MESTO HNÚŠŤA
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 141 / 2017

KTORÝM SA PODĽA ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA HNÚŠŤA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HNÚŠŤA Č.
39/2004, KTORÝM BOLI VYHLÁSENÉ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA
HNÚŠŤA
Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 2
Územného plánu mesta Hnúšťa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 39/2004, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu mesta Hnúšťa v znení
všeobecne záväzného nariadenia č. 98/2011.
Prvá časť
Zmeny a doplnky
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hnúšťa č. 39/2004 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 98/2011 sa mení a dopĺňa takto:
I.
Doterajšie označenie Čl. 1 až Čl. 15 sa označuje ako § 1 až § 15
II.
V § 1, ods. 2, sa slovné spojenia „št. cesta“ a „štátna cesta“ vo všetkých pádoch nahrádzajú slovom „cesta“ vo všetkých pádoch. Označenie cesty „II/531“ sa nahrádza označením „I/72“.

g)

h)

III.
V § 1, ods. 2, sa text pod písm. g) nahrádza novým textom v znení:
vymedzené jadrové územie mesta v prvom poradí výstavby intenzifikovať, dobudovať
(regulatívy v ďalšej časti) a podľa potreby územného rozvoja mesta rozširovať
v severnej časti okolo Klenovskej Rimavy a v strednej časti na západe v priestore terajšej IBV (Za humnami - voľnú plochu dobudovať súborom rodinných domov).
IV.
V § 1, ods. 2, sa text pod písm. h) v znení:
nerozširovať súčasnú zástavbu časti Kolónia okrem doplnenia chýbajúcej zástavby
v páse od kolkárne a kultúrneho domu. V časti Kolónia je neprípustné rozširovať zástavbu mestského jadra smerom východným (predovšetkým obytné funkcie) do pásu
mestskej zelene súbežne s cestou. Vzhľadom k zmene druhu výroby v areáli SLZ a výraznému zníženiu nepriaznivého vplyvu na kvalitu ovzdušia, je možné rozširovať zá1

stavbu v časti Kolónia pozdĺž západnej strany cesty I/72 s funkciou občianskej vybavenosti. Pozdĺž cesty I/72 ponechať pás vzrastlej filtračnej zelene v šírke 50 m od oplotenia priemyselného areálu.
V.
V § 2, sa text ods. 7 nahrádza novým textom v znení:
(7) Funkčná a priestorová regulácia podľa jednotlivých regulačných celkov:
Číslo a
označenie
regulačného
celku
1. Nová IBV
Za humnami

Funkčné
využitie

Prípustné
využitie

Špecifické
požiadavky

Zakazujúce
využitie

Priestorová regulácia

Bývanie

- rodinné
domy
- drobné
prevádzky
- chov hospodárskych
zvierat pre
vlastnú potrebu
- predaj z
dvora

- zabezpečenie
zodpovedajúcou technickou infraštruktúrou
- objekty pre
hospodárske
zvieratá
umiestniť min.
10 m od objektu na bývanie

-1. nadzemné
podlažie
+ podkrovie
- zastavanosť
max 60%
- sklon striech
min. 30°, hrebeň
orientovaný kolmo
na ulicu

2. Horná
Kolónia

Občianska
vybavenosť

- obchody a
služby

- dobudovanie
technickej infraštruktúry

-Výroba, sklady
- Chov hospodárskych
zvierat nad
vlastnú spotrebu
-aktivity, ktoré
produkujú
hluk, zápach,
alebo vyžadujú každodennú nákladnú
dopravu.
- všetky ostatné funkcie

3. Dolná
Kolónia.

Občianska
vybavenosť

- obchody a
služby

- dobudovanie
technickej infraštruktúry

- všetky ostatné funkcie

4. Banícka
ulica

Sociálna
vybavenosť

- Komunitné
centrum

- napojenie na
technickú infraštruktúru

- všetky ostatné funkcie

5. Križovatka
Hlavnej u. a
Ul. 1. mája

Dopravná
vybavenosť

- záchytné
parkovisko
- predaj
zmrzliny

- napojenie na
Ul. 1. mája
- napojenie na
technickú infraštruktúru

- všetky ostatné funkcie

-3. nadzemné
podlažia
- zastavanosť
max. 80 %
-3. nadzemné
podlažia
- zastavanosť
max. 80 %
- 3 nadzemné
podlažia
- zastavanosť
max. 60 %
-

