priečnych hatí na nich za účelom využitia pre závlahy a aj za  
        účelom zdvihnutia hladiny podzemnej vody v riešenom území.   
 
Stanovenie opatrení na zabezpe čenie ekologickej stability a biodiverzity  
 
1.) Biocentrá 
Hoci sa aj celé biocentrá (č. 2. a č. 3.) nenacházajú priamo na riešenom území ale v jeho 
bezprostrednom susedstve, uvádzame napriek tomu potrebné opatrenia, pretože takéto opatrenia 
zlepšia ekologickú situáciu nielen v samotnom biocentre, ale aj v jeho okolí. 
1.1.  Geňov - Tizardov (BcR č. 1.) 

• Sústavne znižovať podiel agáta bieleho. 
• Maloplošné trvalé trávne porasty udržiavať v pôvodnej forme a chrániť ich pred zarastením 

náletom drevín občasným kosením. 
• Menšiu časť trvalých trávnych porastov vždy na inom mieste ponechávať neskosenú 

v priebehu jedného celého roka na vysemenenie. 
• U menšej časti porastov trste odstraňovať nadzemnú biomasu v čase zámrzu. 
• Ničiť neofyty. 
• Nepoužívať chémiu. 

 
1.2. Starý háj (BcR č. 2.) 

• Ako v predchádzajúcom prípade. 
 
1.3. Ravasník (BcR č. 3.) 

• Ako v predchádyajúcom prípade. 
 
1.4. Bresty (BcL č. 4.) 

• Ako v predchádzajúcom prípade. 
 
1.5. Lesík Nad salašmi (BcL č. 5.)  
      -     Podsádzať stanovištne pôvodné druhy drevín. 
            Vytesňovať účinnými opatreniami nepôvodné druhy drevín (agát biely).  
 
1.6. Mokraď (BcL č. 6.) 

• Občas skosiť. 
• Nepoužívať chémiu. 

 



1.7. Svetlov – Krivé diely (BcL č. 7.) 
• Ako v predchádzajúcom prípade. 

 
1.8. Mokraď II. (BcL č. 8.) 
−Ako v predchádzajúcom prípade 
− 
1.9. Bešeňov (BcL č. 9.) 

• Na vhodných miestach podsadiť drevinami lužného lesa nížinného s vhodnými 
mechanickými vlastnosťami dreva.   

 
1.10. Kapustnice (BcL č. 10.) 

• Ako v predchádzajúcom prípade. 
1.11. Vŕbina (BcL č. 11.) 

• Ako v predchádzajúcom prípade. 
 
2.) Biokoridory 
2.1. Andač (BkR č. 1.) 
      -     Pozdĺž oboch brehov na vhodné miesta podsadiť chýbajúce pôvodné druhy spoločenstva  
            lužného lesa nížinného 
      -     Ničiť neofyty 
-     Nepoužívať chémiu 
 
2.2. Andač - Ravasník (BkL č. 2.) 

• Na vhodné miesta, najmenej však pozdĺž jedného okraja poľnej cesty podsadiť vhodné 
druhy drevín spoločenstva dubovo – hrabového lesa panónskeho. 

• Odstrániť líniové porasty agáta bieleho. 
• Ničiť ostatné neofyty. 
• Nepoužívať v rámci možností chémiu (najmä herbicídy). 

 
2.3. Geňov – Starý háj (BkL č. 3.) 

• Ako v predchádzajúcom prípade. 
 
2.4. Tizardov – Mokraď (BkL č. 4.) 

• Ako v predchádzajúcom prípade 
 
2.5. Potok Geňov (BkL č. 5.) 

• Na chýbajúcich miestach obnoviť brehové porasty podsadbou drevín lužného lesa 
nížinného. 

 
2.6. Potok Svetlov (BkL č. 6.) 

• Ako v predchádzajúcom prípade. 
 
3.) Interak čné prvky. 

Pri hospodárskom využívaní okolitých pozemkov je potrebné samotné interakčné prvky uchrániť 
pred devastáciou. 

-     Na vhodných miestach podsádzať druhmi domácich drevín, predovšetkým pozdĺž poľných  
      ciest. 

-     Systematicky likvidovať neofyty. 
 
4.)  Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. 
-      Včasné kosenie trávnatých porastov na dočasne opustených pozemkoch kvôli zníženiu obsahu  
       alergizujúceho peľu vo vzduchu. 
-      Odstránenie tzv. pionierskych (a vetroopelivých so silne alergizujúcim vplyvom svojho peľu)  
       drevín predovšetkým z intravilánu a z náveternej strany sídla a nahradiť ich drevinami hygienicky  
       vhodnejšími. 
 



5.)  Opatrenia na zlepšenie hygienických kvalít kul túrnej krajiny. 
-      Posilnenie hygienickej a rekreačnej funkcie ekologicky hodnotných krajinných segmentov  
       ich rekonštrukciou za súčasného dodržania ekologických princípov. 
 
6.) Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových ja vov. 
-      Prehodnotiť súčasné vodohospodárske úpravy vodných tokov vzhľadom na pokles spodnej    
       vody a pokles celkových zásob vody v riešenej kultúrnej krajine a iniciovať úpravu pomerov  
       na nich postavením hatí vo vhodných profiloch. 
-      Zvýšiť plošné zastúpenie porastov drevín v riešenom území výsadbou nových líniových alebo  
       pásových porastov drevín alebo trvalých trávnych porastov ako protieróznych zábran naprieč  
       strmých svahov.  
-      Prehodnotiť systém protipovodňovej ochrany sídla a vyvolať na túto tému rokovania  
       u príslušných orgánov zodpovedných za protipovodňovú ochranu, pretože súčasné  
       povodňové plány pre riešené územie sú už dnes zastaralé. 
-      Prehodnotiť možnosť výstavby veľkoplošných závlah na predchádzanie záporných vplyvov  
       očakávaných období sucha na poľnohospodársku produkciu a na dostatočné zásoby vody  
       v tunajšej kultúrnej krajine. 
-      Prehodnotiť u jestvujúcich drevín v intraviláne a v ochranných pásmach líniových stavieb ich  
       mechanickú odolnosť proti víchriciam, podľa výsledku dreviny ponechať, či zvýšiť ich  
       mechanickú stabilitu vhodným bezpečnostným rezom alebo úplne odstrániť a nahradiť ich  
       drevinami s vhodnejšími vlastnosťami. V hospodárskych lesoch podľa možnosti vhodnými  
       zásahmi rozrôzňovať bočnú a vrchnú líniu porastov. 
-      V rámci prevencie znečisťovania pôdy a spodnej vody agrochemikáliami sprísniť  
       technologickú disciplínu pri ich používaní. Agrochemikálie nepoužívať v ochranných  
       pásmach vodných tokov.  
-      Preverovať vodotesnosť žúmp a splaškovej kanalizácie a nedostatky odstraňovať. 
-      V rámci prevencie zanášania vodných tokov a nádrží splaveninami rešpektovať ochranné  
       pásma vodných tokov ich neoraním a ponechávaním v nich trvalých trávnych porastov alebo  
       porastov drevín. 
-      Do obhospodarovania trvalých porastov zavádzať biopostupy. 
-      Ekologizovať hospodárenie na LPF (obmedziť veľkoplošné holoruby, pri približovaní dreva  
       používať technológie šetriace povrch pôdy, zvýšiť druhovú a vekovú rôznorodosť porastov,  
       v zásade ponechávať pri ťažbách niektoré jedince na zhnitie na koreni).  
-      Na vhodných miestach v odlesnenej časti riešeného územia vysádzať hlboko koreniace  
       rastliny (kvôli čisteniu pôdy a spodnej vody od rastlinných živín). 
-      V súvislosti s biológiou jednotlivých druhov vykonávať účinné opatrenia na elimináciu  
        výskytu inváznych druhov rastlín, predovšetkým agáta bieleho a javorovca jaseňolistého. 
 
7.)  Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vní manej krajiny. 
 
7.1. Opatrenia v obytnom území 
-   V intraviláne podsadiť postupne všetky voľné plochy s nezastavaným a nespevneným 

povrchom (nepotrebné na parkovanie mechanizmov, na manipuláciu a podobne) ekologicky a   
hygienicky vhodnými druhmi drevín. 

 
7.2. Opatrenia v priemyselnej krajine 
-    Areály výrobných podnikov od okolitého prostredia izolovať štrukturálne členitou a druhovo  
     bohatou vyhradenou zeleňou v súlade s ekologickými princípmi. 
 
7.3. Opatrenia v poľnohospodárskej krajine 
- V súlade s potrebami ochrany PPF pred vodnou eróziou a potrebami ÚSES a v súlade s 

projektom pozemkových úprav postupne rekonštruovať jestvujúce a zakladať nové  líniové 
porasty drevín biocentrách, biokoridoroch a v interakčných prvkoch. Tieto pásy a porasty 
drevín menežovať k vysokej druhovej a štrukturálnej variabilite. 

- Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu  zaburinených plôch. 
- Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu divokých skládok odpadov a proti vzniku nových 

skládok (napríklad osadením rámp na vjazdy na poľné cesty z ciest regionálnych). 
 



7.4. Opatrenia v lesnej krajine 
- Po prehodnotení ekonomickej výhodnosti a ekologickej vhodnosti ponechávania nepôvodných 

druhov lesných drevín na lesnom pôdnom fonde v rámci obnovy po ťažbe na plochách 
výnosových hospodárskych lesov podľa možnosti tam zaradiť aj perspektívne domáce druhy a 
odrody lesných drevín, vhodných na dané stanovište (topoľ biely, topoľ čierny, vŕba biela, dub 
letný, brest väzový, jaseň úzkolistý, jaseň štíhly, dub zimný, dub cerový, čerešňa vtáčia a 
pod.). 

 
 
 
A.2.12. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VY BAVENIA,  

 
A.2.12.1. - NÁVRH DOPRAVY 
A.2.12.2. - VODNÉ HOSPODÁRSTVO 
A.2.12.3. - ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 
A.2.12.4. - ZÁSOBOVANIE PLYNOM 
A.2.12.5. - ZÁSOBOVANIE TEPLOM 
A.2.12.6. - TELEKOMUNIKÁCIE 
 

A.2.12.1. - NÁVRH DOPRAVY 
 
1.   Širšie dopravné vz ťahy 

Obec Rišňovce sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji, v okrese Nitra, cca 16 km po 
komunikáciách  severozápadne od krajského mesta Nitra a cca 10 km od okresného mesta Hlohovec. Širšie 
dopravné vzťahy sú podmienené dopravnými väzbami na okolitú sídelnú štruktúru, najmä na krajské mesto 
mesto Nitra. Základným druhom dopravy je cestná doprava. Okrem cestnej dopravy sa v obci nachádza aj 
železničná doprava. 

Vlastná dopravná poloha riešeného územia sa nachádza v priamom dotyku (prechádza cez obec) s 
cestnou dopravnou trasou regionálnej cesty II/513, ktorá tvorí prepojenie medzi Nitrou a Hlohovcom, napája 
sa na diaľnicu D1 a má pre obec podstatný význam.  

Zastavaným územím obce prechádza aj cesta III/513011 Rišňovce - Rumanová, ktorá má pre dopravnú 
obsluhu obce tiež význam (privádzač na rýchlostnú cestu R1 Nitra – Trnava).  

 
2.   Cestná doprava        2.1. Cestná sie ť 
  2.1.1.Cesta II. triedy II/513 
            Cesta II.triedy č.II/513 tvorí hlavnú dopravnú kostru obce a zároveň  zabezpečuje prepojenie obce na 
Nitru i Hlohovec a zároveň i na diaľnicu D1 (cez Hlohovec) a cestu I/64 Prievidza – Komárno. Cesta je 
vybudovaná v kategórii C 7,5/70. V obci  je kategórie MZ 7,5/50. Cesta má síce vyhovujúce smerové 
usporiadanie, šírkové usporiadanie nevyhovuje, ale hlavne rušná a vyťažená cesta po celej dĺžke pretína 
zastavané územie obce, čo je absolútne nevyhovujúce. V súčasnosti je komunikácia v dobrom technickom 
stave. Kryt komunikácie je asfaltový bez výtlkov. 
Vzhľadom na tieto skutočnosti a v súlade s platným územným plánom Regiónu NSK sa v územnom pláne 
obce uvažuje s plošnou rezervou určenou na preložku komunikácie  II.triedy II/513 mimo zastavaného 
územia obce Rišňovce i susednej obce Kľačany. 
. 

  2.1.2.Cesta III. triedy III/513011 
Cesta III.triedy III/513011 tvorí vedľajšiu dopravnú kostru obce Rišňovce a zároveň zabezpečuje prepojenie 
obce cez Rumanovú a Báb na rýchlostnú komunikáciu R1 Trnava – Nitra.  Cesta je vybudovaná v kategórii C 
6/60. V obci  je kategórie MZ 6/50. Cesta má vyhovujúce smerové usporiadanie, šírkové usporiadanie 
nevyhovuje. V súčasnosti je komunikácia v dobrom technickom stave. Kryt komunikácie je asfaltový bez 
výtlkov.     Vzhľadom na nevyhovujúce šírkové usporiadanie sa v územnom pláne uvažuje s prebudovaním 
komunikácie v obci na kategóriu MZ 8/50 a mimo obce na kategóriu C 7,5/70.  
Smerovo zostane komunikácia v pôvodnej trase. 

 
  2.1.3.Miestne komunikácie 

Trasa cesty II/513 prechádza celou obcou a tvorí dopravnú kostru obce. Touto cestou je obec 
rozdelená na dve časti. Na túto regionálnu cestu je pripojená sieť miestnych komunikácií. Všetky majú 
charakteristiky miestnych obslužných komunikácií s priamou obsluhou objektov priľahlej zástavby. Niektoré 
ulice sú zaslepené, bez otočiek. 

Sieť miestnych komunikácií hlavne v staršej zástavbe nie je vhodne usporiadaná a kategórie ciest 
väčšinou nie sú vyhovujúce. Sú na nej smerové oblúky s malými polomermi. Komunikácie sú vybudované v 
nenormových kategóriach, v šírkach od 3,0m do 5,0m.  Dopravná premávka je na všetkých komunikáciach 
napriek nevhodným šírkovým usporiadaniam obojsmerná. Väčšina komunikácií má poškodený kryt, alebo je 



bez spevneného krytu.  
Navrhujeme preto investične pripraviť a postupne realizovať rekonštrukciu a nové povrchové úpravy 

miestnych komunikácií, najmä v severnej (pod vinohradmi) a severozápadnej časti obce (Nová štvrť),  
vo vhodných podmienkach realizovať prestavbu miestnych komunikácií na kategóriu MOU 5,5/40 a MOK 
4,25/30. V lokalitách, kde sa uvažuje s novou výstavbou IBV sa navrhujú komunikácie kategórie MO 7/50.  
Nové cestné komunikácie budovať len takým spôsobom, ktorý umožňuje prirodzenú migráciu živočíchov 
(podchody, ekodukty).  
Na komunikáciách ukončených slepo sa vybudujú obratiská. 

Po trasách miestnych komunikácií nie sú prevádzkované linky SAD. Vzhľadom na dopravný význam, 
spoločenskú funkciu a polohu v obci prisudzujeme miestnym komunikáciám funkčnú triedu C3. 

