
 

 

 
RIŠŇOVCE 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 
Časť A2.16. 

 
VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH N ÁVRHOV  NA 

POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE  
 

 

 

 

                    

                     
 

 

 

A) Textová časť 

B) Tabuľková časť 

C) Grafická časť 

 

 

 

vypracoval : Ing.arch. Ján Valek 
 č.tel. 0907 794 300 
dátum :         Nitra, október 2012 
           čistopis 2014 

 



 

 

 
O b s a h : 
 
 
A) TEXTOVÁ ČASŤ 
A.1 Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie 
A.2 Charakteristika územia a pôdneho fondu 
A.3 Odôvodnenie navrhovaného riešenia hodnotených lokalít 
A.4 Charakteristika lokalít navrhnutých mimo zastavaného  územia 
 
B) TABUĽKOVÁ ČASŤ 
Príloha 1 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na 
  poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci územnoplánovacej dokumentácie  
  ÚPN–O  RIŠŇOVCE  

 
Príloha 2 Vyhodnotenie dôsledkov individuálneho návrhu nepoľnohospodárskeho použitia 

poľnohospodárskej pôdy pre konkrétny stavebný, alebo iný zámer, podľa 
jednotlivých lokalít urbanistického riešenia ÚPN-O  RIŠŇOVCE 

 
 
C) GRAFICKÁ ČASŤ 
výkres č.8    - vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF      M 1 : 5000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A: TEXTOVÁ  ČASŤ 
 
A.1 Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie  
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie v stupni územný plán obce (ÚPN-O) Rišňovce 
obstarala Obec Rišňovce. 
Spracovateľom dokumentácie ÚPN-O je  Ing.arch. Ján Valek Nitra, Hanulova 36. 
Súčasťou spracovaného územného plánu obce je aj vyhodnotenie predpokladaného záberu 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) pre nové navrhované urbanistické riešenie obce (nové 
lokality zástavby) v rámci zastavaného územia (intravilánu) i mimo zastavaného územia obce. 
Vyhodnotenie PPF má textovú, tabuľkovú a grafickú časť. Tabuľková časť je súčasťou textovej 
časti. Grafická časť je spracovaná v M 1:5000, kde sú vykreslené riešené plochy na dotknutých 
parcelách v jednotlivých lokalitách v rámci  zastavaného územia (intravilánu) i mimo zastavaného 
územia obce.  
Záväznými podkladmi pre vyhodnotenie záberu sú: 
� údaje o jednotlivých dotknutých parcelách v riešených  lokalitách 
� hranica zastavaného územia k 1.1.1990 
� mapové podklady so zakreslenými bonitovanými pôdnoekologickými  jednotkami  
� Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zmena zákona 

č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a zmena a doplnenie niektorých zákonov. 

 
A.2 Charakteristika územia a pôdneho fondu  
 
Chotár obce 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. 
Katastrálne územie obce Rišňovce je prevažne oráčinová pahorkatinová kultúrna krajina s 
prevládajúcim poľnohospodárskym využitím. TTP sa nachádzali predovšetkým na nivách potokov. 
Kolektivizácia poľnohospodárstva v polovici 20.stor. znamenala definitívny zánik lúk a pasienkov, 
ktoré boli premenené na polia.  
V minulosti boli v chotári rozšírené i rozsiahle vinice, v súčasnosti sa vinice v katastri obce 
Rišňovce nachádzajú iba na malých plochách v rámci pôvodných vinohradov v lokalite pod 
Brestami.  
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.  
Cez stred obce tečie zo severozápadu na východ potok Andač,  čo je pravostranný prítok riečky 
Radošinka v povodí rieky Nitra (jej pravostranný prítok).  
Okrem toho sa v katastri obce nachádzajú ešte drobné vodné toky - potok Geňov, potok Svetlov. 
Brehy potoka Andač miestami pokrývajú pobrežné krovinné vrbiny nížinné s jelšou, topoľom, 
agátom bielym a javorom jaseňolistým. 
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. 
 
Z klimatologického hľadiska zaraďujeme obec Rišňovce do teplej úrodnej klimatickej oblasti, JZ 
Slovenska, podoblasti mierne vlhkej, okrsku teplom, mierne vlhkom s miernou zimou a dlhým 
slnečným svitom.  
Rišňovce sú súčasťou teplej klimatickej oblasti, ktorá je vymedzená počtom 50 a viac letných dní v 
roku (denné maximum nad 25 oC). Priemerné ročné teploty sa pohybujú v rozpätí 9,00 - 9,9 oC s 
ročným priemerom cca 9,3 oC (január -2,2oC, júl +19,0oC). Ročný úhrn zrážok je v rozmedzí 650  
až 700 mm. Snehová pokrývka spravidla neprekračuje výšku 20 cm, pričom sneh sa tu udrží 
približne 40 dní.    