VI.
V § 3, sa text ods. 6 nahrádza novým textom v znení:
(6) Zariadenia občianskej vybavenosti nadmestského významu a celomestského
významu prednostne umiestňovať v centrálnej mestskej zóne mesta, využívať pri tom hlavne
objekty s historickej hodnotou a objekty občianskych zariadení v súčasnosti nevyužívaných.
Pre občiansku vybavenosť využiť aj plochy v časti Horná a Dolná Kolónia so zachovaním
pásu filtračnej zelene v šírke 50 m od oplotenia priemyselného areálu pozdĺž západnej strany
Hlavnej ulice.
VII.
V § 3, sa text ods. 11 nahrádza novým textom v znení:
(11) V častiach mesta, kde je pretrvávajúce zhoršenie životného prostredia – údolie
Rimavy v časti Hačava, kde je zvýšené riziko ohrozenia zdravia obyvateľov, sa nepripúšťa
zriaďovať občianske zariadenia zo zvýšeným nárokom na kvalitu životného prostredia a zariadenia s možnosťou zhromažďovania sa veľkého počtu občanov.
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VIII.
V § 4, sa slovné spojenia „št. cesta“ a „štátna cesta“ vo všetkých pádoch nahrádzajú
slovom „cesta“ vo všetkých pádoch. Označenie cesty „II/531“ sa nahrádza označením „I/72“.
IX.
Text § 5 nahrádza novým textom v znení:
§5
Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a využívanie
prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability, vrátane plôch zelene
(1) Národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu (ďalej len ÚZPF):
a) ÚZPF č. 1047/1 POMNÍK S BUSTOU (pomník Jánovi Franciscimu Rimavskému z roku
1924), parc. č. 10, k. ú. Hnúšťa
b) ÚZPF č. 2614/1 KAPLNKA POHREBNÁ (neorenesančná, postavená v roku 1902),
orient. č. 153, súpis. č. 153, parc. č. 963/1, k. ú. Hnúšťa
c) ÚZPF č. 3481/1-2 DOM PAMÄTNÝ A PAMÄTNÁ TABUĽA (sídlo revolučného NV, postavený v rokoch 1930 - 35), orient. č. 74, súpis. č. 74, parc. č. 4, k. ú. Hnúšťa. 3484/1 DOM PAMÄTNÝ ; 3481/2 PAMÄTNÁ TABUĽA
d) ÚZPF č. 11262/1 VILA (Petrivalského vila, secesia), orient. č. 385, súpis. č. 385, parc. č.
375, k. ú. Hnúšťa
e) ÚZPF č. 1045/1 HROB S NÁHROBNÍKOM (hrob Martina Hrebendu, ľud. spisovateľa,
vznik 27. 10. 1968) parc. č. 1142, k. ú. Hačava.
a)

b)
c)

d)

e)

a)
b)
c)

(2) Opatrenia na zachovanie a priebežnú údržbu kultúrnych pamiatok:
Všetky pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR chrániť v ich
pôvodnej podobe, zabezpečiť ich základnú ochranu (opatrenia na predchádzanie ohrozenia, poškodenia, zničenia alebo odcudzenia kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie
dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu). Akýkoľvek zásah do kultúrnej pamiatky alebo v jej bezprostrednom okolí (priestor v okruhu 10 m od
obvodového plášťa NKP) konzultovať s orgánom na ochranu pamiatkového fondu.
Pripraviť rozšírenie zoznamu kultúrnych pamiatok o ďalšie objekty tvoriace kultúrne dedičstvo mesta (najmä kostoly v Hnúšti, Likieri, Hačave, Brádne a v Polome).
Vymedziť hranicu historického jadra mesta v súlade s vyznačenou hranicou vo výkrese
č 3 a všeobecne záväzným nariadením Mestského zastupiteľstva vyhlásiť regulatívy na
všetku činnosť v ňom.
Prekonzultovať zámery ochrany kultúrnych pamiatok a ďalších objektov pamiatkového
záujmu a ich prostredia (kostolov a technických historických diel) s orgánmi štátnej pamiatkovej starostlivosti.
Pri obnove národných kultúrnych pamiatok, pri stavebných činnostiach v ich bezprostrednom okolí a pri zemných prácach v celom katastrálnom území obce postupovať v
zmysle platných právnych predpisov na úseku ochrany pamiatkového fondu..
(3) Archeologické náleziská
V riešenom území sa nachádzajú tieto archeologické náleziská:
Predpokladané výšinné osídlenie z mladšej a neskorej doby bronzovej (kopec Ivačka)
Tzv. turecký most v miestnej časti Maša
Centrum mesta - predpoklad stredovekého osídlenia
(4) Opatrenia pre zachovanie a zvýšenie ekologickej stability územia:
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a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