  2.1.4.Účelové komunikácie 
Sieť ciest II. a III. triedy a miestnych komunikácií je doplnená účelovými komunikáciami. Ako účelové 

komunikácie sú vybudované cesty tvoriace pokračovanie miestnych komunikácií mimo zastavané územie. 
Účelové komunikácie sprístupňujú jednotlivé časti chotára.  

Povrch účelových komunikácií je z časti spevnený a z časti nespevnený. 
V územnom pláne obce sa navrhuje v rámci finančných možnosti nespevnené účelové komunikácie 

postupne spevniť.  
  2.1.5.Poľné cesty 
Prístup do chotára zabezpečuje sieť poľných ciest naväzujúca na cestu III. triedy a miestne 

komunikácie. Majú väčšinou prašný povrch. Sprístupňujú jednotlivé časti chotára obce Rišňovce s blokmi 
poľnohospodárskej pôdy. 

  2.1.6.Pešie komunikácie a priestranstvá 
Väčšie pešie priestranstvá sú vybudované pri kostole a pred združenou budovou obecného úradu. 

Jednostranné chodníky pre peších sú vybudované pozdĺž cesty II/513 a z časti pozdĺž cesty III/513011. 
Obojstranné chodníky sú vybudované pozdĺž miestnych komunikácií v časti Nová štvrť. Na pôvodných 
starších miestnych komunikáciách v Dolných i Horných 
Rišňovciach sú vybudované jednostranné chodníky.  

V rámci riešenia ÚPN-O sa navrhuje dobudovať chodník po pravej strane cesty III/513011.  Navrhuje 
sa vybudovať chodníky aj pozdĺž novonavrhovaných komunikáciách v novej zástavbe a s dobudovaním 
chodníkov pozdĺž jestvujúcich komunikácií, kde to priestorové usporiadanie umožňuje.  

 
  2.1.7.Statická doprava 
Obec má vybudované väčšie parkovisko pri reštaurácii Barborka, pri kultúrnom dome, pri 

zdravotnom stredisku. Pred novými nájomnými bytovými domami, v areáli poľnohospodárskeho družstva a vo 
výrobných areáloch (Vabal, Staveko, Pekáreň atď.) sú vyhradené parkoviská. Menšie parkoviská sú 
vybudované pri železničnej stanici, pri futbalovom štadióne a pri základnej škole. 

Garážovanie motorových vozidiel je riešené v súkromných garážiach na pozemkoch rodinných 
domov alebo v garážach v rámci výrobných areálov obce. Obecný úrad po rekonštrukcii vlastní a užíva 
bývalé GARÁŽE STROJNOTRAKTOROVEJ STANICE vedľa terajšieho kultúrneho domu, ktoré  boli 
vybudované v roku 1949 (dva objekty).  

V rámci riešenia ÚPN-O sa uvažuje s postupnou výstavbou občianskej vybavenosti, športovísk, 
zariadení služieb a zariadení vybavenostno-výrobného charakteru.  

Pri všetkých spomínaných aktivitách je potrebné uvažovať aj s navrhnutím potrebného počtu 
odstavných stojísk. 

  2.1.8.Dopravné zariadenia 
V obci sa nenachádzajú žiadne dopravné zariadenia. Všetky dopravné zariadenia sa nachádzajú 

v krajskom meste Nitra vo vzdialenosti 18 km, resp. v okresnom meste Hlohovec vo vzdialenosti 10 km. 
V súčasnosti sa neuvažuje s výstavbou dopravných zariadení v obci. V rámci navrhovaných plôch 

pre podnikateľské služby je možné uvažovať pri regionálnej ceste II/513 s umiestnením zariadení pre 
motoristov (motorest, ČSPH,autoservis a pod.)  

 
  2.2. Cestná hromadná doprava  

Má najväčší podiel na preprave cestujúcich do zamestnania, škôl a za nákupmi. Obec má vzhľadom na 
svoju polohu v blízkosti okresného mesta dobré zabezpečenie  prímestskou autobusovou dopravou. 
Napojenie na diaľkovú hromadnú dopravu SAD je zabezpečené v krajskom meste Nitra a v okresnom meste  
Hlohovec. Okrem diaľkových autobusových liniek : 
- č. 204 502  Piešťany – Nitra – Lučenec 
- č. 309 501 Trenčianska Teplice  – Piešťany – Nitra – Dudince 
- č. 404 502  Nové Zámky – Nitra – Hlohovec – Považská Bystrica 

     prechádzajú cez obec aj nasledovné miestne a regionálne autobusové linky : 
- č. 203 413  Nitra – Hlohovec – Leopoldov 
- č. 204 421  Nitra – Hlohovec – Piešťany 
-     č. 403 403  Nitra – Rišňovce – Kľačany 
-     č. 403 430  Nitra – Rišňovce – Lukáčovce 



 
 Na trase regionálnej cesty II/513 Nitra – Hlohovec je v obci umiestnených 4 ks obojstranných 

autobusových zastávok a na ceste III/513011 Rišňovce – Rumanová 1 ks autobusovej zástavky.  
Všetky zastávky sú bez výbočísk. Na niektorých sú umiestnené čakárenské prístrešky. 
V rámci návrhu riešenia územného plánu obce sa navrhuje dobudovať autobusové výbočiská na 

všetkých autobusových zastávkach v rámci možnosti šírkového usporiadania komunikácií a taktiež na ňom 
osadiť na všetkých zastávkach čakárenské prístrešky. 

 
  2.3   Železni čná doprava  
Katastrálnym územím i celou obcou Rišňovce prechádza neelektrifikovaná železničná trať  
č.141 Kozárovce - Lužianky -  Leopoldov. V obci je postavená budova železničnej stanice s 
príslušenstvom.  Ochranné pásmo železnice je 60,0m na každú stranu trate. 

Aj do budúcnosti sa naďalej uvažuje s prevádzkou tejto trate s možnosťou jej elektrifikácie. 
 

3.   Ochranné pásma cestných dopravných trás 
Cesty II. triedy                                       ochranné pásmo na obe strany od osi cesty      25m 
Cesty III. triedy                                      ochranné pásmo na obe strany od osi cesty      20m 
Vozovky miestnych komunikácií            ochranné pásmo na obe strany od osi cesty      15m 
 
4.  Výpočet hluku z dopravy 

Výpočet hluku z dopravy je vypracovaný na základe metodických pokynov v zmysle vyhlášky  
MZ SR č.14/1997. 
 

 5.1  Dopravné podklady cesta III/513011 
Pre určenie intenzity dopravy bolo použité celoštátne sčítanie dopravy z roku 2000 v profile   
85197 - nákladné vozidlá                                           N = 145 skutočných vozidiel 
 - osobné vozidlá                                              O = 475 skutočných vozidiel 
 - jednostopé vozidlá                                        M =     5 skutočných vozidiel 

                                                                                               S = 625 skutočných vozidiel 
  5.2  Základné parametre 

-     S     skutočné vozidlá                                                         S = 625 
-     Sd   celoročná priemerná denná intenzita 
             Sd = 0,93 x S = 0,93 x 625 = 581                               Sd = 581 
-     nd    priemerná denná hodinová intenzita 
             nd = Sd/16 = 581/16 = 36 skut. voz.                            nd =  36 
-      v    výpočtová rýchlosť                                                       v =  60  km/hod 
-    F1    vyjadruje vplyv percent. podielu nákl. áut                   F1 =  2,80 
-    F2    vplyv pozdĺžneho profilu                                             F2 =  1,06 

              -    F3    vplyv povrchu vozovky                                               F3 =  1,00  
 
 5.3  Výpočet 
-    výpočet pomocnej veličiny  X = F1 x F2 x F3 x nd = 2,8 x 1,06 x 1,0 x 36 = 107 
-    výpočet ekvivalentnej hladiny hluku vo vzdialenosti 7,5m od osi krajného jazdného          
     pruhu      Y = 10 log X + 40 = 10 log 107 + 40 = 61 dB 
 
 5.4  Stanovenie vzdialenosti ekvivalentnej hladiny hluku LA = 60  
         dB od osi krajného jazdného pruhu 
-    požadovaná hodnota útlmu U = 61 dB - 60 dB = 1 dB 
-    útlm 1,0 dB zodpovedá 8,0 m v zmysle grafu 2.3 metodických pokynov 

 
    5.5.   Záver 

Celková vzdialenosť izofóny LA = 60 dB je vo vzdialenosti 7,5 + 8,0 = min. 15,5m. Vzhľadom na vývoj 
dopravy a nárast zaťaženosti tejto komuniukácie ako privádzača na rýchlostnú cestu  
R1 Nitra – Trnava,  doporučujeme určenú vzdialenosť zvýšiť až na 20,0 m.    
       

  6.1.  Dopravné podklady cesta II/513 
Pre určenie intenzity dopravy bolo použité celoštátne sčítanie dopravy z roku 2010  

v profile  81168 
- nákladné vozidlá                                           T =  1992 skutočných vozidiel 
- osobné vozidlá                                              O = 5515 skutočných vozidiel 
- jednostopé vozidlá                                        M =     24 skutočných vozidiel 

                                                                               S = 7531 skutočných vozidiel 
v profile  81160 
- nákladné vozidlá                                           T =  2205 skutočných vozidiel 
- osobné vozidlá                                              O = 6291 skutočných vozidiel 
- jednostopé vozidlá                                        M =     20 skutočných vozidiel 



                                                                               S = 8516 skutočných vozidiel 
 
 6.2  Základné parametre 

-     S     skutočné vozidlá                                                         S = 8516 
-     Sd   celoročná priemerná denná intenzita 
             Sd = 0,93 x S = 0,93 x 8516 = 7920                           Sd = 7920 
 
-     nd    priemerná denná hodinová intenzita 
             nd = Sd/16 = 7920/16 = 495 skut. voz.                        Nd =  495 
-      v    výpočtová rýchlosť                                                       v =  50  km/hod 
-    F1    vyjadruje vplyv percent. podielu nákl. áut                   F1 =  2,80 
-    F2    vplyv pozdĺžneho profilu                                             F2 =  1,06 

              -    F3    vplyv povrchu vozovky                                               F3 =  1,00  
 
 6.3  Výpočet 
-    výpočet pomocnej veličiny          X = F1 x F2 x F3 x nd  =  2,8 x 1,06 x 1,0 x 495 = 1469 
-    výpočet ekvivalentnej hladiny hluku vo vzdialenosti 7,5m od osi krajného jazdného pruhu  
   Y = 10 log X + 40 = 10 log 1469 + 40 = 85 dB 
 
 6.4  Stanovenie vzdialenosti ekvivalentnej hladiny hluku LA = 60  
         dB od osi krajného jazdného pruhu 
-    požadovaná hodnota útlmu U = 85 dB - 60 dB = 25 dB 
-    útlm 25,0 dB zodpovedá 42,0 m v zmysle grafu 2.3 metodických pokynov 

 
    6.5.   Záver 

Celková vzdialenosť izofóny LA = 60 dB je vo vzdialenosti 7,5 + 42,0 = min. 49,5m, čo nie je reálne 
dodržať, lebo cesta prechádza cez zastavané územie obce s jestvujúcou zástavbou.  
Vzhľadom na všeobecnú požiadavku ochranného pásma na obe strany od osi cesty II. triedy (25 m) 
a vývoj dopravy i nárast zaťaženosti tejto komuniukácie ako privádzača na diaľnicu D1,  
doporučujeme čím skôr zabezpečiť realizáciu plánovanej preložky komunikácie II.triedy II/513 mimo 
zastavaného územia obce Rišňovce i susednej obce Kľačany. 
Vzdialenosť izofóny od osi krajného jazdného pruhu preto zostáva 25,0m.   
 

11. Vodné  hospodárstvo  
 
11.1. Zásobovanie pitnou vodou  
              V súčasnosti je zásobovanie obce Rišňovce pitnou vodou zabezpečené z vodného zdroja 
HGŠ 4, z ktorého je voda čerpaná cez výtlačné potrubie PVC DN 150 do vodojemu 2x250 m3  
s výškovými kótami 219,55/216,25 m.n.m.  Z vodojemu je voda gravitačne privedená prívodným 
potrubím PVC DN 150 do samotnej obce Rišňovce. 
Vodný zdroj HGŠ 4 predstavuje vrtaná studňa hlboká 187,0 m. Čerpacím pokusom bola 
stanovená výdatnosť vodného zdroja na 4,6 l/s, pri max. znížení hladiny vody vo vodnom zdroji na 
56,94 m pod terénom. V studni je osadené ponorné čerpadlo ktoré je osadené v hĺbke 65,00 m od 
terénu. 
Hygienické zabezpečenie pitnej vody je zabezpečené  priamo v areály vodojemu , v objekte 
chlórovne, chlorátorom typu PROMINENT na dávkovanie chlórňanu sodného, na základe prietoku 
vody v potrubí snímaného impulzným prietokomerom. 
Hydrogeologický prieskum a vrt studne bol uskutočnený v rokoch 1989 – 1990.  
Výstavba vodovodu bola uskutočnená v rokoch 1991 – 1996.  
V rámci zásobovania obce hygienicky nezávadnou pitnou je vybudovaná následovná vodovodná 
sieť : 
-  výtlačné vodovodné potrubie :           „V1“      – PVC DN 150  –   815 m 
-  prívodné vodovodné potrubie :            „A“      – PVC DN 150  –   602 m 
-  rozvádzacie vodovodné potrubie :       „1“      – PVC DN 150  –   794 m 
                                                                             PVC DN 100  –   717 m 
                                                            „1-1“      – PVC DN 100  –   234 m 
                                                            „1-2“      – PVC DN 100  –   451 m 
                                                            „1-3“      – PVC DN 100  –   380 m 
                                                            „2“         – PVC DN 150  –   343 m 
                                                                             PVC DN 100  – 1648 m 
                                                            „2-1“      – PVC DN 100  –   349 m 
                                                            „2-2“      – PVC DN 100  –   347 m 
                                                            „2-3“      – PVC DN 100  –   168 m 



                                                            „2-4“      – PVC DN 100  –   445 m 
                                                            „2-4-1“   – PVC DN 100  –     70 m 
                                                            „2-5“      – PVC DN 100  –   116 m 
                                                            „2-6“      – PVC DN 100  –     40 m 
                                                            „2-7“      – PVC DN 100  –   480 m 
                                                            „2-7-1“   – PVC DN 100  –  100 m 
                                                            „2-7-2“   – PVC DN 100  –  125 m 
                                                            „3“         – PVC DN 150  –   193 m 
                                                                             PVC DN 100  –1 064 m 
                                                            „3-1“      – PVC DN 150  –   244 m 
                                                                             PVC DN 100  –   592 m 
                                                            „3-1-1“   – PVC DN 100  –   175 m 
                                                            „3-1-2“   – PVC DN 100  –   300 m 
                                                            „3-1-3“   – PVC DN 100  –     85 m 
                                                            „3-1-4“   – PVC DN 100  –   193 m 
                                                            „3-1-4-1“– PVC DN 100  –    45 m 
                                                            „3-2“      – PVC DN 100  –     80 m 
                                                            „3-3“      – PVC DN 100  –   381 m 
Celkovo  je vybudovaného 11 576 m  vodovodného potrubia : 
-   PVC DN 150 – 2 747 m 
-   PVC DN 100 – 8 829 m 
Rozvádzacia vodovodná sieť je riešená ako okruhová v kombinácií s vetvovou vodovodnou sieťou. 
Tlakové pomery vo vodovodnej sieti sa pohybujú od 0,3 – 0,6 MPa. 
 