Prevažne teplá nížinná klíma s miernou inverziou teplôt, suchá až mierne suchá, pozitívne 
ovpylvňuje agrárne využitie krajiny tohto územia.  
 
Obec Rišňovce sa nachádza v severozápadnej časti okresu Nitra a od tejto  vyššej urbanizačnej 
jednotky je komunikačne vzdialená cca 16 km.  
Zemepisná poloha obce je určená súradnicami 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/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.    
 
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 
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  
 
Katastrálne územie obce Rišňovce susedí s katastrom obcí Alekšince, Lukáčovce, Kľačany 
(okr. Hlohovec), Rumanová, Veľké Zálužie. 
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 
 
Katastrálne územie obce má všeobecne 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.  
Z uvedených príčin navrhujeme zceliť a zkompaktniť hranicu zastavaného územia obce      (lokality 
č.6b, 8b,10) a zvýšiť ekologickú stabilitu územia  formou cieleného budovania okrasnej parkovej 
zelene (lokality č.20, 23) a ochrannej izolačnej zelene (lokalita č.24), resp. formou  
ozelenenia plôch nelesnou drevinnou vegetáciou v rámci navrhovaných funkčných zmien v obci 
(lokality č.22, 25).  
Pri ochrane poľnohospodárskej pôdy je potrebné vychádzať zo zákona č.220/2004 Z.z. O ochrane a 



využívaní poľnohospodárskej pôdy. Chránený poľnohospodársky pôdny fond sa vzťahuje na územné 
časti vymedzené produkčným pôdnym fondom - najlepššie BPJ v území (pôdy na ktorých boli 
realizované hydromeliorácie). Tieto územia sú v zmysle spomínaného zákona zvlášť chránené. 
 
Poľnohospodárska veľkovýroba 
V roku 1991 spoločné JRD „Nový život Alekšince“ 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). 
 
AGROGDRUŽSTVO  Rišňovce – poľnohospodárske družstvo 
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 sú Lesy SR š.p. Banská Bystrica OZ Palárikovo. Na území obce nemajú žiadne 
špecifické aktivity okrem lesohospodárskych.  
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 návrhu územného plánu nebude zasahovať do terajšej kategorizácie lesných  
    porastov ani meniť hospodársky spôsob obhospodarovania daných lesov, 
-   akékoľvek zásahy do ostatných pozemkov v správe Lesov SR budú pred zapracovaním do  
    návrhu územného plánu obce 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.  
V katastrálnom území obce nie sú žiadne špecifické aktivity okrem lesohospodárskych a ŠL vo 
svojom stanovisku neuplatnili žiadne nové požiadavky, resp. rozvojové zámery. 
 
Zastúpenie jednotlivých bonitovaných pôdnoekologických jednotiek: 
 
číslo BPEJ     bonitná skupina hlavná pôdna jednotka 
0119001  -2-          lužné pôdy karbonátové a na karbonátových sedimentoch  - stredne ťažké 
0119005  -1-          lužné pôdy karbonátové a na karbonátových sedimentoch  - stredne ťažké   
0125001  -6-          lužné pôdy glejové na aluviálnych sedimentoch  - ľahké   
0126002    -3-          lužné pôdy glejové na aluviálnych sedimentoch  - stredne ťažké  
0138202  -5-          erodované černozeme, karbonátové na sprašiach   - stredne ťažké 
0139005       -2-          černozeme a černozeme degradované na sprašiach   - stredne ťažké 
0139205   -2-          černozeme a černozeme degradované na sprašiach   - stredne ťažké 
0140001  -5-          černozeme a černozeme degradované na karbonátových pieskoch     
      - ľahké 
0145001   -5-          hnedozeme a hnedozeme illimerizované na sprašových hlinách   
      - stredne ťažké 
0145005  -4-       hnedozeme a hnedozeme illimerizované na sprašových hlinách  
      - stredne ťažké 
Uvedené sú všetky BPEJ zakreslené na  mapovom podklade vyhodnotenia PPF. 
Na základe uvedených HPJ zaraďujeme pôdy podľa produkčnej schopnosti (produkčný potenciál 
poľnohospodárskych pôd) nasledovne: 
 
skupina     zaradenie BPEJ                              
1 = vysoko produkčné pôdy   0119005 
2 = veľmi produkčné pôdy    0119002, 0139005, 0139205 
3 = produkčné pôdy    0126002 
4 = stredne produkčné pôdy    0145005 
5 = menej produkčné pôdy    0138202, 0140001, 0145001 
6 = málo produkčné pôdy    0125001, 
7 = veľmi málo produkčné pôdy   -- 
8 = pôdy menej vhodné pre poľnohospodársku výrobu -- 
9 = pôdy nevhodné pre poľnohospodársku výrobu  -- 



 
Hodnotenie lokalít navrhovanej novej výstavby z hľadiska prírodných podmienok a zásahov do územia 
sa prevádza iba mimo zastavaného územia obce. Je potrebné uviesť, že v navrhovaných lokalitách nie 
sú vybudované žiadne závlahové a odvodňovacie zariadenia. 
 