základnú os tvoria brehové porasty vodných tokov Klenovská Rimava a Tisovecká Rimava, v mnohých prípadoch prepojených na rozptýlenú mimolesnú stromovú a kríkovú
vegetáciu. Plní funkciu ekostabilizačnú, hygienickú, bariérovú (plochy južne a severne
od Mútnika),ale aj estetickú.
ekostabilizačná krajinná vegetácia na styku so zastavaným územím Hnúšťa a Hačava
plní funkciu hygienickú, bariérovú, rekreačnú ale aj estetickú. Podobne aj pre miestne
časti Polom a Brádno.
osobitnú pozornosť venovať výsadbe krajinnej vegetácie v m. č. Mútnik a Skálie – v ťažobných priestoroch, na haldách a v celom zdevastovanom území. Ekostabilizačné
opatrenia realizovať na základe podrobného projektu, ktorý bude riešiť aj nové využitie
územia pre šport a rekreáciu.
posilniť dosadbou a zachovať zúžený pás vzrastlej vegetácie pozdĺž výrobného areálu
SLZ CHÉMIA a. s. v časti Kolónia s izolačnou a ekostabilizačnou funkciou.
Vlastník, prípadne nájomca pozemkov patriacich do poľnohospodárskej pôdy (PP) je
povinný vykonávať také agrotechnické opatrenia, ktoré zaručujú ochranu a obnovu prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy. Spôsob využívania PP musí zodpovedať
prírodným podmienkam v danom území, zaručovať funkčnú spätosť prírodných procesov v krajinnom priestore a nesmie ohrozovať ekologickú stabilitu územia.
Osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu najlepšej kvality zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdnoekologickej jednotky do kvalitatívne najlepších troch skupín poľnohospodárskych pôd.
Doriešiť realizáciu ďalšej etapy skládky na nie nebezpečný odpad ktorej prevádzkovateľom sú TSM Hnúšťa.

X.
V § 6, sa text ods. 3 a ods. 4 nahrádza novým textom v znení:
(3) Vo vodnom hospodárstve a v nakladaní s vodami dôsledne postupovať podľa
zákona NR SR č. 184/2002 Z. z. o vodách z 19.2.2002 (platnosť zákona je od 1. júla 2002.).
(4) Sústredené parkovacie miesta zabezpečiť proti úniku ropných látok (ORL) do
podzemných alebo povrchových vôd.
XI.
V § 6 sa na konci vkladá nový ods. 12 s textom v znení:
(12) V zmysle Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé zmeny klímy realizovať priebežne adaptačné opatrenia pre samosprávy:
a) opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav
1. Koncipovať urbanistickú štruktúru obce tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu.
2. Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad
vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplní otvorov.
3. Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre.
4. Zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a
infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam.
5. Zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v intraviláne aj
extraviláne sídiel.
6. Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam.
7. Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc
sídla a do priľahlej krajiny.
b) opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc
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Zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extravilánoch
miest a obcí.
2. Zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej
vegetácie. Zabezpečiť dostatočnú odstupnú vzdialenosť v blízkosti elektrického vedenia.
3. Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran.
opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha
1. Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody.
2. Zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach.
3. V menších obciach podporovať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd.
4. Samosprávy by mali podporovať a pokiaľ možno zabezpečiť zvýšené 65 využívanie
lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných vodných zdrojov.
opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok
1. Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu, ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú.
2. Zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním
štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí.
3. Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest.
4. Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí.
5. Usmernenie odtoku pomocou drobných hydrotechnických opatrení.
6. Zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii, zosuvom pôdy.
1.

c)

d)