Ochranné pásmo vodovodného potrubia v zmysle zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciach je : 
-  pre potrubie   do DN 500 – 1,5m horizontálne na obe strany od okraja potrubia 
-  pre potrubie nad DN 500 – 2,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia. 
 
Ochranné pásmo vodojemu, ktorý sa nachádza pri areáli PD (bývalá hydináreň) je dané jeho 
oplotením a predstavuje areál o rozmeroch 50x50 m.  
Ochranné pásmo obecného vodného zdroja HGŠ 4 ( vrtaná studňa hlboká 187,0 m) je stanovené 
na základe hydrogeologických, hydrologických, morfologických a pôdnych pomerov ako ochranné 
pásmo 1°, o rozmeroch 80x80m, čo predstavuje oplotený areál vodného zdroja. 
 
Prevádzkovateľom obecného vodovodu je EKOSTAVING Nitra. 

Výpočet potreby vody  

pre súčasný stav obce Rišňovce je spracovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.684/2006 zo dňa 
14.11.2006. 
 
Rok 2009 

Počet obyvateľov :        2 090 obyv. 
Priemerná špecifická potreba vody  pre bytový fond a občianskú a technickú vybavenosť /Qp/ 

Bytový fond 
2090 obyv……………….. 145 l/ob/d…………303 050 l/d………………3,507 l/s 

Vybavenosť 
2090 obyv………………… 25 l/ob/d…………. 52 250 l/d……………….0,605 l/s 
 
Qp = 3,507 + 0,605 = 4,112 l/s 

Maximálna denná potreba vody Qm = Qp x km 
Qm = 4,112 x 1,6 
Qm = 6,579 l/s 

Maximálna hodinová potreba vody  Qh = Qm x Kh 
Qh = 6,579 x 1,8 
Qh = 11,843 l/s 



Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov  

Obec tak má v súčasnosti realizované, resp. pripravené 100 % pokrytie vodovodným potrubím. Do 
budúcnosti je potrebné rozširovať vodovodné siete v navrhovaných nových lokalitách a uliciach a 
priebežne zabezpečovať obyvateľstvo pitnou vodou. 
 
Výpočet potreby vody  - výh ľad 2030 
Výpočet potreby vody pre celú obec Rišňovce je spracovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR 
č. 684/2006 Z.z. zo dňa 14.11.2006. 
 
Rok 2030 

Počet obyvateľov :        2300 obyv. 
Priemerná špecifická potreba vody pre bytový fond a občianskú a technickú vybavenosť /Qp/ 

Bytový fond 
2300 obyv……………….. 145 l/ob/d…………333 500 l/d………………3,860 l/s 

Vybavenosť 
2300 obyv………………… 25 l/ob/d…………. 57 500 l/d……………….0,665 l/s 
 
Qp = 3,860 + 0,665 = 4,525 l/s 

Maximálna denná potreba vody Qm = Qp x km Qm = 4,525 x 1,6 
    Qm = 7,240 l/s 

Maximálna hodinová potreba vody Qh = Qm x Kh Qh = 7,240 x 1,8 
    Qh = 13,032 l/s 
 
Výhľadový stav :  
Pre zásobovanie obce pitnou vodou podľa výhľadového stavu počtu obyvateľstva navrhovaného a 
riešeného v územnom pláne obce je nutné vybudovať nový vodný zdroj, rozšíriť jestvujúci vodojem 
a jestvujúcu vodovodnú sieť o nasledovné : 
 
a.) na základe pôvodného, resp. nového hydrogeologického prieskumu zrealizovať nový vodný 
zdroj (vrtaná studňa hlboká cca 200,0 m so stanovenou výdatnosťou min. 4,0 l/s), z ktorého bude 
voda čerpaná cez výtlačné potrubie do nového vodojemu  
 
b.) vybudovať nový vodojem vrátane hygienického zabezpečenia pitnej vody o kapacite 2x250 m3 
s výškovými kótami cca 220,00/216,00 m.n.m.  z ktorého sa voda gravitačne privedie prívodným 
potrubím do samotnej obce Rišňovce 
 
c.) výtlačné vodovodné potrubie : 

-    V2“         HDPE DN 160  –    870,0 m 
 
d.)  rozvádzacie vodovodné potrubie : 
-  1-2-1 HDPE DN 100 –    275,0 m 
-  1-2-2 HDPE DN 100 – 1.265,0 m 
-  1-4 HDPE DN 100 –    385,0 m 
-  1-5 HDPE DN 100 –      75,0 m 
-  3-1-3-1 HDPE DN 100 –      75,0 m 
-  3-1-5 HDPE DN 100 –    160,0 m 
-  3-1-6 HDPE DN 100 –    140,0 m 
-  3-1-7 HDPE DN 100 –    440,0 m 
-  3-4 HDPE DN 100 –    600,0 m 
-  3-4-1 HDPE DN 100 –    120,0 m 
-  3-5 HDPE DN 100 –    350,0 m 
Celkovo je potrebné pre obec Rišňovce vybudovať 3885 m rozvádzacieho vodovodného potrubia. 
Vodovodná sieť pre rozšírenie územia obce Rišňovce  je riešená v čo najväčšej miere ako 
okruhová vodovodná sieť v kombinácii s vetvovou vodovodnou sieťou. 
A.2.12.2.2. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd  



 
Súčasný stav  
V súčasnosti je v rámci obce Rišňovce vybudovaná  kanalizačná sieť  ako delená kanalizácia, t.j. 
splaškové odpadové vody v obci sú odvádzané gravitačnou splaškovou kanalizáciou a ďažďové 
vody v obci sú odvádzané systémom povrchových odtokových priekop a rigolov do vodného toku 
Andač, resp. do terénu. 
 
Kanaliza čná sie ť 
Kanalizačná sieť je vzhľadom na priaznivú konfiguráciu terénu vybudovaná ako gravitačná 
splašková kanalizačná sieť s čistením odpadových vôd v jestvujúcej samostatnej obecnej ČOV 
RIŠŇOVCE. Vyčistené odpadové vody sú následne vypúšťané do recipientu potok Andač. 
Len na stoke AA je z dôvodu prekonania križovania s vodným tokom Andač osadená 1 ks 
prečerpávacia kanalizačná stanica a splaškové odpadové vody sú prečerpávané zo zberača „AA“ 
a prislúchajúcich stôk cez  kanalizačný výtlak „VAA“ do gravitačnej kanalizačnej stoky „A“. 
Množstvo splaškových odpadových vôd : viď výpočet potreby vody. 
V rámci celoobecnej kanalizácie je vybudované :  
Gravitačná kanalizačná sieť : 
-zberač A –      PVC DN 400 –         575,50 m 
-stoka A1     –  PVC DN 300 –         247,31 m 
-zberač AA  –   PVC DN 300 –        809,82 m 
-stoka AA1 –    PVC DN 300 –         331,78 m 
-stoka AA2 –    PVC DN 300 –         151,29 m 
-stoka AA3 –    PVC DN 300 –             83,07 m 
-stoka AA4 –    PVC DN 300 –         187,37 m 
-stoka AA4-1 – PVC DN 300 –             46,21 m 
-zberač AB   –  PVC DN 300 –          751,26 m 
-stoka AB2    – PVC DN 300 –      1256,16 m 
-zberač AC –    PVC DN 400 –               88,00 m 
                         PVC DN 300 –     1164,12 m 
-stoka AC1    – PVC DN 300 –             18,21 m 
-stoka AC2 –    PVC DN 300 –         791,86 m 
-stoka AC2-1 – PVC DN 300 –         235,00 m 
-stoka AC2-1-1-PVC DN 300 –            70,00 m 
-stoka AC3 –    PVC DN 300 –         407,60 m 
-stoka AC3-1 – PVC DN 300 –        115,73 m 
-stoka AC3-2 – PVC DN 300 –        160,00 m     
-stoka AC4    – PVC DN 300 –         530,60 m 
-stoka AC4-1 – PVC DN 300 –        164,80 m 
-stoka AC4-2 – PVC DN 300 –            48,15 m 
-zberač AD –    PVC DN 300 – 1262,67 m     
-stoka AD2    – PVC DN 300 –        688,34 m 
-stoka AD3 –    PVC DN 300 –        299,01 m 
-stoka AD4 –    PVC DN 300 –        517,23 m 
-stoka AD4-1 – PVC DN 300 –           77,86 m     
-stoka AD5    – PVC DN 300 –       300,53 m 
-stoka AD6 –    PVC DN 300 –           74,53 m 
-stoka AD7 –    PVC DN 300 –           77,12 m 
 
Tlaková kanalizačná sieť : 
-  kanalizačný výtlak „VAA“ – HDPE D 63 dĺžka 67,00 m 
- 1 ks kanalizačnej čerpacej stanice 
Celkovo je vybudovanej 11 631,73 m gravitačnej splaškovej kanalizácie, materiálu a dimenzie 
PVC DN 400  dĺ. 663,5 m a dimenzie PVC DN 300 dĺ. 10 968,23 m a 67 m tlakovej kanalizácie 
materiálu a dimenzie HDPE D 63 s jedným kusom kanalizačnej prečerpávacej stanice. 
Materiál kanalizačných stôk je  PVC potrubie korugované, hrdlované, tesnené na gumový 
krúžok. Na tlakovú kanalizáciu je použitý tlakový polyetylén. 
Ochranné pásmo kanalizačného potrubia v zmysle zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciach je : 



-  pre potrubie do DN 500 – 1,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia. 
-  pre potrubie nad DN 500 – 2,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia. 

Čistenie odpadových vôd  

Splaškové odpadové vody z obce sú čistené v obecnej čistiarni odpadových vôd situovanej 
východne od obce Rišňovce, pri potoku Andač.  

Čistiareň odpadových vôd typu Ekoprogres pre 2150 EO slúži pre čistenie splaškových 
odpadových vôd odkanalizovaných z obce Rišňovce. ČOV je stavebne zrealizovaná na plnú 
kapacitu, technologicky je zrealizovaná pre 727 EO. 

Jedná sa o mechanicko biologickú ČOV . 

Popis čistiaceho procesu : splaškové vody pritekajú gravitačne do vstupnej čerpacej stanice, kde 
sú inštalované ponorné čerpadlá s melniacim zariadením, ktoré automaticky prečerpávajú 
splaškové vody na mechanické predčistenie v objekt ČOV. Mechanické predčistenie pozostáva 
z jemných hrablíc a z lapáku piesku. Odpadová voda po mechanickom predčistení vteká 
gravitačne do nádrží biologického reaktora denitrifikačnej zóny. Na základe biologického procesu 
čistenia heterogénnou biokultúrou nízkozaťaženou aktiváciou s úplnou stabilizáciou kalu, 
dochádza k čisteniu odpadových vôd vo filtračnej vrstve s protiprúdnym vtokom filtrátu. Vhodné 
hydraulické podmienky prúdenia zmesi v aktivačnom priestore, ako aj dodávka potrebného 
množstva kyslíka pre proces čistenia je zabezpečené pneumatickými dúchadlami typu 
ROBUSCHI. Prevzdušňovací systém je pneumatický jemnobublinný. Činnosť dúchadiel je riadená 
kyslíkovou sondou so samočistiacou hlavicou. Aktivácia je sektorová s možnosťou pracovania 
v režime s denitrifikáciou, čo je veľká výhoda pre odbúravanie dusíkatých látok. Separácia kalu od 
vyčistenej vody prebieha vo vertikálnych separátoroch  nachádzajúcich sa v strede nádrže 
reaktora. Odseparovaný aktivovaný kal je recirkulovaný späť do aktivácie, prebytočný kal je 
odčerpávaný do zásobníka kalu. 

Čistá voda je odvádzaná zbernými žľabmi do odtoku a merný objekt do recipientu potok Andač.  
Kalové hospodárstvo na ČOV je tvorené vrecovým odvodňovačom. 
Základné technologické údaje o ČOV 

-počet ekvivalentných obyvateľov   : 727 EO 
-priemerný denný nátok OV       :  Qd = 108,91 m3/d 
-výpočtový prietok                      :  Qv = 6,35 m3/h 
-max.hod.bezdažď.prietok          :  Qh,max = 12,7 m3/h 
Hygienické ochranné pásmo ČOV je v zmysle STN 75 6401 – 100 m. 
Navrhovaný stav do roku 2030  

Pre rozšírenie územia obce Rišňovce riešeného územným plánom je potrebné dobudovať  
gravitačnú kanalizačnú sieť  a rozšíriť  obecnú kanalizáciu o stoky ktoré odkanalizujú navrhované 
rozšírené územie (lokality) v zmysle návrhu územného plánu. 
Gravitačná kanalizačná sieť 
-stoka AA 5        –  PVC DN 150 –    100,00 m 
-stoka AA 6        –  PVC DN 300 –    600,00 m 
-stoka AA 7        –  PVC DN 300 –    410,00 m 
-stoka AB2-1      –  PVC DN 150 – 125,00 m 
-stoka AB3         –  PVC DN 300 –    350,00 m 
-stoka AC2-2      –  PVC DN 300 –    350,00 m 
-stoka AC2-2-1   –  PVC DN 300 –    125,00 m 
-stoka AC5         –  PVC DN 300 –     300,00 m 
-stoka AC6         –  PVC DN 150 –         80,00 m 
-stoka AD3-1      –  PVC DN 300 –    370,00 m 
-stoka AD3-1-1   –  PVC DN 300 –    150,00 m 
-stoka AD6-1      –  PVC DN 400 –    450,00 m 
-stoka AD6-1-1   –  PVC DN 300 –    300,00 m 
Celkovo je potrebné rozšíriť  vyprojektovanú gravitačnú kanalizačnú sieť o : 
-    305 m, materiálu a dimenzie PVC DN 150,  
-  2955 m, materiálu a dimenzie PVC DN 300,  
-    430 m, materiálu a dimenzie PVC DN 400,  



Tlaková kanalizačná sieť 
výtlak VB   – HDPE D 90 – 120,00 m 

Čerpacia stanica 
Na rozšírenej kanalizačnej sieti je potrebné dobudovať  1 ks výtlačnej čerpacej stanice 
splaškových odpadových vôd. Jedná sa o typový podzemný objek - ČS2  – stoka AF – km 0,000  
 
Ochranné pásmo kanalizačného potrubia v zmysle zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch  
a verejných kanalizáciach je : 
-  pre potrubie   do DN 500 – 1,5 m horizontálne na obe strany od vonkajšieho okraja potrubia. 
-  pre potrubie nad DN 500 – 2,5 m horizontálne na obe strany od vonkajšieho okraja potrubia. 
 
