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ÚVOD   –   VŠEOBECNÁ  ČASŤ. 
 
 
Aktualizácia č.10 ÚPN Nové Mesto nad Váhom obsahuje túto zmenu a doplnok: 
 
 
 
ZMENA a DOPLNOK č. 10 
Predmetom Zmeny a doplnku č.10 (ďalej aj Zmena) je stanovenie  prípustných, obmedzených a 
neprípustných spôsobov využitia časti územia Kamenná vrátane územia lesoparku  v urbanistickom 
obvode č.18.  
 
 
 
 
Vzťah k   vyššej ÚPD   
 
Zmena  nie je v rozpore s ÚPN VÚC TN v znení jeho ZaD 01 a 02. 
 
 
 
Vzťah k   zadaniu ÚPN  
 
Zmena a doplnok č.10  je v súlade s Územnými a hospodárskymi zásadami mesta ako vtedajším 
druhom zadania pre ÚPN mesta, ktoré spracovala Fakulta architektúry STU v Bratislave a ktoré boli 
schválené v r. 1996. Táto Zmena  nemá vplyv na urbanistickú koncepciu mesta. Cieľom Zmeny je  
zvýšenie stability územia Kamenná ako prírodného zázemia mesta pre rekreačné využitie jeho 
obyvateľmi a vylúčiť také činnosti a využitie územia, ktoré nesúvisia s jeho rekreačnými, 
lesohospodárskymi a poľnohospodárskymi funkciami.      
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ZMENA A DOPLNOK č. 10 
  regulácia využitia územia prírodnej lokality Kamenná 

 
Predmet  Zmeny a doplnku č.10 ÚPN   
Územie Zmeny a doplnku č.10 ÚPN (ďalej Zmena) sa nachádza v urbanistickom obvode č.18. 
Predmetom Zmeny je stanovenie charakteristiky prípustných, obmedzených a neprípustných 
spôsobov využitia územia časti lokality Kamenná v území, ako ho vymedzuje táto Zmena na výkrese 
č.4 Návrh zelene  a v grafickej prílohe k Záväznej časti tejto zmeny. Vzhľadom k tomu, že regulácia 
využitia územia sa v územnom pláne pred touto Zmenou dotýkala len lokalít v zastavanom území 
alebo území územným plánom určeným k zastavaniu, označenie tohto územia je „prírodná lokalita 
Kamenná“. 
 
Rozsah Zmeny a doplnku č.10 ÚPN 
Zmena  sa dotýka grafickej časti (výkres č.4) a textovej časti s priemetom do záväznej časti ÚPN.  
 
Odôvodnenie  Zmeny a doplnku č.10 ÚPN 
Prevládajúca časť územia Kamenná je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Územie  je súčasťou 
ochranného pásma vodného zdroja Teplička. Na juhu katastra mesta NMNV susedí s národnou 
prírodnou pamiatkou Čachtická jaskyňa a Jaskyňa nad Kameňolomom. Územie je významným 
prvkom ÚSES. Jedná sa o krasové územie, kde okrem jestvujúcich prírodných krasových útvarov je 
podľa Správy jaskýň pravdepodobnosť výskytu zatiaľ neobjavených jaskýň.  
Podstatnú časť územia  tvoria lesy, súčasťou sú aj poľnohospodárska pôda vrátane lúk a sadov. 
Cieľom doplnku je stanoviť regulatívy využitia územia, aby pri zabezpečení ochrany krasového 
územia plnilo aj funkcie rekreačného zázemia mesta. Tieto funkcie nadobúdajú na význame najmä z 
dôvodu, že územie sa nachádza v blízkej dostupnosti so zastavaným územím mesta.   
Návrh Zmeny iniciovali občania mesta petíciou. 
 
 
 Definícia  Zmeny a doplnku  č. 10 ÚPN mesta   
 

 
A. GRAFICKÁ  ČASŤ  

Výkres č.4 Návrh zelene sa mení takto: 
V legende výkresu sa označenie grafickej značky „LESOPARK“  mení na „PRÍRODNÁ LOKALITA 
KAMENNÁ“. 
 
Výkresy č. 1. Komplexný urbanistický návrh - intravilán 
               č. 2. Katastrálne územie – územné limity  
               č. 3. Návrh dopravného riešenia 
               č. 5. Technická infraštruktúra  
                         5.1 Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie 
                         5.2 Zásobovanie plynom  
                         5.3 Zásobovanie elektrickou energiou 
               č. 6. Poľnohospodárstvo 
sa nemenia. 
 
 

 
B. TEXTOVÁ ČASŤ  

Sa nemení.  
Kapitola  1. Úvod 

 
Kapitola  2. Širšie vzťahy  



Sa nemení.  
 
 

Kapitola  3.4 Hranice lokalít  sa dopĺňa : 
Kapitola 3 hranice riešeného územia  

Na str.25 sa za predposlednú vetu ...„Väčšinou sú to plochy v zastavanom území mesta alebo 
rozvojové plochy mimo intravilánu (spolu 9).“ vkladá nová veta :  
„Osobitnú lokalitu tvorí prírodná lokalita Kamenná v území CHKO Malé Karpaty“. 
 
Za obrázok „Hranice lokalít“ pred str.29 sa vkladá nový obrázok „Prírodná lokalita Kamenná“ 
s vyznačením hraníc predmetu Zmeny - prírodnej lokality Kamenná. 
 