A.3 Odôvodnenie navrhovaného riešenia hodnotených l okalít  
                   Riešené územie obce Rišňovce predstavuje tak zastavané územie obce (intravilán) ako i aj 
plochy mimo zastavaného územia obce v rámci katastra (extravilán). Ustupuje sa tak od doterajších 
praktík - samostatného čiastkového riešenia územia. Pristupuje sa ku komplexnému chápaniu chotára 
s cieľom dosiahnuť komplexný krajinnoekologický rozvoj, ktorý je dlhodobý a otvorený, čiže je ho 
možné postupne dopĺňať a zveľaďovať riešením ďalších čiastkových úloh. 
Preto sa predkladaná územnoplánovacia dokumentácia zaoberá: 
-     priamym previazaním zastavaného územia s extravilánom so  stanovením hranice zastavaného  
      územia obce k 1.01.1990 ako i územného rozvoja obce a navrhovaným rozšírením  hranice  
      zastavaného územia obce  
-     ozelenenie poľnohospodárskej krajiny prostredníctvom riešenia  miestneho územného systému  
      ekologickej stability s  rešpektovaním všetkých prírodných daností v území 
Je potrené uviesť, že navrhované nové funkčné využitie územia sa dotýka hlavne riešenia v 
zastavanom území obce. Tieto lokality sa nevyhodnocujú jednotlivo, ale ako celok.  
Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len 
v nevyhnutnom rozsahu a v odôvodnených prípadoch. 
Pre vyhodnotenie záberu PPF sa vyhodnocujú lokality mimo zastavaného územia a vyjadruje sa k nim 
príslušný územný orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu  (podľa Zákona č. 220/2004 
Zb.).  
V priebehu riešenia ÚPN-O bol obstarávateľovi predložený alternatívny návrh využitia jednotlivých 
lokalít, dohodnuté závery sú premietnuté v dokumentácii.  
Alternatívu riešenia lokalít na najlepšej pôde (skup.1-4) tvorí tzv. nultý variant  = skutkový stav . 
 
Zdôvodnenie návrhov v hraniciach zastavaného územia obce 
Možnosti pre ďalší rozvoj bývania sú v terajšej hranici zastavaného územia obce stanovenej k 1.1.1990 
(intraviláne) dostatočné.  
Vzhľadom ku spoločenským zmenám a trhovému spôsobu hospodárenia riešenie neuvažuje so 
striktnou etapizáciou výstavby.  
Postup výstavby bude ovplyvnený majetko-právnym vysporiadaním pozemkov a existenciou 
hygienických ochranných pásiem. 
Pri formovaní obytnej zóny je potrebné pre zástavbu využívať v prvom rade stavebné medzery a 
preluky voľných nezastavaných stavebných pozemkov roztrúsených v zastavanom území obce, 
ktorých je celkom evidovaných 21 ks, z toho  : 
              1   -  parcela č.2791/62 
     2   -  parcela č.2796/35 
     3   -  parcela č.2796/35 
     4   -  parcela č.2796/36 
     5   -  parcela č.2796/36 
      6   -  parcela č.2796/36   
     7   -  parcela č.2799/89  
     8   -  parcela č.2799/89 
     9   -  parcela č.1049 
     10 -  parcela č.1467/3 
     11 -  parcela č.1467/1 
     12 -  parcela č.1438,1440 
     13 -  parcela č.1432/6 
      14 -  parcela č.1432/5    
     15 -  parcela č.1432/3    
     16 -  parcela č.1426    
     17 -  parcela č.1422/2                 
          
     18 -  parcela č.1422/1    
     19 -  parcela č.1078/1   
     20 -  parcela č.1219/2   
      21 -  parcela č.1232/3                                            
         spolu    20.000 m2 
 



Do 1.etapy výstavby okrem toho doporučujeme zahrnúť zastavanie plôch a stavebných pozemkov, 
ktoré sú vybavené prístupovými komunikáciami a inžinierskymi sieťami. 
 
ÚPN-O prioritne navrhuje začať s lokalitami    
   lokalita č.2a   -  pozdĺž cesty smerom na Rumanovú  
   lokalita č.3     -  pri vodojeme 
   lokalita č.5     -  záhrady   
   lokalita č.8a   -  vinohrady 
   lokalita č.9a   -  experiment 1.časť 
      ................................................  celkom  41 RD 
 
v ďalšej etape je to zástavba voľných väčších plôch v  hraniciach   zastavaného územia obce       
   lokalita č. 1    -  nová ulica za ihriskom  
   lokalita č. 4    -  nová ulica pod vodojemom  
   lokalita č.6a   -  za záhradami   
      ................................................  celkom  94 RD 
 