A.2.12.2.3. Odvádzanie daž ďových vôd :  
Obec Rišňovce má vybudované ochranné technické zariadenie pre zachytávanie a odvádzanie 
zrážkových (dažďových a snehových) povrchových vôd a to cez otvorené rigoly pozdĺž miestnych 
komunikácií a regionálnych ciest so zaústením do vodného toku Andač. Zrážkové vody stekajúce 
z vyššie položených terénov širšieho okolia obce, i v samotnej obci sú zachytávané systémom 
týchto odvodňovacích rigolov i priekop a sú postupne  likvidované. 
Rigoly, pokiaľ sú vo funkčnom stave, v podstate spoľahlivo odvedú dažďové vody do jestvujúcich 
vodných tokov a potoka Andač, ktorý ich dopraví mimo zastavané územie obce (extravilán). 
V priestoroch, v ktorých sa rigoly nenachádzajú, dažďové vody vsakujú do terénu. 
Súčasná  likvidácia dažďových  vôd je  nedostatočná a to vzhľadom k tomu, že prícestné 
odvodňovacie priekopy  nemajú potrebnú kapacitu, sú nedostatočne udržiavané a čistené a tiež, 
že chýbajú odvodňovacie priekopy v najčlenitejších častiach obce.  
 
Navrhovaný stav 
V záujme zvýšenia ochrany zastavaného územia obce pred záplavami a z dôvodu vylepšenie 
pomerov pre odvádzanie dážďových povrchových vôd  z obce je potrebné : 
-   revitalizovať a údržiavať pôvodnú sieť odvodňovacích a vsakovacích prícestných priekop a  
    rigolov vo funkčnom stave,  
-   udržiavať potrebnú prietočnú kapacitu a pravidelne čistiť a kosiť brehy vodných tokov, najmä  
    však potoka Andač pretekajúceho obcou.  
Odporúčame však najmä zachovať retenčnú schopnosť územia a a dažďové vody zo striech a 
spevnených plôch pri plánovanej výstavbe v maximálnej miere zadržať v území akumuláciou do 
zberných nádrží a následne túto vodu využívať, resp. kontrolovane vypúšťať do recipientu po 
odznení prívalovej zrážky. Vody z povrchového odtoku je potrebné pred odvedením do recipientu 
zbaviť ropných látok a plávajúcich či unášaných väčších častí. 
Osobitný význam pre obec má navrhovaná záchytná umelá vodná zdrž na vodnom toku Andač 
na severozápadnom okraji zastavaného územia obce (lokalita č.22), ako protipovodňové 
opatrenie, ktoré by malo preukazateľne pozitívny vplyv na redukciu prípadných povodňových 
prietokov a zároveň by sa mohlo využiť ako akumulačná nádrž pre závlahy, prípadnú rekreáciu  
(obecný areál kúpaliska) zároveň i ekologické vylepšenie životného prostredia obce.  
 
A.2.12.2.4. Odtokové pomery  
Povrch územia obce Rišňovce je členitý, pričom možno konštatovať, že obojstranne klesá 
k vodnému toku –  potok Andač, ktorý preteká  katastrálnym územím obce v smere zo 
severozápadu na východ.  
Jedná sa o vodohospodársky významný vodný tok regulovaný, má upravené brehy do 
jednoduchého tvaru, t.j. lichobežníka.  
Ďalej katastrálnym územím obce pretekajú menšie vodné toky, ktoré vtekajú do potoka Andač : 
-  pravostranný prítok potok Geňov – drobný vodný tok regulovaný 
-  pravostranný prítok potok Svetlov – drobný vodný tok regulovaný 
-  ľavostranný prítok Bešeňovský potok – drobný vodný tok regulovaný 
Predmetné vodné toky sú regulované, plnia vodohospodársky význam, ich koryto je udržiavané 
v prietočnom stave formou kosenia trávnatého porastu, výrubu stromov a krovín v prietočnom 
profile a čistenia od sedimentov. 
Správcom vodných tokov je Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu š.p., závod Nitra.  
V katastri obce sa v súčasnosti neuvažuje s výrazným investičným zámerom. 
Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle vykonávacích noriem STN 73 6820 a STN 73 6822 



nasledovné :  
-  10m od brehovej čiary obojstranne vodného toku Andač 
-    5m od brehovej čiary obojstranne  vodných tokov Geňov, Svetlov a Bešeňovský. 
 
Systémové závlahy ani žiadne hydromelioračné zariadenia v katastri obce nie sú vybudované.  
V katastri obce je ale realizované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym 
systémom a odvodňovacími kanálmi, ktoré sú vo vlastníctve subjektu hospodáriaceho na 
poľnohospodárskej pôde.  
V oblasti vodného hospodárstva je potrebné rešpektovať zákon č.364/2004 Z.z. O vodách, zákon 
č.7/2010 O ochrane pred povodňami a príslušné platné technické normy.  
Všetky križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi musia byť riešené v súlade s STN 73 6822.  
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd zo všetkých navrhovaných rozvojových lokalít obce musí 
zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle zákon č.364/2004 Z.z. a NV SR č.269/2010 Z.z. 
 
A.2.12.3. - ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU  

Podkladom pre vypracovanie návrhu zásobovania elektrickou energiou obce Rišňovce boli použité 
nasledovné východiskové podklady :  - mapové podklady riešeného územia 
         - podklady od ZE a.s. - Regionálna správa sietí stred  

Východiskový rok 2001 
Obec Rišňovce (v roku 2009 počet obyvateľov 2090) je v súčasnej dobe zásobovaná elektrickou 
energiou z distribučnej rozvodnej vzdušnej siete  č.236 VN – 22 kV cez jestvujúcich desať   
transformačných  staníc  VN/NN v počte 10 ks. Obec je plynofikovaná. 
Vymedzenie základných údajov: 
Napäťová sústava:  VN – 3fáz, AC, 50Hz, 22 000V, IT, 500MVA 
                                 NN – 3fáz, AC, 50Hz, 400/230V, TN – C 
Distribučná enegretická elektrická sieť v obci je urobená po betonových stožiaroch holým 
vzdušným vedením a káblovým vzdušným vedením príslušnej dimenzie.  
Stupeň dodávky el. energie pre danú oblasť je v súčasnosti – 3. stupeň 
Spôsob napojenia odberateľov je urobený vzdušnými holými vodičmi, vzdušným samonosným 
závesným káblom a zemnými káblovými prípojkami do elektromerových rozvádzačov jednotlivých 
odberateľov ktoré sú osadené na verejne prístupnom mieste zväčša v oplotení.  
Hospodárne zaťaženie transformátorov je dodržané v rámci tolerancie. 
Severozápadnou časťou katastra obce prechádza dialkové vonkajšie vzdušné vedenie VVN 220kV 
č. V274 Križovany – Bystričany. 
Trasy vedení a umiestnenie transformovní sú vykreslené na priložených situačných výkresoch 
v merítku 1:5000 a 1:25000 (širšie vzťahy – väzba k nadradenej sústave). 

 Súhrnná orienta čná bilancia inštalovaného výkonu elektrickej energi e v obci 
Číslo TS  Napojenie Typ vodi čov Typ TS Výkon tr.  Vlastník 

0060-001 vzduch AlFe 3x35 kiosková 160kVA ZSE 

0060-002 vzduch AlFe 3x35 kiosková 630kVA ZSE 

0060-003 vzduch AlFe 3x35 stož.štvorstĺpová 160kVA ZSE 

0060-004 vzduch AlFe 3x35 stožiarová 250kVA ZSE 

0060-005 vzduch AlFe 3x35 stožiarová 100kVA ZSE 

0060-006 vzduch AlFe 3x35 stožiarová 400kVA ZSE 

0060-007 vzduch AlFe 3x35 stož.štvorstĺpová 50kVA cudzia 

0060-008 vzduch AlFe 3x35 stožiarová 100kVA cudzia 

0060-009 vzduch AlFe 3x35 stožiarová 400kVA ZSE 

0060-011 vzduch AlFe 3x35 kiosková 160kVA ZSE 

    Návrhové obdobie rok 2030 
        Návrh ÚPN-O pre obec (počet obyvateľov :2300,  počet obývaných bytov : min. 765) 
teoreticky počíta s možnou dostavbou jestvujúcich prieluk v počte 21 RD,  novou výstavbou 
formou IBV v počte až 294 RD a formou HBV (nájomné bytové domy) v počte 42 b.j.  



Ďalej uvažuje s novými plochami základnej občianskej vybavenosti a soc. infraštruktúry, športu, 
výroby, skladov, vybavenostno-výrobnej základne, atď. 
 Okrem toho SEPS a.s. perspektívne plánuje rekonštruovať jestvujúce 220 kV 
elektrické vedenie V274 Križovany – Bystričany na el. vedenie 400 kV, príčom šírka koridoru sa 
zmení zo súčasných 55 m na 80 m vrátane ochranného pásma. 
   Z predpokladaného rozšírenia výstavby a rozvoja obce Rišňovce je potrebné pre investičné zámery a ďalší 
odber elektr. energie (nárast výkonu) uvažovať s  nasledovným technickým riešením elektrifikácie tohto 
sídelného útvaru a z toho vyplývajúcej  energetickej náročnosti : 
-    v trafostaniciach TS01 a TS011 výmeniť jestvujúce transformátory za nové s väčšou kapacitou 
-    22kV vzdušný prívod pre TS2  zčasti preložiť do zemného kábla VN 22kV (pôvodné vzdušné vedenie VN  
     22kV bude zrušené) 
-    22kV vzdušný prívod pre TS5, TS6  preložiť do zemného kábla VN 22kV 
-    stožiarové trafostanice TS5, TS6 postupne zrekonštruovať na nové kioskové trafostanice    
     s predpokladaným výkonom transformátora do 1x630kVA 
-    podľa potreby vybudovať nové kioskové trafostanice vo výhľadových lokalitách pre bytovú výstavbu  
     nových rodinných domov  
-    v zastavanom území obce (intravilán) zrealizovať rekonštrukciu časti úsekov vzdušného 22 kV       
     vedenia so zakabelizovaním do zeme 
-    rekonštruovať  miestnu distribučnú sieť NN zvýšením prenosovej schopnosti niektorých úsekov  
     NN vedenia  závesným káblovým vedením NN, prípadne káblovým zemným vedením 
Prípadne novovybudované kioskové transformačné stanice  22/0,242kV, 50Hz budú začlenené do 
energetického systému VN 22kV vzdušných vedení zásobujúcich obec Rišňovce.  
Káblová VN prípojka pre trafostanicu bude urobená zemným káblom VN odbočením z jestvujúcej 
vzdušnej siete VN.  
 Plánované vonkajšie zemné káblové rozvody NN pre výstavbu  rodinných domov 
budú urobené káblami AYKY príslušnej dimenzie. Rozvody budú uložené v zemi v káblových 
ryhách v zmysle STN 34 1050, priestorová úprava vedení bude urobená podľa STN 73 6005. 
Do káblových rozvodoch budú vsadené plastové rozpojovacie a istiace skrine pre pripojenie 
káblových prípojok pre rodinné domy k plastovým elektromerovým rozvádzačom RE rodinných 
domov, ktoré budú osadené v oplotení rodinných domov.  
Bude použitá napäťová sústava :3  +  PEN ~ 50Hz, 230/400V a sieť  TN-C.  
 V riešenej lokalite výstavby rodinných domov bude vybudované verejné osvetlenie 
pouličných a verejných priestorov. Ovládanie verejného osvetlenia bude riešené z 
nového rozvádzača verejného osvetlenia, ktorý bude napojený na impulz z jestvujúceho verejného 
osvetlenia obce Rišňovce. Káblové rozvody pre verejné osvetlenie budú riešené zemným káblom 
AYKY 4Bx25mm2. Pre osvetlenie budú použité výbojkové svietidlá 1x 70W inštalované na 
pozinkovaných stožiaroch verejného osvetlenia výšky 6m. 
 V návrhu plánovanej výstavby je potrebné rešpektovať platné STN, súvisiace   právne predpisy a 
ochranné pásma jednotlivých zariadení VN a NN.  
Ochranné pásmo el. vedení a transformátora treba dodržať v zmysle zákona o energetike č.251/2012. 
Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na 
zabezpečenia jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a 
majetku. 
Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného  vodiča . 
Táto vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je : 
      a)    10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane 

pre vodiče bez izolácie 10m,  v súvislých lesných priesekoch 7m, 
pre vodiče so základnou izoláciou 4m, v súvislých lesných priesekoch 2m, 
pre závesené káblové vedenie 1m, 

      b) 15 m pri napätí od   35 kV do 110 kV vrátane, 
      c)             20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane, 
      d)             25 m pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane, 
      e)    35 m pri napätí nad 400 kV, 
      f)                 ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV vrátane je  
                        2 m od krajného vodiča na každú stranu. 
V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané 

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 
c) vysádzať a pestovať trvalé porast s výškou presahuhúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od 

krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 



e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 

sústavy. 
Na umožnenie prístupu a príjazdu k vonkajším elektrickým vedeniam sú vlastníci pozemkov 
povinní udržiavať voľný pruh pozemkov, tzv. bezlesie v šírke 4 m po jednej strane podperných 
bodov (stožiarov). 
 
Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od 
krajného kábla. Táto vzdialenosť je 

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 
b) 3 m pri napätí nad 110 kV. 

V ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané 
- zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké 

mechanizmy, 
- vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce 

a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť jeho 
prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu. 

Ochranné pásma elektrickej stanice sú tieto: 
a) s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 

vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice, 
b) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu 

elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu 
technologických zariadení. 

V  ochrannom  pásme  elektrickej  stanice  vymedzenej  v  písmenách  a),  b)  je  zakázané 
vykonávať činnosti, pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb a majetku, ako aj 
spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice. 
            
12. 2.Plynofikácia  

 
1. Úvod 
1.1. Dôvody na vypracovanie generelu 
Generel (G) plynárenských zariadení (PZ) bol vypracovaný pre jeho začlenenie do 

Územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD-O) obce Rišňovce. ÚPD-O rieši kataster obce. 
 

1.2. Podklady použité na vypracovanie generelu 
Na vypracovanie G PZ boli použité tieto podklady : 
-  údaje poskytnuté od SPP – distribúcia a.s., od OcÚ Rišňovce a od spracovateľa ÚPD-O 
-  mapové podklady dotknutých lokalít 
-  Zákon č. 656/2004 Z.z. O energetike 
-  Technické pravidlo plyn TPP 702 07 Miestne plynovody a prípojky 
-  Zásady pre navrhovanie distribučných sietí s prevádzkovým tlakom do 400 kPa 
 

2. Jestvujúci stav a navrhované riešenie 
2.1. Jestvujúci stav plynárenských zariadení 
Primárnym zdrojom ZP obce je VTL prípojka PN25 DN100 Rišňovce z VTL plynovodu 

PN25 DN100 Kľačany a VTL regulačná stanica (RS) RS 3600 Rišňovce. 
Sekundárnym zdrojom ZP v meste je STL plynovodná DS. Táto tzv. miestna sieť (MS) 

tvorí jednu údržbovú oblasť (ÚO) Rišňovce. MS je tvorená úsekmi STL plynovodov 
a plynovodnými prípojkami z ocele a z PE. MS zabezpečuje v meste plošnú dodávku ZP. 

 
Do odberných plynových zariadení (OPZ) jednotlivých odberateľov v obci je ZP dodávaný 

STL plynovodnými prípojkami (PP). Doreguláciu ZP z STL/STL resp. STL/NTL a meranie odberu 
ZP zabezpečujú plynové regulačné a meracie zariadenia (RaMZ). Prevádzku OPZ zabezpečujú 
odberatelia ZP na vlastné náklady. 
 