XII.
V § 7 sa označenie cesty „II/531“ sa nahrádza označením „I/72“.
XIII.
V druhej časti sa vypúšťa § 8.
XIV.
Na začiatku tretej časti sa vkladá nový § 8 s textom v znení:
§8
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
(1) Ochranné pásmo výrobných areálov – Magnatech Slovakia a.s. Hačava, GENES – Hnúšťa sa stanovuje na 200 m od súčasného oplotenia areálov. Jedná sa o hygienické ochranné pásmo, kde je vzhľadom na zhoršenie životného prostredia (prašnosť, hlučnosť,
zamorenie prostredia imisiami) nie vhodné umiestňovať objekty sú zvýšeným nárokom na
čisté prostredie.
(2) Ochranné pásma ložísk nerastných surovín. V riešenom území sa nachádzajú
ložiská magnezitu a mastenca, ktoré ležia hlavne severne a severovýchodne od Hnúšte medzi magnezitkami a časťou Polom. Banský úsek Mútnik obsahuje magnezit a menej aj mastenec. V nadloží sa vyskytuje dolomit. Úsek je dlhý cca 1200 m. Ochranné pásmo je znázornené vo výkresoch. Banský úsek SEMO bol prakticky vyťažený začiatkom 90-tych rokov minulého storočia. V ochrannom pásme ložísk nerastných surovín nie je dovolené vykonávať
žiadnu inú hospodársku činnosť okrem ťažby a sanačných činností reliéfu a krajinného obrazu. Všetky zámery na prípadné zmeny využívania územia v kontakte s týmto územím je potrebné odsúhlasiť aj so správcom príslušných lomov a ložísk.
(3) Ochranné pásmo lesa je vymedzené vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných
pozemkov.
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(4) Ochranné pásmo cintorína (pohrebiska) je 50 m od hranice pozemku pohrebiska.
(5) Ochranné pásmo priemyselného areálu je 50 m od oplotenia areálu.
(6) Pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho areálu 100 m od objektov so
živočíšnou výrobou.
a)
b)
c)
d)

(7) Plochy a územia známych zámerov
Koridory uvažovaných preložiek dopravných zariadení.
Plochy pre navrhované obytné skupiny bytových a rodinných domov, včítane objektov
občianskej vybavenosti.
Plochy pre garáže osobných automobilov obyvateľov centrálnej častí mesta.
Plocha pre podnikateľské aktivity.

XV.
Text § 9 a § 10 sa nahrádza novým textom v znení:
§9
Ochranné pásma dopravných zariadení
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)

(1) Cestné ochranné pásma
cesta I. triedy (I/72) má stanovené ochranné pásmo na 50 m od osi vozovky,
cesta II. triedy (II/5266) má stanovené ochranné pásmo na 25 m od osi vozovky,
cesty III. triedy majú stanovené ochranné pásmo na 20 m od osi vozovky,
miestne komunikácie mimo zastavaného územia majú stanovené ochranné pásma na
15 m od osi vozovky,
riešeným územím v smere sever - juh prebieha cesta I/72.
(2) Ochranné pásmo železnice
je 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy,
riešeným územím v smere sever - juh prebieha železničná trať č. 173 Jesenské - Hnúšťa - Tisovec - Brezno.
(3) Ochranné pásmo letiska

- súhlas Leteckého úradu Slovenskej republiky je potrebný na stavby: vysoké 100 m a viac
nad terénom ; na stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo
umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu ; na zariadenia,
ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných zariadení, najmä zariadenia priemyselných
podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice.
§ 10
Ochranné pásma technickej infraštruktúry
(1) Ochranné pásma vodných zdrojov, tokov a nádrží
ochranné pásmo vodných tokov Tisovskej a Klenovskej Rimavy je 10 m od brehovej čiary na obidve strany.
ochranné pásmo malých vodných tokov je 5 m od brehovej čiary na každú stranu
(2) Ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia, pre priemer DN 500 a viac je 2,5 m na obidve
strany od pôdorysného okraja potrubia.
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(3) Ochranné pásmo plynárenských zariadení vo vzdialenosti na každú stranu od
osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:
a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce
f) s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
g) 8 m pre technologické objekty,
h) 150 m pre sondy,
i)
50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až g).
(4) Bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení vo vzdialenosti na každú stranu
od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je
a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350
mm,
c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350
mm,
d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,
i)
250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až h).
j) pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, a pri regulačných staniciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa, lokalizovaných v súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.
a)

b)
c)