ďalej sa orientovať na plochy nadmerných záhrad s cieľom zhutniť jestvujúcu štruktúru obytnej zóny 
obce, kde sú ďalšie možnosti pre novú IBV v hraniciach zastavaného územia obce k 1.01.1990   
   lokalita č.7     -  Záhumenice    
   lokalita č.11   -  progresívne bývanie v centre    
       ...............................................  celkom  64 RD 
 
až po naplnení týchto rezerv sa orientovať na plochy  v lokalitách po obvode hranice zastavaného 
územia obce   lokalita č.10   -  nová ulica za potokom              
                                            .........................................  celkom  30 RD 
 
Plošné možnosti pre prípadnú výstavbu obecných nájomných, resp. sociálnych bytov formou  
hromadnej málopodlažnej bytovej výstavby – HBV sa nachádzajú v zastavanom území obce za 
areálom ZŠ a pri hlavnej ceste 
   lokality č. 14, 15               .............................................   celkom  42 b.j.  
 
Ďalšie možnosti pre rozvoj v zastavanom území obce podľa jednotlivých funkcií : 
Č.16   -  dom opatrovateľskej služby – denný stacionár 
č.17   -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY    
č.18   -  ÚZEMIE URČENÉ NA PRESTAVBU A SANÁCIU    
č.19   -  PEŠIE PREPOJENIE HBV A CENTRA OBCE    
č.20   -  CENTRUM OBCE - ZMIEŠANÉ ÚZEMIE OBCHODY+SLUŽBY+BÝVANIE  
č.21   -  IHRISKO– REKONŠTRUKCIA SOC. ZARIADENIA       
č.23   -  OCHRANNÁ A IZOLAČNÁ ZELEŇ PRI HLAVNEJ CESTE   
  
č.32   -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY A VÝROBA   
č.35   -  ZBERNÝ DVOR + SKLÁDKA BIOODPADU + KOMPOSTOVISKO  
               
       
Zdôvodnenie návrhov na rozšírenie hraníc zastavaného územia obce 
Plošná rezerva pre bytovú zástavbu na plochách mimo terajšej hranice zastavaného územia obce  k 
1.01.1990, ale tesne naväzujúcich na jestvujúce obytné plochy (návrh na rozšírenie terajšej hranice 
 zastavaného územia obce)  lokalita č.8b   -  vinohrady 
    lokalita č.9b   -  experiment 2.časť 
    lokalita č.2b   -  za záhradami   
    lokalita č.6b   -  za záhradami   
      ................................................  celkom  44 RD 
 
je navrhovaná na základe požiadavky OcÚ za účelom obojstranne využiť obecné komunikácie a 
zároveň zceliť a zkompaktniť terajšiu hranicu zastavaného územia obce.      
Ďalšie navrhované rozšírenie terajšej hranice zastavaného územia obce predstavuju potrebné nové plochy 
určené pre nasledovné funkcie a účely : 
č.22   -  UMELÁ PROTIPOVODŇOVÁ VODNÁ NÁDRŽ +  KÚPALISKO  
č.24   -  OCHRANNÁ A IZOLAČNÁ ZELEŇ     
č.25   -  ZELEŇ – REGIONÁLNY BIOKORIDOR    



č.26   -  PIETNE MIESTO– BÝVALÝ ŽIDOVSKÝ CINTORÍN     
č.27   -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY A VÝROBA   
č.28   -  NOVÝ VYBAVENOSTNO – VÝROBNÝ AREÁL    
č.29   -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY     
č.30   -  NOVÝ VODNÝ ZDROJ      
č.31   -  NOVÝ VODOJEM 
č.33   -  PODNIKATEĽSKÉ NEZÁVADNÉ SLUŽBY     
č.34   -  AGROTURISTIKA + PRIDRUŽENÉ SLUŽBY A VÝROBA  
 
Ako územnú rezervu a výhľad pre bytovú výstavbu po roku 2030 je možné uvažovať prípadné nasledovné 
rozšírenie zastavaného územia obce : 
-   vybudovanie celej novej obytnej štvrte za cintorínom  
-   vybudovanie celej novej obytnej štvrte za železnicou  
 
A.4 Charakteristika navrhnutých lokalít  
Dokumentácia ÚPN-O Rišňovce rieši nové funkčné využitie územia na obdobie 10-20 rokov, a to 
hlavne v oblasti bývania, ale i technickej a občianskej vybavenosti ako i zariadení podporujúce rozvoj 
výroby a turizmu v obci a regióne.  
Z tohto pohľadu ÚPN-O predkladá a vymedzuje v katastrálnom území a zastavanom území obce  
-        jestvujúce prieluky a voľné pozemky v počte 21 ks                      2,0000 ha 
-       40 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   -  ĎALEKÝ VÝHĽAD  - po roku 2030  NEVYHODNOCUJE SA 
13   -  ĎALEKÝ VÝHĽAD  - po roku 2030  NEVYHODNOCUJE SA 
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         54,0000 ha 
 
z toho je :       mimo hranice zastavaného územia obce (extraviláne)  .................       25,1000 ha              
- lokality č. 2B, 6B, 8B, 9B, 10, 22, 24 – 31, 33, 34, 38   
                       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 STAVEBNé POZEMKY (PRIELUKY)                          2,0000 
HA  
     CELKOM       56,0000 ha   
- lokality 12, 13 ako ďaleký výhľad po roku 2030 (nevyhodnocuje sa)        20,0000 ha 
 