2.2. Prehľad a parametre plynárenských zariadení 
Prehľad a parametre PZ nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce  podľa 



jednotlivých zariadení sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách: 
 
distribu čné dia ľkové VTL plynovody a prípojky: 

názov prevádzkový pretlak 
plynovod K ľačany 
prípojka Riš ňovce  

do 2,5 MPa 

 
 
distribu čné VTL plynové regula čné stanice: 

typ a názov 
RS 3600 Rišňovce 
 
distribu čná STL miestna plynovodná sie ť: 

zariadenie prevádzkový 
pretlak materiál 

uli čné plynovody 
plynovodné prípojky  

do 100 PE / oce ľ 

 
2.3. Navrhované riešenie 
Navrhované riešenie spočíva v rozšírení jestvujúcich STL PZ o nové STL PZ v súlade 

s návrhom ÚPD-O. 
Navrhované STL plynovodné úseky v intraviláne obce budú ZP zásobované z jestvujúcej 

STL plynovodnej DS Rišňovce. Prevádzkované budú na taký pretlak ZP STL, na aký je 
v súčasnosti prevádzkovaná jestvujúca plynovodná DS obce. 

Rozvojové lokality obce budú riešené predĺžením jestvujúcich alebo výstavbou nových 
plynovodných úsekov. 

PZ musia byť navrhnuté tak, aby sa docielilo: 
- zachovanie bezpečnostných pásiem na zamedzenie resp. zmiernenie účinkov havárií PZ, 
- minimálne križovanie ciest, 
- plošné pokrytie zastavaného územia, 
- minimálny vecný rozsah PZ a nákladov na ich zriadenie, 
- dostatočná prepravná kapacita očakávaných množstiev ZP k miestam jeho budúcej spotreby, 
- minimálne zaťaženie súkromných pozemkov vecným bremenom zo situovania PZ. 

Na výstavbu STL plynovodov DS treba použiť rúry z HDPE MRS10 – do D75 SDR11 a od 
D90 SDR17,6. 

Na doreguláciu pretlaku plynu STL/NTL treba použiť STL regulátory so vstupným 
pretlakom o rozsahu do 400 kPa. Zariadenia na doreguláciu tlaku a meranie spotreby ZP budú 
umiestnené v zmysle platných STN a interných predpisov SPP – distribúcia a.s.. 

Predmetná obec sa nachádza v oblasti s najnižšou vonkajšou teplotou - 11 °C. Z tohto 
dôvodu pre kategóriu domácnosti (D) – individuálna bytová výstavba (DIBV) treba na výpočet max. 
hodinového odberu ZP (Qmh) uvažovať s hodnotou 1,4 m3/h. Pre kategóriu D – hromadná bytová 
výstavba (DHBV) treba počítať s hodnotou 0,8 m3/h, nakoľko sa v bytoch uvažuje so spotrebou ZP 
na varenie, prípravu teplej vody i na vykurovanie. Miera plynofikácie nových potenciálnych 
odberateľov kategórie D sa predpokladá 100%. 

Hydraulické parametre navrhovaných úsekov plynovodnej DS (dimenzia, rýchlosť a 
požadovaný pretlak) budú stanovené / posúdené odbornými pracovníkmi dodávateľa ZP, t.j. 
v súčasnosti SPP – distribúcia a.s., a to v procese územného konania resp. stavebného povolenia 
pri návrhoch vyšších stupňov projektovej dokumentácie. 

 
 



Na hydraulický výpočet treba použiť nasledujúce parametre: 
- drsnosť PE potrubia 0,05 mm, 
- hustota ZP 0,74 kg/m3, 
- teplota ZP 15 OC. 

Odbery v uzlových bodoch siete sú dané výskytom jednotlivých kategórií odberov na 
príslušných úsekoch siete. Max. hodinové odbery treba stanoviť podľa vyššie uvedených 
špecifických odberov tejto kapitoly. 

Vstupné pretlaky do týchto úsekov budú zrejmé z výpočtovej schémy pri spracovaní 
hydraulického návrhu. Uzlové body navrhovaných úsekov budú špecifikované pretlakmi a odbermi. 
Treba stanoviť podmienku, aby tlak v jednotlivých uzlových bodoch nepoklesol pod 1,5 násobok 
pretlaku 20 kPa, t.j., že pretlak v uzlových bodoch siete nesmie poklesnúť pod 30 kPa. 
 

2.4. Rozsah navrhovaných PZ 
 
miestne STL plynovody: 

dimenzia v mm dĺžka v bm materiál 
D50 3.625
D63 500 

HDPE MRS10 SDR11 

 
Dĺžky úsekov plynovodnej DS boli odčítavané z mapy mierky M 1:2.000 boli 

zaokrúhľované na celých 5 metrov. 
2.5. Nárast odberu ZP 

 
na bývanie: 

počet BJ HBV počet BJ IBV m3/h tis.m3/r 
66 245 395,8 711,5

 
 

3. Ochranné a bezpe čnostné pásma 
Ochranné a bezpečnostné pásma PZ a činnosť v nich vymedzuje zákon č. 656/2004 Z.z.. 

Pre situovanie PZ v dotknutom území platia ustanovenia STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 
6415, STN 38 6417 a STN 73 6005. 
 

Ochranné pásma nachádzajúcich sa PZ: 
a) VTL plynovod PN25 DN100    4 m od osi, 
b) VTL prípojka PN25 DN10    4 m od osi, 
c) VTL regulačná stanica    8 m od pôdorysu, 
d) STL plynovody a prípojky v extraviláne   4 m od osi a 
e) STL plynovody a prípojky v intraviláne   1 m od osi. 

 
Bezpečnostné pásma nachádzajúcich sa PZ: 

a) VTL plynovod PN25 DN100    20 m od osi, 
b) VTL prípojka PN25 DN100    20 m od osi, 
c) VTL regulačná stanica    50 m od pôdorysu, 
d) STL plynovody v extraviláne    10 m od osi a 
e) STL plynovody v intraviláne    (2+0,5xD) m od osi. 

 
V katastri obce musia byť rešpektované všetky ochranné a bezpečnostné pásma PZ 

a odstupové vzdialenosti medzi PZ a ostatnými podzemnými i nadzemnými objektmi a 
inžinierskymi sieťami. 

 
A.2.12.5. - ZÁSOBOVANIE TEPLOM 
 
A) Súčasný stav v zásobovaní teplom 
Obec je na 100% splynofikovaná. Potreby tepla v obci Rišňovce sú väčšinou pokryté z plynových 
kotolní (len malé množstvo rodinných domov má ešte riešené zásobovanie teplom kotlami na 
pevné palivo).  
1) Rodinné domy - v obci nachádzajú sa individuálne rodinné domy, ktoré majú najväčší podiel na 



spotrebe tepla, sú väčšinou plynofikované a zásobované teplom lokálnymi spotrebičmi, alebo 
malými domovými plynovými kotolňami malého výkonu od 12,0 do 30,0 kW. Niektoré staršie 
rodinné domy sú ešte zásobované teplom zo zdrojov na tuhé palivo. 
2) Hromadná bytová výstavba – 11 ks bytových domov s celkovým počtom 65 bytov je 
zásobovaných teplom z vlastných kotolní na zemný plyn, resp. každý byt z vlastného kotla na 
zemný plyn . 
3) Občianska vybavenosť - objekty vybavenosti sú zásobované teplom z vlastných kotolní na 
zemný plyn, resp. plynovými agregátmi GAMAT. 
4) Výroba - výrobné podniky majú vlastné zdroje tepla  prevažne na zemný plyn. 
 
B) Navrhovaný stav  
V návrhu ÚPN-O Rišňovce sa uvažuje s možnou kapacitou do roku 2030 na výstavbu 21 RD v 
rámci jestvujúcich prieluk, nových 294 RD v individuálnych rodinných domoch a 42 bytov vo forme 
nájomných bytových domov. Ďalej sú navrhované objekty základnej občianskej vybavenosti 
(obchody, služby a pod.), sociálne zariadenia (dom opatrovateľskej služby), skladovacie a výrobné 
zariadenia v rámci podnikateľských služieb (lokality č.27, 29, 32, 33), plochy pre agroturistiku 
(lokalita č.34) a samostatné integrované vybavenostno-výrobné územie (lokalita č.28). 
 
Pre zlepšenie životného prostredia v obci je potrebné dokončiť plynofikáciu celej obce, vrátane 
plánovaných novobudovaných lokalít a tým budú vytvorené podmienky, že všetky bytové domy, 
objekty občianskej vybavenosti  ako i výrobné areály môžu byť plynofikované. 

Nárast potreby tepla v obci z dôvodu rozvoja sa bude zabezpečovať domovými, resp. blokovými 
kotolňami s inštalovanými kotlami na zemný plyn, resp. v budúcnosti s kotlami na intenzívne 
spaľovanie dreva alebo biomasy. 

Domové a blokové kotolne budú budované postupne podľa výstavby jednotlivých objektov, ktorých 
budú súčasťou. Z dôvodu zvýšených nárokov na kvalitu životného prostredia je potrebné do 
kotolní osadiť kotlové jednotky s minimálnymi emisiami škodlivých látok. Týmto podmienkam 
vyhovujú kondenzačné kotle, vyznačujúce sa tiež vysokou účinnosťou. Potreby tepla na prípravu 
TÚV v sezónnych zariadeniach doporučujeme zabezpečiť zo zásobníkových ohrievačov 
umiestnených v kotolniach susedných objektov. Umiestnenie zdrojov tepla priamo pri jeho odbere 
sa zvyšuje účinnosť zariadenia o tepelné straty v tepelných rozvodoch. Kotolne budú realizované s 
menovitým výkonom do 200,00 KW - malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Kotlové jednotky musia 
vyhovovať požiadavkám Zákona č. 309/91 "O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami" na 
emisné i imisné limity. 

 

 
A.2.12.6. - TELEKOMUNIKÁCIE  

 

Verejná telekomunikačná sieť je v obci Rišňovce zabezpečená prostredníctvom miestnej  
telefónnej siete s dostatočnou kapacitou pre danú obec. Obec je napojená z  miestnej novej 
digitálnej telefónnej ústredne T-Com inštalovanej na miestnej pošte. Telefónna ústredňa je 
napojená na diaľkový spojovací optický kábel s dostatočnou rezervou a prenosovou kapacitou.  
Miestna telefónna sieť v obci je urobená miestnym káblovým rozvodom v zemi s vyvedením  k  
jednotlivým účastníkom zemným káblom.   

Kapacita ústredne i miestnej telefónnej siete má dostatočnú rezervu pre celú obec a aj pre 
predpokladanú novú výstavbu rodinných a bytových domov, objektov občianskej vybavenosti i 
 prípadné investičné zámery  a navrhované plochy určených pre výrobu.     
ÚPN-O pre obec Rišňovce prepokladá  s nasledovnými investičnými zámermi do roku 2030 : 
-   bytová výstavba formou dostavby prieluk v obci 21 RD 
-   nová plánovaná výstavba IBV 294 RD   
-   hromadná bytová výstavba formou nájomných bytov HBV 42 b.j. 
-   základná občianska vybavenosť a služby v rámci dostavby centra obce,  
-   podnikateľské aktivity, atď. 

    Východzí rok Návrhové obdobie   



                                                      r. 2001                              r. 2030  

Počet obyvateľov   1912  2300 
Počet obývaných bytov     548               cca   800 
 
V obci sa nachádza 1 telefónny verejný automat, ktorý je inštalovaný pri bytovke č.420. 
Na Obecnom úrade je zriadená miestnosť obecného rozhlasu po rekonštrukcii s príslušným 
technickým vybavením od firmy TECHSONIC. Rozvod miestneho rozhlasu je urobený vzduchom 
izolovanými a z časti holými vodičmi na stožiaroch energetiky a z časti bezdrôtový inštalovaný 
taktiež na stožiaroch energetiky. Menovité napätie rozvodu MR je 100V. Ústredňa miestneho 
rozhlasu je použitá typu: VZ-JD2 SUB SK AMO.Celkový počet vonkajších tlakových reproduktorov 
je 62ks  typu:T51-OF príkon 15W.  
 
V obci sú inštalované rádiotelefónne zosilovacie stanice všetkých mobilných operátorov, stožiare   
Orange a T-Mobile sú umiestnené na juhovýchodnom okraji obce v blízkosti areálu firmy Movos.  
Stožiar operátora O2 je umiestnený priamo v obci. 
Obec má tak dostatočné pokrytie signálom mobilných operátorov, ktorí poskytujú hlasové a dátové 
služby – internet a sieť mobilných operátorov je v obci na dostatočnej úrovni. Monitorovaná je 
prevádzkovateľmi týchto sietí a je postupne inovovaná o nové a výkonnejšie mobilné zariadenia na 
prenos signálu mobilných operátorov.  
Nakoľko obec má dostatočné pokrytie mobilnou verejnou telekomunikačnou sieťou, ktorej kvalita a 
výkon signálu sa neustále zlepšuje, je predpoklad, že kapacity pevných liniek ponúkanej 
operátorom pevnej siete VTS. Sú dostatočné a jej rozširovanie vzhľadom na uvedené skutočnosti 
nie je aktuálne.  
V obci je zahájené vybudovanie rozvodu miestnej káblovej televízie bez vlastného televízneho 
kanála. Ústredňa káblovej televízie bude zriadená v miestnosti na obecnom úrade so stromovou 
topológiou siete a káblovým rozvodom po jednotlivých uliciach obce. Káblové rozvody káblovej 
televízie sú urobené vzduchom závesným káblom po stožiaroch verejného osvetlenia. 

V katastrálnom  území  obce sa nachádzajú  diaľkové telekomunikačné vedenia. Diaľkový 
metalický kábel  smer Malženice – Nitra a diaľkový optický kábel Nové Sady – Báb s dostatočnou 
rezervou a prenosovou kapacitou. 
 
V zmysle zákona č. 610/2003 Z.z.  o elektronických komunikáciách treba rešpektovať ochranné 
pásma. 
Na ochranu vedení sa zriaďuje ochranné pásmo, ktoré je široké 1,5 m od osi jeho trasy a prebieha 
po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide 
o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie. 
V ochrannom pásme je zakázané 

a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť 
vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete, 

b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia 
prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb. 

Pri križovaní a súbehu podzemného telekomunikačného vedenia v obytných zónach sídelných 
útvarov vzdialenosti treba dodržať v zmysle štátnej normy a priestorovej úprave vedení 
technického vybavenia – STN 73 6005. 
Preloženie vedení vyvolané stavebnou činnosťou tretích osôb možno vykonať len po dohode a za 
podmienok dohodnutých s podnikom. Náklady takého preloženia uhrádza stavebník, ak sa 
nedohodlo inak. Ak zároveň dôjde k modernizácii vedenia, náklady na modernizáciu uhrádza  
podnik. 
 
 
 
 
 
 
 
A.2.13. KONCEPCIA  STAROSTLIVOSTI  O  ŽIVOTNÉ  PROS TREDIE,  
 



Je predpoklad, že pre lokalitu budúceho navrhovaného vybavenostno-výrobného územia obce 
(lokalita č.28) bude potrebné uvažovať s hodnotením predpokladaných vplyvov na životné 
prostredie. Inak pri rozvoji obce sa nepredpokladá so žiadnymi investíciami, resp. činnosťami 
s možným výrazne negatívnym vplyvom na životné prostredie. 
 