(5) Ochranné pásma elektrických zariadení
ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
1. od 1 kV do 35 kV vrátane
pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
pre zavesené káblové vedenie 1 m,
2. od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
3. od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
4. od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
5. nad 400 kV 35 m.
ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane
je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je
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1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej
techniky,
2. 3 m pri napätí nad 110 kV.
ochranné pásmo elektrickej stanice
1. vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami,
ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
2. vonkajšieho vyhotovenia 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,
3. s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice
na výmenu technologických zariadení.
1.

d)

(6) Ochranné pásma elektronických komunikácií –ochranné pásmo vedenia je široké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách 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.
XVI.
Text § 12 a § 13 sa nahrádza novým textom v znení:
§ 12
Plochy pre vykonanie asanácií
Plochy pre vykonanie asanácií nie sú v územnom pláne navrhnuté.
§ 13
Zoznam verejnoprospešných stavieb
(1) Verejnoprospešné stavby vyplývajúce zo Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta
Hnúšťa:
1. Preložka cesty I/72 východne od zastavaného územia mesta
2. Komunikačné prepojenie m. č. Hnúšťa-Kolónia s m. č. Likier západným okrajom zastavaného územia
3. Komunikačné prepojenie ciest I/72 a II/526 ponad cintorín
4. Komunikačné prepojenie súboru rodinných domov v m. č. Hnúšťa-Kolónia s cestou
II/526
5. Prístupová komunikácia od železničnej stanice do areálu Probelo s.r.o.
6. Preložka cesty I/72 v m. č. Hačava
7. Miestne komunikácie v novo navrhovaných obytných súboroch, obslužných a výrobných
areáloch
8. Smerové a šírkové úpravy komunikácií v zastavanom území mesta
9. Nové úseky mestského vodovodu včítane prívodných potrubí, čerpacích staníc , výtlačných a zásobovacích potrubí
10. Nové kanalizačné stoky a zberače vo všetkých častiach mesta
11. Čistiarne odpadových vôd
12. Nové elektrické V N prípojky, trafostanice a NN prípojky
13. Nové úseky telekomunikačných káblov a telekomunikačných zariadení
14. Nové úseky STL plynovodu
15. Nové úseky úpravy Rimavy a Klenovskej Rimavy tokov, úpravy ich prítokov
16. Rekultivácia ťažbou zdevastovaných častí krajiny
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17. Výsadba ekostabilizačnej stromovej a krovinnej vegetácie
18. Rozšírenie plôch verejnej zelene vo všetkých častiach mesta

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

(2) Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z ÚPN VÚC Banskobystrický kraj:
1. Cestná infraštruktúra
(1.16.2.) cesta I/72 (pôvodne II/531) v úseku Rimavská Sobota (I/50) – Hnúšťa – Tisovec, rekonštrukcia s obchvatmi obcí,
(1.21.4.) „Cesta II/526 v úseku Devičie (I/66-R3) - Senohrad, Stará Huta - Podkriváň a
Kriváň - Kokava nad Rimavicou - Hnúšťa - Jelšava - hranica Košického kraja s prerušením ťahu v priestore Senohrad - Stará Huta (Lešť), rekonštrukcia cesty“
5. Zásobovanie pitnou vodou
(5.58.) Hnúšťa časť Hačava vodovod,
6. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
(6.14.) Kanalizačné výpuste R. Sobota, Tisovec, Klenovec, Hnúšťa, Tornaľa,
(6.53.) Hnúšťa – dobudovanie kanalizácie v meste,
7. Odtokové pomery
(7.85.) Hnúšťa časť Likier, úprava toku Rimavy,
(7.96.) Hnúšťa, protipovodňové opatrenia na toku Burianka, polder v rkm 1,630.

XVII.
Na konci piatej časti sa vkladá nový § 16 s textom v znení:
§ 16
Zmeny a doplnky č. 2 –schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
(1) Záväzné sú zásady priestorového usporiadania a funkčného využívania územia vyjadrené vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb formulované v záväznej
časti územného plánu.
(2) Záväzné sú verejnoprospešné stavby uvedené v kapitole č. 11.
(3) Záväzné sú výkresy č. 3A. Komplexný urbanistický návrh a 8A. Verejnoprospešné stavby.
Druhá časť
Záverečné ustanovenia
XVIII.
Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 141/2017 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti
na svojom zasadnutí dňa 11.12.2017 uznesením č. 38/520/2017.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 27.12.2017.

Mgr. Michal Bagačka
primátor mesta Hnúšťa

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 12.12.2017
Zvesené z úradnej tabule dňa 12.01.2018
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