Celková výmera navrhovaných rozvojových lokalít podľa ÚPN-O  76,0000 ha  
z toho : 
-  zastavané plochy obce       8,6400 ha 
-  nepoľnohospodárska pôda      2,0600 ha 
-  záber  PPF výhľad po roku 2030 (v ÚPN-O sa nevyhodnocuje)  19,1200 ha 
-  záber PPF do roku 2030     46,1800 ha 
           z toho :  
-  voľné stavebné pozemky v zastavanom území obce (dnes záhrady)    2,00 ha 
-  ostatný záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu   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      46,1800 ha 
z toho :      chránený PPF v bonite 1 – 4. skupiny  13,7500 ha 
      nechránený PPF   30,4300 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, ktoré sú určené pre bývanie, výrobu, 
rekreáciu, šport a technickú vybavenosť.   
V zastavanom území obce je záber PPF, ktorý tvoria : -  orná pôda 
      -  TTP 
      -  voľné pozemky  
      -  jestvujúce súkromné záhrady  
Všetky navrhované plochy pre záber PPF mimo zastavaného územia, ktoré sa nachádzajú na pôdach 
skupiny 1- 4 t.j. vysoko a stredne produkčné majú alternatívne riešenie tzv. nultý variant. 
 
 Hodnotenie navrhovaných lokalít v rámci zastavaného územia  do roku 2030 je nasledovné : 
 
Lokalita č. 1 
Miesto lokality :  v juhozápadnej časti intravilánu obce za ihriskom 
Druh výstavby :  IBV  60 RD 
Rozloha lokality :  5,670 ha 
Záber PPF :   5,410 ha – orná pôda, súkromné záhrady 
BPEJ :  0140001 –  5.skupina  45% 
  0145001 –  5.skupina  55% 
Parcelné číslo :  2791/105, 2799/94 – orná pôda 
  2791/59-67, 2795/52-57, 2795/102-111, 2795/262-266, 2796/32, 33 – záhrady 
  2795/221, 2796/26, 2806/3 – poľná cesta 
Užívateľ :         súkromné záhrady + PD 
Lokalita č. 2a 
Miesto lokality :  na južnom okraji obce – pri regionálnej ceste Rišňovce - Báb 
Druh výstavby :  IBV 6 RD   
Rozloha lokality :  1,265 ha 
Záber PPF :   1,265 ha – orná pôda, súkromné záhrady 
BPEJ :  0145001 –  5.skupina  



Parcelné číslo :  2801/5 - 14 
Užívateľ :   súkromné pozemky 
 
Lokalita č. 3 
Miesto lokality :  na južnom okraji obce – pri vodnom zdroji 
Druh výstavby :  IBV  8 RD 
Rozloha lokality :  1,050 ha 
Záber PPF :   0,915 ha – orná pôda 
BPEJ :  0145002 –  4.skupina  
Parcelné číslo :    1048/1, 1048/158 – orná pôda  
  1048/157, 1048/187 – poľná cesta 
Užívateľ :   PD 
 
Lokalita č. 4 
Miesto lokality :  na južnom okraji obce – pod vodným zdrojom 
Druh výstavby :  IBV  20 RD 
Rozloha lokality :  1,800 ha 
Záber PPF :   1,650 ha – orná pôda, súkromné záhrady 
BPEJ :  0145002 –  4.skupina   
Parcelné číslo :    1048/3, 1048/70, 1048/71, 1048/77, 1048/113, 1048/114, 1048/121  
  1048/189, 1048/190 – orná pôda  
  1048/159  – poľná cesta  
Užívateľ :   súkromné pozemky 
 
Lokalita č. 5 
Miesto lokality :  na západnom okraji obce – záhrady 
Druh výstavby :  IBV  10 RD 
Rozloha lokality :  1,020 ha 
Záber PPF :   1,020 ha – súkromné záhrady 
BPEJ :  0145001 –  5.skupina   
Parcelné číslo :            2791/241 - 243, 2795/37 - 46 
Užívateľ :   súkromné pozemky 
 
Lokalita č. 6a 
Miesto lokality :  na západnom okraji obce – za záhradami 
Druh výstavby   :  IBV  14 RD 
Rozloha lokality :  1,010 ha 
Záber PPF :   1,010 ha – súkromné záhrady 
BPEJ :  0145001 –  5.skupina  
Parcelné číslo :            2791/43 – 54,  2791/72, 2791/74, 2791/81,  2791/83  
Užívateľ :   súkromné pozemky 
 