13.1. OVZDUŠIE   Ovzdušie je zaťažované základnými znečisťujúcimi látkami (tuhé prachové a 
plynné exhaláty), pričom najväčšími producentami je miestna doprava a výrobné prevádzky.  
Medzi hlavných znečisťovateľov patrilo pôvodné poľnohospodárske družstvo (PD). 
V súčasnosti  je to hospodársky dvor družstva AGRODRUŽSTVO (umiestnené v pôvodnom areáli 
PD), areál firmy MOVOS, stavebniny FORSA (všetky v dostatočnej vzdialenosti od obytných zón) 
a výrobno-skladovacie areály firiem (Staveko, Vabal, Pekáreň), ktoré sú priamo v obytnej zóne 
obce. Všetky predstavujú stredný zdroj znečistenia ovzdušia. 
Postupnou plynofikáciou jednotlivých tepelných zdrojov, zmenou a modernizáciou technológie, 
obmedzením, resp. premiestnením  výroby do vhodnejších polôh a vytvorením navrhovanej 
izolačnej zelene medzi výrobnými areálmi a obytnou zónou obce (navrhovaná lokalita č.24) je v 
budúcnosti predpoklad eliminácie vplyvu emisií na obyvateľstvo. 
13.2. VODSTVO  Významný podiel na znečisťovaní povrchových vôd majú neodkanalizované 
sídla, výrobné prevádzky, poľnohospodárska výroba, skládky priemyselných a komunálnych 
odpadov a pod. 
V súčastnosti je v rámci obce Rišňovce vybudovaný obecný vodovod a vybudovaná je aj delená 
kanalizácia - splašková gravitačná kanalizačná sieť s čistením odpadových vôd v samostatnej 
obecnej mechanicko biologickej čistiareň odpadových vôd (ČOV) typu Ekoprogres 2150 EO, ktorá  
je stavebne zrealizovaná na plnú kapacitu, ale technologicky je zrealizovaná len pre 727 EO.   
Vyčistené odpadové vody sú následne vypúšťané do recipientu potok Andač, ktorý preteká cez 
obec. Tento vodný tok nie je výrazne znečistený. 
 Pre rozšírenie územia obce Rišňovce riešeného územným plánom je potrebné  
-   v rámci zásobovania obce pitnou vodou zrealizovať nový vodný zdroj (vrtaná studňa hlboká cca 
200,0 m so stanovenou výdatnosťou min. 4,0 l/s), z ktorého bude voda čerpaná cez výtlačné 
potrubie do vybudovaného nového vodojemu vrátane hygienického zabezpečenia pitnej vody o 
kapacite 2x250 m3 s výškovými kótami cca 220,00/216,00 m.n.m.  z ktorého sa voda gravitačne 
privedie prívodným potrubím do samotnej obce Rišňovce 
-   rozšíriť  jestvujúcu vodovodnú sieť a dobudovať vodovodné rády obecného vodovodu  
-   rozšíriť  obecnú gravitačnú kanalizačnú sieť o stoky ktoré odkanalizujú navrhované rozšírené 
územie (navrhované lokality podľa ÚPN-O).  
Vzhľadom na plánovaný nárast počtu obyvateľov obce do roku 2030, je potrebné ČOV typu 
Ekoprogres technologicky rozšíriť (stavebne je pripravená) až pre výhľadový počet ekvivalentných 
obyvateľov 2150 EO. 
 
13.3.  PÔDA   
Katastrálne územie obce je prevažne oráčinová pahorkatinová kultúrna krajina s prevládajúcim 
poľnohospodárskym využitím. Tvoria ho intenzívne poľnohospodársky obrábané veľkoblokové 
oráčiny s nízkym stupňom ekologickej stability. Orná pôda je plošne najrozsiahlejší prvok v krajine. 
Celkový ráz krajiny má charakter na veľkopoľnohospodársku produkciu.  
Pôdnym typom katastra sú produkčné hnedozemné a nivné pôdy, podľa zrnitostnej štruktúry sú to 
najmä hlinité pôdy náchylné na eróziu. Z hľadiska kontaminácie rizikovými prvkami sú to pôdy 
relatívne čisté s podlimitnými hodnotami (monitorovacia sonda znečistenia pôdy v Rišňovciach). 
Dlhodobým pôsobením intenzifikačných faktorov a všeobecným zhoršovaním kvality životného 
prostredia utrpeli na kvalite všetky druhy pôd. Devastáciu a znečisťovanie hornej vrstvy litosféry a 
reliefu spôsobuje aj neudržiavaná a nevyužitá pôda. Sú to ojedinelé plôšky málo hodnotných  častí 
ako sú výmole, materiálové jamy, bývalé divoké skládky odpadu, neobrábané plochy a  pod.  
Systémové závlahy v chotári obce nie sú vybudované.  
V katastri obce je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym 
systémom a odvodňovacími kanálmi, ktoré sú v správe poľnohospodárskeho subjektu. 
 
 
Poľnohospodársky pôdny fond 
Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších 
predpisov je chránenou pôdou pôda s bonitou 1. až 4. skupiny a pôdy s vykonanými investičnými 



opatreniami. V riešenom území (viď časť A.2.16 ÚPN-O) je zastúpená aj pôda prvej až štvrtej 
bonitnej triedy. 
Z danej celkovej výmery navrhovaných rozvojových lokalít podľa ÚPN-O   76,0000 ha  
predstavuje : 
-  zastavané plochy obce                       8,6400 ha 
-  nepoľnohospodárska pôda                     2,0600 ha 
-  voľné stavebné pozemky (dnes záhrady)        2,0000 ha 
-  záber  PPF výhľad po roku 2030 (v ÚPN-O sa nevyhodnocuje)                           19,1200 ha 
-  záber PPF do roku 2030                    44,180 0 ha 
 z toho : v zastavanom území obce           ........................... 19,87 ha 
  mimo zastavaného územia obce ........................... 24,31 ha 
 z toho : z dôvodu bytovej výstavby           ...........................   8,35 ha 
  nezávadná výroba + služby + agroturistika ........... 12,10 ha 
  verejná zeleň + obecná vodná zdrž  ......................   2,88 ha 
  nový vodný zdroj + nový vodojem  ........................   0,98 ha 
-  záber PPF do roku 2030   
   z toho : 
-  chránený PPF v bonite 1 – 4. skupiny      13,7500 ha 
-  nechránený PPF         30,4300 ha 
 
Lesný pôdny fond (lesné pozemky) 
Celková výmera podľa ÚHDP je 153,644 ha. 
Lesy sú obhospodarované štátnym podnikom Lesy SR a.s., odštepný závod Palárikovo.  
Všetky lesné porasty v katastri obce Rišňovce sú zaradené do kategórie hospodárskych lesov.  
V rámci navrhovaných rozvojových lokalít podľa ÚPN-O sa neuvažuje so záberom LPF. 
 
13.4. HLUK   Najväčšími zdrojmi hluku na území obce Rišňovce je cestná a železničná doprava.  
Hluk však vytvárajú aj výrobné prevádzky na území obce a to: Staveko, Vabal, Fant, Pekáreň,  
resp. hospodársky dvor družstva AGRODRUŽSTVO, areál firmy MOVOS a  stavebniny FORSA.  
V rámci ÚPD 
-   uvažuje sa s plošnou rezervou určenou na preložku cesty II.triedy č.II/513 mimo zastavaného  
    územia obce Rišňovce i susednej obce Kľačany  
-   uvažuje sa s prebudovaním cesty III.triedy č.III/513011 v obci na kategóriu MZ 8/50 a mimo  
    obce na kategóriu C 7,5/70  
-   perspektívne sa uvažuje s elektrifikáciou v súčasnosti neelektrifikovanej železničnej trate  
    č.141 Kozárovce - Lužianky - Leopoldov 
-   predpoklad eliminácie vplyvu hluku na obyvateľstvo vytvára aj navrhovaná izolačná zeleň medzi    
     výrobnými areálmi a obytnou zónou obce (navrhovaná lokalita č.24)  
 
13.5. ŽIARENIE - RADÓNOVÉ RIZIKO  Žiarenie škodlivé zdraviu obyvateľstva, ani iné fyzikálne 
polia (napr. tepelné, magnetické a pod.) sa v katastrálnom území Rišňovce nenachádzajú. 
V okrese Nitra bolo zistené nízke radónové riziko v prevažnej časti územia. Stredná kategória 
radónového rizika sa vyskytuje severne od Nitry v oblasti Podhorian a v pomerne širokom pruhu 
SV od Nitry. Vysoké radónové riziko bolo zistené len v okrese Levice a Zlaté Moravce.  
Radón vzniká v prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu U238, ktorý je v 
stopových množstvách prítomný vo všetkých horninách. Radón nie je stabilný, ale ďalej sa 
rozpadá na tzv. dcérske produkty. Tie sa viažu na aerosólové a prachové časti v ovzduší, s 
ktorými vstupujú do živého organizmu ingesciou a inhaláciou. Je jedným z faktorov vplývajúcich na 
zdravotný stav obyvateľstva, ktorého účinku je obyvateľstvo vystavené predovšetkým zo 
stavebných materiálov, z horninového podložia budov a z vody.  
 
13.6.ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO     Tuhý komunálny odpad je teraz v obci Rišňovce 
separovane zbieraný do 110 l nádob a veľkokapacitných kontajnerov. V súčasnosti sa v súlade so 
zákonom č.223/2001 Z.z. separujú tieto komodity sklo, plasty, papier, kovy, komunálny odpad, 
elektroodpad a nebezpečný odpad, technicky je pripravený zber bioodpadu. 
Odvoz zabezpečovala sama obec na ekologickú skládku TKO, ktorú prevádzkujú obce Rišňovce a 
Rumanová (realizovaná v blízkosti cesty III/513011 Rišňovce – Rumanová).  
Po naplnení kapacity 1. etapy skládky zabezpečuje odvoz TKO firma ENVI-GEOS s.r.o. Nitra na 



skládku TKO v obci Bojná.  
Po dobudovaní 2. etapy ekologickej skládky, bude obec vyvážať TKO opäť na svoju skládku.  
Zber separovaného (sklo, plasty, papier) a nebezpečného odpadu (akubatérie, žiarivky, 
elektroodpad, oleje a pod.) sa zabezpečuje podľa potreby s horeuvedeným zmluvným partnerom 
formou veľkokapacitných kontajnerov, pričom nebezpečný odpad je likvidovaný špecializovanými 
formami v najbližších vyhovujúcich zariadeniach splňujúcich stanovené emisné limity  
Od 1.1.2013 vzniká obciam  povinnosť zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu.  
Skládka pre zber bioodpadu a zeleného odpadu s možnosťou jeho ďalšieho spracovania 
(kompostáreň) je postupne pripravovaná v areáli bývalých ŠM (dnes firma Forsa).  
V tomto areáli je priestor pre prípadné zriadenie a vybudovanie centrálneho zberného dvora obce. 
Pri riešení problematiky zneškodňovania komunálnych odpadov z územia obce je obec povinná 
vypracovať nový Program odpadového hospodárstva (POH) obce a predložiť ho OUŽP v Nitre na 
schválenie do 4 mesiacov po vydaní a schválení POH kraja. POH obce musí zohľadňovať novú 
hierarchiu odpadového hospodárstva. V súlade s novou hierarchiou musí prebiehať aj nakladanie 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  
Je potrebné rešpektovať všeobecne záväzné nariadenie obce na likvidáciu odpadu. 
 
Navrhované opatrenia riešenia odpadového hospodárstva: 
(Hierarchia odpadového hospodárstva podľa POH SR: predchádzanie vzniku odpadu, opätovné 
využite, zhodnocovanie,  recyklácia, zneškodňovanie) 
-   predchádzanie  vzniku odpadov 
-   vytvárať podmienky pre separovanie odpadu – v areáli bývalých ŠM (dnes firma Forsa) je   
    priestor pre prípadné zriadenie a vybudovanie centrálneho zberného dvora obce 
-   zaviesť zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu – v areáli bývalých ŠM (dnes firma  
    Forsa) umiestnenom mimo zastavaného územia obce (lokalita č.35) je priestor pre budúce  
    zriadenie a vybudovanie centrálnej kompostárne bioodpadu 
-   recyklácia  
-   minimalizovať množstvo zneškodňovaného odpadu na skládke – zavedením a dôsledným  
    praktizovaním separácie domového odpadu sa v podstatnej miere zabezpečí zníženie  
    množstva tuhého komunálneho odpadu ukladaného na centrálnej ekologickej skládke odpadu 
-   navrhnúť na likvidáciu a sanáciu všetky divoké skládky v obci  
 
13.7. OCHRANA PRÍRODY A KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY    
     Východzími podkladmi a záväznými dokumentami pre danú problematiku sú: 
-    Územný plán Regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja z r. 2012 
-    Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nitra,  spracoval AUREX v r.1996 
-    Koncepcia územného rozvoja Slovenska - II.návrh z r.1997 a KÚRS z roku 2001 v znení  
     KURS 2011 
Územie katastra obce Rišňovce sa nachádza z hľadiska ochrany prírody v prvom stupni ochrany 
podľa §12 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
 
Na území obce Rišňovce sa nenachádzajú žiadne kategórie maloplošných ani veľloplošných 
chránených území, ktoré si vyžadujú zvláštny stupeň ochrany, ani chránené vtáčie  územia, 
uzemia európského významu, NATURA 2000 ani chrámnené vodohospodárske oblasti. 
 
Nachádzajú sa tu však :  - biotopy európskeho významu  
Ls 3.4. Dubovo-cerové lesy v južnej časti katastra, lokalita Geňov – Tizardov vrch  
            Dubovo - cerové lesy v lokalite Starý háj 
Ls 1.2. Dubovo-brestovo-jaseňové lesy popri potoku Andač, lokalita Bresty 
  - biotopy národného významu  
Ls 2.1. Dubovo-hrabové lesy karpatské v severnej časti katastra, lokalita Ravasník   
            (viď vyjadrenie ŠOPR SR) 
 
Navrhnuté zmeny vo funkčnom a priestorovom využití riešeného územia majú pozitívny vplyv na 
scenériu krajiny, jej štruktúru a využívanie, prispejú k rozvoju obce a k skvalitneniu života jej 
obyvateľov.  
 
13.8. REGIONÁLNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY   Podľa zákona NR SR 



č.287/1994 Z.z. sa za územný systém ekologickej stability považuje taká celopriestorová štruktúra 
navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť 
podmienok a foriem života na zemi. Základ tohoto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a 
interakčné prvky provincionálneho, nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu. 
Súčasný stav ekologickej stability krajinnej štruktúry v katastrálnom území sa odvodzuje z 
plošného podielu krajinných prvkov a ich rôznej krajinno ekologickej významnosti, odráža teda 
vzájomný pomer negatívnych a pozitívnych krajinnotvorných prvkov k.ú.. 
Ekologická kvalita k.ú.sa hodnotí koeficientom podľa vzorca:  pi . kpi 

     Ks = E -------- 
      p 
ks = koeficient ekologickej kvality priestorovej štrukt. k.ú. 
pi = výmery jednotlivých prvkov 
kpi = koeficient významnosti jednotlivých prvkov 
p = výmera k.ú. n = počet prvkov v k.ú. 
 