 Sa nemení. 
Kapitola  4. Návrh urbanistickej koncepcie 

 

             Kapitola 5.3 Šport, rekreácia 
Kapitola 5. Návrh funkčných zložiek 

Na str. 41 sa za vetu : 
„Ďalším rekreačným zariadením v katastrálnom území Nového Mesta nad Váhom je navrhovaný lesopark 
Kamenná, odsúhlasený Min. lesného a vodného hospodárstva v r.1990 o výmere 231 ha.“ 
dopĺňa veta : 
„Je súčasťou územia prírodnej lokality Kamenná, ktorú tvorí lesný komplex, niekoľko poľnohospodárskych 
pozemkov (orná pôda, trvalé trávne porasty, sady) a ostatné plochy. Výhľadom je zaradenie časti územia 
lesného komplexu do kategórie „prímestský les“ (§14 ods.(2) písm.c) Zákona o lesoch č. 326/20005 v 
znení neskorších zákonov).“  
 
 Kapitola 5.5.2. Zeleň v území katastra.  

   Podkapitola „Lesy“ str. 46 sa dopĺňa o novú poslednú vetu : 
Ochranné pásmo lesa je 50m od hranice lesných pozemkov. 
 

Kapitola 6.2. Regulatívy využitia lokalít  
Kapitola 6. Regulatívy využitia územia 

sa na str.66 dopĺňa o charakteristiku využitia územia prírodnej lokality Kamenná takto:  
 
•  Prírodná lokalita Kamenná 
Prírodná lokalita Kamenná predstavuje rekreačné územie mesta prevažne lesného charakteru s enklávami 
poľnohospodárskej pôdy. Má krajinotvornú funkciu s priemetom do obrazu mesta a prímestskej krajiny. V 
území platia požiadavky vyplývajúce zo zák. č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. Na vydanie rozhodnutia o  umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa 
vyžaduje záväzné stanovisko príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Ak pri činnostiach 
v území dôjde k objaveniu jaskyne, fyzická alebo právnická osoba musí činnosť v území zastaviť 
a postupovať podľa §24 zák.543/2002 o ochrane prírody a krajiny. 
 
Prípustné  využitie územia  lokality 
         -      rekreácia v prírodnom prostredí  

: 

          -     lesohospodárske činnosti v súlade s Programom starostlivosti o lesy 
          -    poľnohospodárska činnosť v rozsahu podľa súčasného druhu pozemkov 
Obmedzené spôsoby využitia územia lokality  
         -       umiestňovanie podporných zariadení rekreácie v prírodnom prostredí napr. altánky                 
vybavenie odpočinkových miest, informačné a náučné tabule,  rozhľadňa a pod. a iné súvisiace   

: 

                 činnosti, ktoré podliehajú súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a súhlasu príslušného  
                    orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, s výnimkou územia ev. ložiska nerastných surovín ,  
          -       údržba a nevyhnutné úpravy povolených jestvujúcich stavieb 
Neprípustné spôsoby využitia územia  lokality : 



           -   umiestňovať bytové budovy 
          -    umiestňovať nebytové budovy s výnimkou stavieb súvisiacich s lesohospodárskymi    
               činnosťami v súlade s Programom starostlivosti o lesy 
          -    umiestňovať inžinierske stavby s výnimkou stavieb súvisiacich s lesohospodárskymi  
               činnosťami v súlade s Programom starostlivosti o lesy  
          -    v území ev. ložísk nerastných surovín umiestňovať aj podporné rekreačne zariadenia 
           -   pestovanie nepôvodných druhov rastlín 
 

 Sa nemení. 
Kapitola  7. Doprava 

 

 Sa nemení. 
Kapitola  8. Technická infraštruktúra 

 
Kapitola  9. Zásady udržateľného rozvoj
 Sa nemení. 

a 

 

 Sa nemení. 
Kapitola  10. Ochrana špecifických záujmov 

 

 Sa nemení. 
Kapitola  11. Poľnohospodárstvo a PPF 

 

 Sa nemení. 
Kapitola  12. Závery a doporučenia 

 

  
C.  ZÁVÄZNÁ  ČASŤ  ZMENY  A  DOPLNKU   č.10 

Hranice prírodnej lokality Kamenná sa vymedzujú podľa zmeny výkresu č.4 grafickej časti ÚPN. 
 
Prípustné  využitie územia  lokality 
          -     rekreácia v prírodnom prostredí  

: 

          -     lesohospodárske činnosti v súlade s Programom starostlivosti o lesy 
          -    poľnohospodárska činnosť v rozsahu podľa súčasného druhu pozemkov 
Obmedzené spôsoby využitia územia lokality  
         -       umiestňovanie podporných zariadení rekreácie v prírodnom prostredí a iné súvisiace činnosti,  

: 

                 ktoré podliehajú súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a súhlasu príslušného orgánu     
                    štátnej správy lesného hospodárstva, s výnimkou územia evidovaného ložiska nerastných surovín 
           -        údržba a nevyhnutné úpravy povolených jestvujúcich stavieb 

         -      umiestňovať bytové budovy 
Neprípustné spôsoby využitia územia  lokality : 

         -     umiestňovať nebytové budovy s výnimkou stavieb súvisiacich s lesohospodárskymi    
               činnosťami v súlade s Programom starostlivosti o lesy 
         -     umiestňovať inžinierske stavby s výnimkou stavieb súvisiacich s lesohospodárskymi  
               činnosťami v súlade s Programom starostlivosti o lesy  
         -     pestovanie nepôvodných druhov rastlín 
          -    v území ev. ložísk nerastných surovín umiestňovať aj podporné rekreačne zariadenia 
 
Ak pri činnostiach v území dôjde k objaveniu jaskyne, fyzická alebo právnická osoba musí činnosť v území 
zastaviť a postupovať podľa §24 zák.543/2002 o ochrane prírody a krajiny. 
 

Hranice prírodnej lokality Kamenná – grafické vymedzenie. 
Príloha záväznej časti ZaD č.10: 
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