Lokalita č. 7 
Miesto lokality :  na východnom okraji obce – Záhumenice 
Druh výstavby :  IBV  46 RD 
Rozloha lokality :  3,800 ha 
Záber PPF :   3,700 ha – orná pôda, súkromné záhrady 
BPEJ :  0119002 –  1.skupina 65%  
  0125001 –  6.skupina 35%   
Parcelné číslo :            293/26 – orná pôda  
  36/1, 36/4, 36/7, 36/8, 36/13 - 16, 241/2,  244/2,  247/2,  250/3,  252/2,  254/1,   
  257/2, 264, 271, 272/1, 275/2, 281/2, 281/3, 284/3, 288/1, 291/1, 293/2, 293/4, 
  293/23, 292/5, 292/29 – súkromné záhrady                   
  135/2, 303/2 – poľná cesta  
Užívateľ :   súkromné pozemky 
 
 
Lokalita č. 8a 
Miesto lokality :  na severnom okraji obce – Vinohrady 
Druh výstavby :  IBV 15 RD    
Rozloha lokality :  1,435 ha 
Záber PPF :   1,390 ha – vinohrady 
BPEJ :  0139202 – 3.skupina   
Parcelné číslo :            1078/1, 1079/2, 1080, 1086, 1087, 1090, 1091/1, 1092/1, 1115-32 – záhrady       
  1222/1– poľná cesta    



Užívateľ :   súkromné pozemky 
 
Lokalita č. 9a 
Miesto lokality :  v severozápadnej časti obce - experiment 
Druh výstavby :  IBV  2 RD    
Rozloha lokality :  0,140 ha – zastavaná plocha 
Záber PPF :    --- 
BPEJ :   --- 
Parcelné číslo :            1159 - 1162 
Užívateľ :   súkromné pozemky 
 
Lokalita č. 11 
Miesto lokality :  v strede obce rezidenčné bývanie 
Druh výstavby :  IBV 18 b.j.   
Rozloha lokality :  1,600 ha 
Záber PPF :   1,600 ha – záhrady 
BPEJ :  0145001 – 5.skupina   
Parcelné číslo :            44 až 78 
Užívateľ :   súkromné pozemky 
 
Lokalita č. 14 
Miesto lokality :  za areálom základnej školy 
Druh výstavby :  HBV 3 x 6 b.j.    
Rozloha lokality :  0,540 ha 
Záber PPF :   0,540 ha – TTP, záhradky 
BPEJ :  0145001 – 5.skupina   
Parcelné číslo :            2795/34 – 40, 2795/276 – 277, 2795/302, 2796/1  
Užívateľ :   obecné pozemky 
 
Lokalita č. 15 
Miesto lokality :  pri hlavnej ceste 
Druh výstavby :  HBV 4 x 6 b.j.    
Rozloha lokality :  1,000 ha 
Záber PPF :   1,000 ha – TTP, záhrady 
BPEJ :  0125001 – 6.skupina   
Parcelné číslo :            42 až 66 
Užívateľ :   súkromné pozemky 
 
Lokalita č. 16 
Miesto lokality :  bývalá materská škôlka 
Druh výstavby :  Dom sociálnych služieb   
Rozloha lokality :  0,230 ha – zastavaná plocha 
Záber PPF :     --- 
BPEJ :    --- 
Parcelné číslo :            36/6 
Užívateľ :   obecný pozemok 
 
Lokalita č. 17 
Miesto lokality :  oproti cintorínu 
Druh výstavby :  Podnikateľské nezávadné služby 
Rozloha lokality :  0,490 ha – zastavaná plocha 
Záber PPF :    --- 
BPEJ :   --- 
Parcelné číslo :            1070/31, 1070/62 
Užívateľ :   súkromné pozemky 
Lokalita č. 18 
Miesto lokality :  v strede obce  sanácia a prestavba jestvujúcich objektov  
Druh výstavby :  zmiešané územie (bývanie, občianska vybavenosť, služby)  
Rozloha lokality :  1,320 ha – zastavaná plocha 
Záber PPF :    --- 
BPEJ :   --- 
Parcelné číslo :            81/10 – 35, 1070/34 – 61,  
Užívateľ :   súkromné pozemky 
 
Lokalita č. 19 



Miesto lokality :  pri základnej škole 
Druh výstavby :  pešia komunikácia     
Rozloha lokality :  0,050 ha – zastavaná plocha 
Záber PPF :    --- 
BPEJ :   --- 
Parcelné číslo :            2795/2 
Užívateľ :   obecný pozemok 
 