Koeficient ekologickej stability hodnotí jej mieru z hľadiska funkčného využívania územia a 
vychádza z predpokladu, že stupeň ekologickej stability tej-ktorej funkčnej plochy je z hľadiska jej 
vnútornej ekologickej stability nemenný. Je to jeden z orientačných ukazovateľov, ktorý však 
nehovorí nič o priestorovom rozmiestnení stabilizačných plôch a o ich vnútornej biologickej kvalite. 
Podľa RÚSES sú hodnoty Ks nasledovné: 
- Hodnota Ks v zastavanom území obce Rišňovce   0,21-0,30     stupeň 4  
  v extraviláne   stupeň 7 
  celkom v katastrálnom území obce  stupeň 8 

jedná sa o pomerne nepriaznivú štruktúru, typickú pre územia ktoré sú nadpriemerne využívané, 
s deficitom  ekologicky stabilných plôch. Prevláda veľkobloková štruktúra využívania PPF, lesný 
porast je pomerne malý (len 8,18% katastra) a aj to nevhodne umiestnený (jedna veľká lokalita na 
Tyzardovom vrchu) a celkovo chýba v katastri stromová a krovinná vegetácia.  

Územný plán obce Rišňovce  - návrh nemá priamy vplyv na flóru, faunu a ich biotopy. Pri realizácii 
navrhnutých ekostabilizačných opatrení sa predpokladá stabilizácia prírodného prostredia, čím sa 
zlepšia podmienky pre existenciu chránených a ohrozených druhov fauny a flóry.  

Územný plán obce Rišňovce rešpektuje existujúce prvky ÚSESu a vytvára podmienky pre 
zlepšenie ekologickej stability krajiny. Navrhovaným riešením územného plánu obce nedôjde 
k zásahom do prvkov ÚSES. 
Základom ekologickej stability územia sú biocentrá a biokoridory   (viď spracovaný KEP) 
� nadregionálnoho významu  (v súlade s Generelom nadregionálneho ÚSES SR podľa 

uznesenia vláda SR č.319 z r. 1992), - žiadne, nevyskytuje sa 
 

� regionálneho významu  (v súlade s RÚSES okresu Nitra, 1996),  
biocentrum regionálneho významu lokalita Les Geňov - Tizardov vrch  (BcR č.1) 
Hospodársky dubový les so značným podielom agáta bieleho, priľahlé vodné toky a mokré lúky. 
biocentrum regionálneho významu lokalita Starý háj  (BcR č. 2) 
Hospodársky dubový les s malým podielom agáta bieleho. 
biocentrum regionálneho významu lokalita Ravasník  (BcR č. 3) 
Hospodársky dubový les so značným podielom agáta bieleho. 
biokoridor regionálneho významu potok Anda č  (BkR č.1) 
Regulovaný vodný tok s medzernatými poloprirodzenými brehovými porastami  

-    miestneho lokálneho významu   
biocentrum lokálneho významu lokalita Bresty  (BcL č. 4) 
Hospodársky dubový les s malým podielom agáta bieleho.  
biocentrum lokálneho významu lokalita Lesík Nad salašmi  (BcL č. 5) 
Lesík s výrazným podielom agáta bieleho a krovísk z náletov.  
biocentrum lokálneho významu lokalita Mokraď I.  (BcL č. 6) 
Trvalý trávny porast v zamokrenej enkláve. 
biocentrum lokálneho významu lokalita Svetlov – Krivé diely  (BcL č. 7) 
Trvalý trávny porast v zamokrenej enkláve.  



biocentrum lokálneho významu lokalita  Mokraď II.  (BcL č. 8) 
Súbežný úsek vodného toku a ochranného pásma železničnej trate s TTP. 
biocentrum lokálneho významu lokalita Bešeňov  (BcL č. 9) 
Vyhradený areál hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho podniku a priľahlý úsek vodného toku 
a ochranného pásma železničnej trate. 
biocentrum lokálneho významu lokalita Kapustnice  (BcL č. 10) 
Súbežný úsek vodného toku a ochranného pésma železničnej trate. 
biocentrum lokálneho významu lokalita Vŕbina  (BcL č. 11) 
Zamokrená enkláva s porastom vŕby bielej. 
biokoridor lokálneho významu lokalita  Andač – Ravasník  (BkL č. 2) 
Poľné cesty s medzernatými alejami. 
biokoridor lokálneho významu lokalita Geňov – Starý háj  (BkL č. 3) 
  Poľné cesty a strže s medzernatými alejami. 
biokoridor lokálneho významu lokalita Tizardov – Mokra ď  (BkL č. 4) 
Poľná cesta so súbežnými líniovými TTP. 
biokoridor lokálneho významu lokalita  Potok Ge ňov  (BkL č. 5) 
Regulovaný malý vodný tok bez brehových porastov. 
biokoridor lokálneho významu lokalita  Potok Svetlov  (BkL č. 6) 
 Regulovaný malý vodný tok bez brehových porastov. 
 
-    strety záujmov 
Podľa Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja s účinnosťou od 29.05.2012 sa na rozhraní 
katastrálnych území susedných obcí Rišňovce a Alekšince nachádza konfliktný uzol  
           č.NR1 - trasy regionálnych ciest a železnice č.141 presekávajú regionálny biokoridor a sú v priamom 
styku s Alekšinskými rybníkmi, ktoré majú z hľadiska vodných ekosystémov nadregionálny význam.    
           Okrem toho sa v riešenom území nenachádzajú žiadne iné strety záujmov.  
         Pre zlepšenie stavu biodiverzity v riešenom území je preto potrebné previesť v budúcnosti 
nasledovné opatrenia : 
− vytvoriť dostatočne široký pás prirodzeného biotopu stromovej a krovinnej vegetácie ( brehový porast s 

pôvodnými drevinami) v oblasti potoka Andač  
− vytvoriť biologicky aktívne podchody pod cestami a železnicou  
− zvýšiť podiel zelene okolo komunikácií a odstrániť z územia invázne rastliny 
− ako ekologizačné opatrenia zriaďovať na biotopoch veľkoblokových oráčin remízky vegetácie na 

 vhodných lokalitách (napr. pôda s nízkou bonitou a pod.) 
− voliť jemnejší prístup pri realizácii zásahov v jestvujúcich lesných porastoch 
 
V rámci MÚSES sú významnými prvkami v zastavanom území obce jestvujúce súvislejšie plochy a 
zhluky vzrastlej zelene v lokalitách : -  pred rímskokatolíckym kostolom  
   -  v areáli základnej školy 
   -  na cintoríne 
   -  pri železničnej stanici 
   -  pozdĺž cesty II/513 Nitra – Hlohovec 
a verejný park v centre obce medzi  združenou budovou obecného úradu a rekonštruovaným 
renesančným kaštieľom (múzeum) 
Tieto lokality sú t.č. bez územnej ochrany, do budúcnosti je potrebné ich prípadne rozšíriť so 
začlenením priľahlých plôch a hlavne primerane skultúrniť . 
 
A.2.14. VYMEDZENIE  A  VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH 
LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV,  
 
Chránené ložiskové územie (CHLÚ) je priestor,  na ktorý sa vzťahuje ochrana podľa zákona  
č. 44/1988 Zb. (banský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 569/2007 Z.z. 
(geologický zákon). 
Každá investičná činnosť v takomto území je podmienená súhlasom štátnej banskej správy, resp. 
Obvodným banským úradom v Bratislave.  
Zákaz sa nevzťahuje na zastavané územie obce (intravilán).  
V katastrálnom území obce Rišňovce podľa stanoviska Ministerstva životného prostredia SR 
zo dňa 5.11.2012 a vyjadrenia Štátneho geologického ústavu DŠ zo dňa 19.10.2012  
-   nenachádzajú sa žiadne ložiská vyhradenej nerastnej surovinovej základne, t.j. chránené  
    ložiskové územie (CHLÚ), na ktoré by sa vzťahovala ochrana podľa zákona č. 44/1988 Zb. 



    (banský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 569/2007 Z.z. (geologický  
    zákon). 
-   neevidujú sa staré ani nové banské diela, 
-   nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast 
-   zaregistrovaný je lokálny zosuv pôdy 
-   zaregistrované sú nelegálne skládky odpadu 
-   zaregistrovaná je enviromentálna záťaž NR (013) / Rišňovce – ČS PHM Slovnaft  
    ako sanovaná rekultivovaná lokalita 
 
A.2.15. VYMEDZENIE  PLÔCH  VYŽADUJÚCICH  ZVÝŠENÚ  O CHRANU, NAPR. ZÁPLAVOVÉ 
ÚZEMIE, ÚZEMIE ZNEHODNOTENÉ ŤAŽBOU,  
 
1.)  Potenciálne záplavové územie sa v katastri obce nachádza v okolí vodného toku Andač a to 
najmä v západnej časti zastavaného územia obce. Vymedzené je po obidvoch brehoch až po 
záhrady jestvujúcej IBV.  Preto osobitný význam pre obec má navrhovaná umelá vodná zdrž na 
vodnom toku Andač tak, aby plnila najmä požadované funkcie životného prostredia a ochrannú 
protipovodňovú funkciu obce Rišňovce pred povodňovými prietokmi. Vodná zdrž je situovaná za 
železničnou traťou na jestvujúcom vodnom toku v severozápadnej časti zastavaného územia 
obce. 
 
2.)    Energovody a produktovody 
Cez riešené územie vedú nasledovné diaľkové líniové stavby : 
-  produktovod Slovnaft 
-  VTL plynovod PN25 DN100 Rišňovce - Kľačany  
-  diaľkové vonkajšie vzdušné elektrické vedenie VVN 220kV č. V274 Križovany – Bystričany 
-  diaľkový metalický kábel Malženice – Nitra 
-  diaľkový optický kábel Nové Sady – Báb 
 
3.)   Dopravné objekty a dopravné línie 
Cez riešené územie vedú nasledovné cestné komunikácie:  

• cesta  II/513 Hlohovec - Nitra, 
• cesta III/513011 Rišňovce - Rumanová - Báb 

Cez riešené územie (katastrálne územie obce) vedie jednokoľajová neelektrifikovaná železničná 
trať č. 141  Kozárovce - Lužianky - Leopoldov. 
 
4.)   Územie znehodnotené priemyselnou ťažbou sa v katastri obce nenachádza 
 
5.)    Zvýšenú ochranu si vyžadujú všetky pamiatkové objekty a obecné historické pamiatky s   
         pamiatkovými hodnotami vyskytujúce sa v katastrálnom území obce, ktoré : 
5.1.) sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v SR 
        -   Rímsko-katolícky kostol Najsvätejšej Trojice – č.ÚZPF 1533, vyhlásený 2.10.1963  
            SKK  ONV Nitra, č.rozh. 31/63, majetok RK cirkvi,  
        -   Renesančný kaštie ľ  – č.ÚZPF 10731, vyhlásený 2.07.1993 MK SR, č.rozh. 1262/93-32,  
            majetok obce 
5.2.) dotvárajú historické prostredie, charakterizované ako objekty  pamiatkového záujmu,  
        evidované v Súpise pamiatok Slovenska z roku 1967 
        -   Pomník pred kostolom na pamiatku padlým v I. svetovej vojne  
        -   Dvojramenný  cyrilometodský kríž na trojvrší umiestnený v strede parku pri kostole 
5.3.) nie sú zapísané, ale obec ich chráni ako miestne pamätihodnosti napomáhajúce  
        k zvýrazneniu vlastnej identity obce 
-   Kamenný kríž vysoký vyše 4 m s korpusom z roku 1842 postavený obcou v parku oproti   
    vchodu do kostola  
-   Drevený kríž  pamiatka na ľudové misie z roku 1947 stojí naľavo tesne pri vchode do kostola  
-   Kamenný kríž na vysokom podstavci s korpusom postavený pri hlavnej ceste v Dolných  
    Rišňovciach 
-   Kamenný kríž na vysokom podstavci s korpusom a soškou P.Márie z roku 1923 postavený na  
    cintoríne v Dolných Rišňovciach 
-   Kaplnka s hrobkou rodiny Šándorovcov z roku 1842 na dolnorišňovskom cintoríne 



-   Kamenný kríž na vysokom podstavci s korpusom z roku 1957 postavený na  
    cintoríne v Horných Rišňovciach 
-   Kaplnka s hrobkou rodiny Jozefa Šimuru z roku 1931 na hornorišňovskom cintoríne 
-   Drevený kríž pri poľnej ceste v chotári na katastrálnej hranici v lokalite Zagard 
-   Drevený kríž v poli v lokalite Horné Diely 
-   Židovský cintorín sa nachádza v severozápadnej časti katastra obce Rišňovce (dnes už nemá  
    rozhodnutie na prevádzku a ani sa nevyužíva). 
Uvedené objekty navrhujeme zachovať na pôvodných miestach a rešpektovať v návrhu Územného 
plánu obce. Ochranné pásma kultúrnych pamiatok nie sú vymedzené. Územie obce, ani jej časti 
nie sú vyhlásené za pamiatkovo chránené. 
 
6.)  Taktiež  je potrebné rešpektovať evidované archeologické lokality podľa uvedeného sumáru a 
požiadaviek  SAV.   
 
7.) Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné výtvory, krasové 
územia a ďalšie) sa V katastrálnom území obce Rišňovce nenachádzajú 
 
8.)   Ochranné pámo vodných zdrojov a technickej infraštruktúry viď kapitoly A.2.12. a A.2.9. 
 
A.2.16. VYHODNOTENIE  PERSPEKTÍVNEHO  POUŽITIA  POĽNOHOSPODÁRSKEHO 
PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY,  
 
ČASŤ A.2.16. TVORÍ SAMOSTATNÚ PRÍLOHU ÚPN OBCE RIŠŇOVCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2.17. HODNOTENIE  NAVRHOVANÉHO  RIEŠENIA  NAJMÄ  Z  HĽADISKA  
ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMN O-TECHNICKÝCH 
DÔSLEDKOV,  
 
ÚPN obce Rišňovce navrhuje vytvoriť podmienky pre koordinovaný rozvoj obce v oblasti: bývania, 
občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry, výroby a rekreácie. Riešenie ÚPN obce vychádza z 
veľkosti vyčleneného územia v rámci hranice zastavaného územia k 1.1.1990 a jeho navrhovaného 
rozšírenia - zarovnania hraníc zastavaného územia po jeho obvode – v náväznosti na rozvojové 



potreby obce. 
Oproti roku 2001 do konca návrhového obdobia (2030) sa predpokladá približne 10 %-tný nárast počtu 
obyvateľov, čo je 2090 + 210 = 2300 obyvateľov. Pri navrhovanom členení územia obce na plochy, 
ktoré sú riešné v územnom pláne do roku 2030 je vykázaných 14 nových lokalít  na výstavbu rodinných 
domov, čo predstavuje spolu nových 276 stavebných pozemkov pre IBV, jednu lokalitu v centre obce 
pre individuálnu progresívnu výstavbu RD a 2 nové lokality  pre výstavbu 42 b.,j. formou HBV. Okrem 
toho je v celej obci vyukázaných ďalších 21 pozemkov v rámci jestvujúcich prieluk a nezastavaných 
stavebných pozemkov.  
Obec Rišňovce eviduje t.č. cca 5 žiadostí na výstavbu RD a ročne pribúdajú cca ďalší 3 záujemcovia o 
poskytnutie stavebného pozemku na výstavbu rodinných domov. Skutočná potreba pozemkov pre 
výstavbu RD, ako i hromadného bývania bude však do značnej miery závislá od ekonomických 
možností a schopností obyvateľstva, ako aj od vysporiadania majetko-právnych vzťahov pri 
jednotlivých pozemkoch. Z tohoto dôvodu je v ÚPN predložený hlavne celkový návrh potencionálnych 
možností územia pre zónu bývania, i s vyznačením možnosti rezervy pre ďalší výhľad. Pri formovaní 
obytnej zóny je potrebné pre zástavbu využívať v prvom  
rade stavebné medzery, preluky a jednostranne obostavané ulice a až po naplnení týchto rezerv sa 
orientovať na plochy nadmerných záhrad a nové plochy. Pri výstavbe nových rodinných domov - sólo 
domky, uvažovať s výmerou pozemkov 8 - 10 árov. Je potrebné konštatovať, že možnosti pre ďalší 
rozvoj bývania sú v terajšej hranici zastavaného územia obce dostatočné. Ďalšie rozvojové požiadavky 
a rezerva pre RD sú najmä v lokalitách po obvode zastavaného územia – zarovnanie hranice 
intravilánu.  
Katastrálne územie obce Rišňovce má celkovú výmeru   1 878,8458 ha  
   z toho je : 
Plocha mimo zastavaného územia (extravilán)   ........................................     1 739,4784 ha 
Plocha zastavaného územia k 1.1.1990  (intravilán)  .................................      139,3674 ha 
 
Navrhovaná plocha zastavaného územia po rozšírení  ...................................                 166,0874 ha 
z toho :     
A.) Predpokladané rozvojové zámery mimo hranice zas tavaného územia obce  
navrhované plochy na rozšírenie zastavaného územia obce      . ................................     21,4800 ha 
          -  bytová výstavba        lokalita č.  2b    IBV – 18 RD                                      2,1650 ha 
                lokalita č.  6b    IBV – 18 RD                                      1,9200 ha 
                lokalita č.  8b    IBV –   2 RD                  1,0950 ha 
                lokalita č.  9b    IBV –   6 RD                                     0,4000 ha 
                lokalita č.  10    IBV – 30 RD                                     3,2700 ha 
            
 -  verejná ochranná a izolačná zeleň           - lokalita č.24          0,4300 ha 
 -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY A VÝROBA - lokalita č.27             
0,5000 ha 
 -  NOVÝ VYBAVENOSTNO – VÝROBNÝ AREÁL           - lokalita č.28             
3,6600 ha 
 -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY            - lokalita č.29             
0,1000 ha 
 -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY            - lokalita č.33             
1,7000 ha 
 -  AGROTURISTIKA + PRIDRUŽENÉ SLUŽBY A VÝROBA - lokalita č.34             
6,2400 ha 
 
B.) Plochy zostávajúce aj na ďalej mimo hranice zastavaného územia obce                3,6300 ha 
          -  UMELÁ PROTIPOVODŇOVÁ VODNÁ NÁDRŽ +  KÚPALISKO                       
1,2500 ha 
 -  ZELEŇ – REGIONÁLNY BIOKORIDOR           1,2000 ha 
 -  PIETNE MIESTO– BÝVALÝ ŽIDOVSKÝ CINTORÍN           0,2000 ha 
 -  NOVÝ VODNÝ ZDROJ             0,6800 ha 
          -  NOVÝ VODOJEM                    0,3000 ha 
 
C.) Trvalo zastavané územie mimo hraníc zastavaného  územia obce ........................  5,2400 ha  
 -  areál firmy MOVOS            2,6200 ha 
          -  zariadenie CO                      2,6200  
Územný plán obce Rišňovce z dôvodov ako je to uvedené v predchádzajúcich častiach predkladá 
návrh na rozvojové zámery v katastri obce  na ploche         76,0000 ha 
 
z toho je v zastavanom území obce ...............................................................         30,9000 ha  



    mimo hranice zastavaného územia obce  ..........................................      25,1100 ha  
     ďaleký výhľad po roku 2030  ..............................................................       19,9900 ha 
Z danej celkovej výmery predstavuje : 
-  zastavané plochy obce                       8,6400 ha 
-  nepoľnohospodárska pôda                     2,0600 ha 
-  voľné stavebné pozemky (dnes záhrady)        2,0000 ha 
-  záber  PPF výhľad po roku 2030 (v ÚPN-O sa nevyhodnocuje)                           19,1200 ha 
 
-  záber PPF do roku 2030                    44,18 ha 
 z toho : v zastavanom území obce           ...........................         19,87 ha 
  mimo zastavaného územia obce ...........................         24,31 ha 
 z toho : z dôvodu bytovej výstavby           ...........................           8,35 ha 
  nezávadná výroba + služby + agroturistika ...........         12,10 ha 
  verejná zeleň + obecná vodná zdrž  ......................           2,88 ha 
  nový vodný zdroj + nový vodojem  ........................           0,98 ha 
 
-  záber PPF do roku 2030   
   z toho : 
-  chránený PPF v bonite 1 – 4. skupiny                13,75 ha 
-  nechránený PPF                   30,43 ha 
 
 
A.)  Lokality v zastavanom území obce (intraviláne)    .......................................  30,900 ha 
z toho :  bytová výstavba      
                     -  jestvujúce voľné pozemky                                      RD  - 21 RD     2,000 ha 
  -  bytová výstavba lokalita č.  1  IBV  - 60 RD     5,670 ha  
   lokalita č.  2a    IBV  -   6 RD     1,265 ha 
   lokalita č.  3   IBV  -   8 RD     1,050 ha 
   lokalita č.  4    IBV  - 20 RD     1,800 ha  
   lokalita č.  5  IBV  - 10 RD     1,020 ha 
   lokalita č.  6a   IBV  - 14 RD     1,010 ha 
   lokalita č.  7    IBV  - 46 RD     3,800 ha 
   lokalita č.  8a    IBV  - 15 RD     1,435 ha 
   lokalita č.  9a    IBV  -   2 RD     0,140 ha 
   lokalita č. 11 progresívna IBV  - 18 RD     1,600 ha 
   lokalita č.  14    HBV - 18 RD     0,540 ha 
   lokalita č.  15    HBV - 24 RD     1,000 ha 
 
     Spolu bytová výstavba       22,330 ha 
 
 iné plochy a zariadenia  
 -  DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB                                    - lokalita č. 16       0,230 
ha  -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY                    - lokalita č. 17        
0,490 ha  -  ÚZEMIE URČENÉ NA PRESTAVBU A SANÁCIU          - lokalita č. 18    
    1,320 ha  -  PEŠIE PREPOJENIE HBV A CENTRA OBCE                - 
lokalita č. 19    0,050 ha  
 -  CENTRUM OBCE - OBCHODY+SLUŽBY+BÝVANIE      - lokalita č. 20    5,110 
ha  
 -  IHRISKO– REKONŠTRUKCIA SOC. ZARIADENIA            - lokalita č. 21        ---
  
                     - OCHRANNÁ A IZOLAČNÁ ZELEŇ PRI HLAVNEJ CESTE    - lokalita č. 23        
0,370 ha 
                                          
                     -  plochy pre podnikateľské služby a výrobu      - lokalita č. 32  1,000 ha 
                     -  zberný dvor + skládka bioodpadu                   - lokalita č. 35      ---                  
 
                                                                        Spolu iné plochy a zariadenia        8,570 ha 
B.) Lokality mimo zastavaného územia obce (extravilán)  ........................................    45,100 ha  



z toho :         bytová výstavba       lokalita č.  2b    IBV – 18 RD                                      2,165 ha 
                lokalita č.  6b    IBV – 18 RD                                      1,920 ha 
                lokalita č.  8b    IBV –   2 RD                        1,095 ha 
                lokalita č.  9b    IBV –   6 RD                                      0,400 ha 
                lokalita č.  10    IBV – 30 RD                                      3,270 ha 
                lokalita č.  12    IBV – výhľad po r.2030                  10,190 ha 
                lokalita č.  13    IBV – výhľad po r.2030               9,800 ha 
                                                                                    Spolu bytová výstavba                28,840 ha 
 
                      iné plochy a zariadenia   
          -  UMELÁ VODNÁ NÁDRŽ +  KÚPALISKO                   - lokalita č.22                
1,250 ha 
 -  verejná ochranná a izolačná zeleň                  - lokalita č.24                0,430 ha 
 -  verejná ochranná a izolačná zeleň                  - lokalita č.25                1,200 ha 
 -  pietne miesto – bývalý židovský cintorín           - lokalita č.26                  0,200 ha 
  -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY A VÝROBA       - lokalita č.27                  
0,500 ha 
 -  NOVÝ VYBAVENOSTNO – VÝROBNÝ AREÁL                  - lokalita č.28                 
3,660 ha 
 -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY                   - lokalita č.29                 
0,100 ha 
 -  nový vodný zdroj                   - lokalita č.30                 0,680 ha 
 -  nový vodojem                    - lokalita č.31                 0,300 ha 
 -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY                   - lokalita č.33                 
1,700 ha 
 -  AGROTURISTIKA + PRIDRUŽENÉ SLUŽBY A VÝROBA        - lokalita č.34                 
6,240 ha 
                                                 Spolu iné plochy a zariadenia                    16,260 ha 
 
 
Skutočný záber PPF pre bytovú výstavbu (zastavané a spevnené plochy) v návrhu ÚPN-O  
do r.2030 prestavuje : 
- pre jeden RD cca 200 m2 z nových bilancovaných plôch,   t.j. 294 RD  x 200 m2 =  58 800 m2.   
- pre jeden RD cca 200 m2 v rámci voľných prieluk,              t.j.   21 RD  x 200 m2 =    4 200 m2.                         

- u hromadnej bytovej výstavby HBV priemerne 80 m2 /byt,  t.j.   42 b.j.  x 100 m2  =   4 200 m2.  
Záber PPF bude uskutočňovaný postupne po jednotlivých lokalitách . 
V rámci územného plánu je riešená príprava aj potrebných navrhovaných nových plôch 
pre zriadenie areálu na podnikateľské služby : 
 - v západnej časti obce pri ceste II/513, lokalita č.33 ....................         1,700 ha   
   z toho zastavané a ostatné plochy min. 60%   ...............................      1,020 ha 
 
 - v západnej časti obce pri ceste II/513, lokalita č.34 ....................         6,240 ha   
   z toho zastavané a ostatné plochy min. 30%   ...............................      1,870 ha 
 
 - v  juhovýchodnej časti obce pri ceste II/513, lokalita č.27 ..........         0,500 ha   
   z toho zastavané a ostatné plochy min. 60%   ...............................      0,300 ha 
 
Ako ďaleký výhľad do budúcnosti sú pripravované potrebné plochy pre zriadenie 
            -  vybavenostno-výrobnej zóny  mimo intravilánu obce v juhovýchodnej časti obce 
            pri ceste II/513, lokalita č.28                             ............................          3,660 ha  
            z toho zastavané a ostatné plochy min. 60%   ...............................      2,060 ha 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Vysvetlivky ku skratkám v texte : 
ÚPD  územnoplánovacia dokumentácia 
ÚP  územné plánovanie 
ÚPN  územný plán 
KURS  koncepcia územného rozvoja Slovenska 
ÚPN VÚC NK  územný plán veľkého územného celku Nitriansky kraj 
ÚPN–O  územný plán obce  
PaR  prieskumy a rozbory 
UŠ  urbanistická štúdia 
OcÚ  obecný úrad 
ObÚ  obvodný úrad 
VÚC  veľký územný celok 
k.ú.  katastrálne územie 
 
NR SR  Národná rada Slovenskej republiky 
Zb.  zbierka zákonov 
Z.z.  zbierka zákonov 
MŽP SR  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
SAŽP  Slovenská agentúra životného prostredia 
MO   SR  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
NSK  Nitriansky samosprávny kraj 
ÚNSK  Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja 
KSÚ  Krajský stavebný úrad 
KPÚ  Krajský pamiatkový úrad 
ÚZPF  Ústredný zoznam pamiatkového fondu 
SAV  Slovenská akadémia vied 
AÚ  Archeologický ústav 
 
PHSR  projekt hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
SODB  sčítanie osôb,domov a bytov 
PO  právnická osoba 
FO  fyzická osoba 
IBV  individuálna bytová výstavba 
HBV  hromadná bytová výstavba 
RD  rodinný dom 
OV  občianska vybavenosť 
OC  obecné centrum – centrálna zóna obce 
ZŠ  základná škola 
MŠ  materská škola 
TJ  telovýchovná jednota 
CR  cestovný ruch 
 
ŠOP SR  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
S-CHKO  správa chránenej krajinnej oblasti 
CHKO  chránená krajinná oblasť 
KEP  krajinnoekologický plán 
ÚSES  územný systém ekologickej stability 
MÚSES  miestny územný systém ekologickej stability 
RÚSES  regionálny územný systém ekologickej stability 
BcR  biocentrum regionálne 
BcL  biocentrum lokálne  
BkR  biokoridor regionálny  
BkL  biokoridor lokálny  
TKO  tuhý komunálny odpad 
 
SPF  Slovenský pozemkový fond 
PPF  poľnohospodársky pôdny fond 
BPEJ  bonitná pôdno-ekologická jednotka 
LF  lesný fond 
PPD  podielové poľnohospodárske družstvo 



PD  poľnohospodárske družstvo 
ŠM  štátne majetky 
SHR  súkromne hospodáriaci roľník 
ROEP  register obnovenej evidencie pozemkov 
 
SPP  Slovenský plynárenský priemysel 
SVP  Slovenský vodohospodársky podnik 
ZsVS  Západoslovenská vodárenská spoločnosť 
ZSE  Západoslovenská energetika 
SEPS  Slovenská elektrizačná prenosová sústava 
ST  Slovak Telecom - Slovenské telekomunikácie 
ŽSR  Železnice Slovenskej republiky 
SSC  Slovenská správa ciest 
NDS  Národná diaľničná spoločnosť 
SAD  Slovenská autobusová doprava 
OZ  odštepný závod 
 
STN  slovenská technická norma 
IS  inžinierske siete 
OP  ochranné pásmo 
ČOV  čistiaca stanica odpadných vôd 
HGP  hydrogeologický prieskumný vrt 
TS  trafostanica 
VN  vysoké napätie 
NN  nízke napätie 
DK  diaľkový kábel 
ATU  automatická telefónna ústredňa 
VTS  verejná telefónna sieť 
MTS  miestna telefónna sieť 
MR  miestny rozhlas 
PZ  plynárenské zariadenie 
OPZ  odberné plynárenské zariadenie 
ZP  zemný plyn 
TP  tranzitný plynovod 
DS  distribučná sieť 
MS  miestna sieť 
RS  regulačná stanica plynu 
VTL  vysokoltaký plynovod 
STL  stredotlaký plynovod 
NTL  nízkotlaký rozvod plynu 
MK  miestne komunikácie 
 
DN  priemer potrubia 
PE, PVC  materiál potrubia 
kVA  kilovoltampér 
kV  kilovolt 
kW  kilowat  
kWh  kilowatthodina 
Mpa  megapascal 
dB  decibel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   B)   T A B U Ľ K O V Á   Č A S Ť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.)   D O K L A D Y 
 
 
 
 