Lokalita č. 20 
 Miesto lokality :  centrum obce 
Druh výstavby   :  zmiešané územie (bývanie, občianska vybavenosť, služby)  
Rozloha lokality :  5,110 ha 
Záber PPF :    --- 
BPEJ :   ---  
Parcelné číslo :            80, 81, 1473 - 77 
Užívateľ :   obecné pozemky 
 
Lokalita č. 21 
Miesto lokality :  futbalové ihrisko  
Druh výstavby :  rekonštrukcia sociálneho zariadenia + tréningové ihrisko  
Rozloha lokality :  v rámci areálu  
Záber PPF :    --- 
BPEJ :   --- 
Parcelné číslo :            2796/35 - 45 
Užívateľ :   obecné pozemky 
 
Lokalita č. 23 
Miesto lokality :  pri hlavnej ceste II/513 
Druh výstavby :  ochranná a izolačná zeleň   
Rozloha lokality :  0,370 ha 
Záber PPF :   0,370 ha – TTP, súkromné záhrady 
BPEJ :  0125001 –  6.skupina   
Parcelné číslo :                  42 - 66 – súkromné záhrady      
  75/4, 88/1 – obecné pozemky 
Užívateľ :   obecné a súkromné pozemky 
 
Lokalita č. 32 
Miesto lokality :  v severozápzdnej časti obce  
Druh výstavby :  Podnikateľské nezávadné služby 
Rozloha lokality :  1,000 ha – zastavaná plocha 
Záber PPF :    --- 
BPEJ :   --- 
Parcelné číslo :            2774/2 – 4  
Užívateľ :   súkromné pozemky 
 
Lokalita č. 35 
Miesto lokality :  časť areálu stavebniny Forsa (pôvodný areál ŠM) 
Druh výstavby :  zberný dvor + bioskládka 
Rozloha lokality :  v rámci areálu  
Záber PPF :    ---  
BPEJ :   ---  
Parcelné číslo :            2786/2 
Užívateľ :   súkromné pozemky 
Hodnotenie navrhovaných lokalít mimo zastavané územie  do roku 2030 je nasledovné : 
 
 
Lokalita č. 2b 
Miesto lokality :  na južnom okraji obce  
Druh výstavby :  IBV 18 RD   
Rozloha lokality :  2,165 ha 
Záber PPF :   2,165 ha – orná pôda 
BPEJ :  0145001 –  5.skupina  
Parcelné číslo :  2799/1, 2799/46 - 50, 2799/94, 2806/3 
Užívateľ :   PD 
 



Lokalita č. 6b 
Miesto lokality :  na západnom okraji obce – za záhradami 
Druh výstavby   :  IBV  18 RD 
Rozloha lokality :  1,920 ha 
Záber PPF :   1,920 ha – orná pôda 
BPEJ :  0145001 –  5.skupina  
Parcelné číslo :            2791/1 
Užívateľ :   PD 
 
Lokalita č. 8b 
Miesto lokality :  na severnom okraji obce – Vinohrady 
Druh výstavby :  IBV 2 RD  
Rozloha lokality :  1,095 ha 
Záber PPF :   0,595 ha – TTP, orná pôda   
BPEJ :  0139202 –  3.skupina   
Parcelné číslo :    1133/1, 1133/2, 1221/2, 1222/2, 1709/1  
  1222/1- poľná cesta 
Užívateľ :   súkromné pozemky  
 
Lokalita č. 9b 
Miesto lokality :  v severozápadnej časti obce - experiment 
Druh výstavby :  IBV 6 RD  
Rozloha lokality :  0,400 ha 
Záber PPF :   0,400 ha – súkromné záhrady  
BPEJ :  0119001 –  2.skupina   
Parcelné číslo :    1155 -57, 1163, 1413 - 15 
Užívateľ :   súkromné pozemky 
 
Lokalita č. 10 
Miesto lokality :  v severozápadnej časti obce – za potokom 
Druh výstavby :  IBV  30 RD  
Rozloha lokality :  3,270 ha   
Záber PPF :   3,270 ha – orná pôda, súkromné záhrady 
BPEJ :  0119001 –  2.skupina 90% 
  0139002 –  2.skupina 10%  
Parcelné číslo :    1171-72, 1177-78, 1183-84, 1189-90, 1195-96, 1201, 1206-8, 1213, 1216, 
  1217, 1224 
Užívateľ :   súkromné pozemky 
 
Lokalita č. 22 
Miesto lokality :   v severozápadnej časti obce – za železnicou 
Druh výstavby :  umelá vodná nádrž - kúpalisko 
Rozloha lokality :  1,250 ha 
Záber PPF :   1,250 ha – orná pôda  
BPEJ :  0119001 –  2.skupina  
Parcelné číslo :    1367/5 
Užívateľ :   PD 
 
 
 
 
Lokalita č. 24 
Miesto lokality :  na východnom okraji obce  
Druh výstavby :  ochranná a izolačná zeleň 
Rozloha lokality :  0,430 ha 
Záber PPF :   0,430 ha – orná pôda  
BPEJ :  0145001 –  5.skupina  
Parcelné číslo :    293/22 
Užívateľ :   PD  
 
Lokalita č. 25 
Miesto lokality :  v severozápadnej časti obce – za železnicou 
Druh výstavby :  zeleň – regionálny biokoridor 
Rozloha lokality :  1,200 ha 
Záber PPF :   1,200 ha – orná pôda, TTP  



BPEJ :  0119001 –  2.skupina   
Parcelné číslo :  1367/5 
Užívateľ :   PD 
 
Lokalita č. 26 
Miesto lokality :  v severozápadnej časti chotára mimo obce 
Druh výstavby :  židovský cintorín – pietné miesto 
Rozloha lokality :  0,200 ha – zastavaná plocha 
Záber PPF :   --- 
BPEJ :  --- 
Parcelné číslo :            2736 
Užívateľ :   obec  
 
Lokalita č. 27 
Miesto lokality :  vo východnej časti obce 
Druh výstavby :  podnikateľské nezávadné služby 
Rozloha lokality :  0,500 ha 
Záber PPF :   0,500 ha – orná pôda 
BPEJ :  0145001 – 5.skupina 
Parcelné číslo :  293/22 
Užívateľ :   súkromné pozemky 
 
Lokalita č. 28 
Miesto lokality :  vo východnej časti obce 
Druh výstavby :  vybavenostno-výrobný areál 
Rozloha lokality :  3,660 ha 
Záber PPF :   3,660 ha – orná pôda   
BPEJ :  0145001 –  5.skupina   
Parcelné číslo :    293/18 
Užívateľ :   PD 
 
Lokalita č. 29 
Miesto lokality :  vo východnej časti obce 
Druh výstavby :  podnikateľské nezávadné služby 
Rozloha lokality :  0,100 ha – zastavaná plocha 
Záber PPF :   --- 
BPEJ :  --- 
Parcelné číslo :    500/2-6 
Užívateľ :   PD 
 
Lokalita č. 30 
Miesto lokality :  v juhovýchodnej časti chotára 
Druh výstavby :  nový vodný zdroj 
Rozloha lokality :  0,680 ha 
Záber PPF :   0,680 ha – orná pôda   
BPEJ :  0145002 –  4.skupina   
Parcelné číslo :    1048/83 
Užívateľ :   PD 
 
Lokalita č. 31 
Miesto lokality :  v južnej časti chotára 
Druh výstavby :  nový vodojem 
Rozloha lokality :  0,300 ha 
Záber PPF :   0,300 ha – orná pôda   
BPEJ :  0145001 –  5.skupina   
Parcelné číslo :    1048/1 
Užívateľ :   PD 
 
Lokalita č. 33 
Miesto lokality :  v západnej časti chotára 
Druh výstavby :  podnikateľské nezávadné služby 
Rozloha lokality :  1,700 ha 
Záber PPF :   1,700 ha – orná pôda   
BPEJ :  0145001 –  5.skupina   
Parcelné číslo :    2791/1 



Užívateľ :   PD 
 
Lokalita č. 34 
Miesto lokality :  v západnej časti chotára 
Druh výstavby :  agroturistika + pridružené služby 
Rozloha lokality :  6,240 ha 
Záber PPF :   6,240 ha – orná pôda   
BPEJ :  0145001 –  5.skupina   
Parcelné číslo :    2791/1 
Užívateľ :   PD 
 
V zmysle zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy bude budúcim  
investorom vykonaná skrývka humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných 
natrvalo a zabezpečené jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového 
horizontu, ktorá bude doložená k rozhodnutiu o vyňatí poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 
tohto zákona. 
 
Navrhované  plochy pre rozvojové zámery 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  (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                       76,000 ha 
z toho je v zastavanom území obce ...............................................................                     30,900 ha  
    mimo hranice zastavaného územia obce  ..........................................                 25,110 ha  
     ďaleký výhľad po roku 2030  ..............................................................                 19,990 ha 
 



Z danej celkovej výmery 76,00 ha predstavuje : 
-  zastavané územia obce                       8,640 ha 
-  nepoľnohospodárska pôda                     2,060 ha 
-  záber PPF do roku 2030                    46,180 ha 
-  záber PPF výhľad                                                                                                             19,120 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B/  TABUĽKOVÁ ČASŤ 
 
Príloha 1 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na 
                poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci územnoplánovacej dokumentácie  

ÚPN–O Rišňovce 
 

Príloha 2 Vyhodnotenie dôsledkov individuálneho návrhu nepoľnohospodárskeho použitia 
poľnohospodárskej pôdy pre konkrétny stavebný, alebo iný zámer, podľa 
jednotlivých lokalít urbanistického riešenia ÚPN-O Rišňovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) GRAFICKÁ ČASŤ 
 
 
výkres č.8    - vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF     M 1 : 5 000  
 
 
 


