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A. ÚVOD – ZÁKLADNÉ CIELE ÚZEMNÉHO PLÁNU

Do časti Hlavné ciele územného plánu sa vsúvajú ďalšie dva odrazníky:
• Vymedziť centrálnu zónu obce
• Navrhnúť obmedzený rozvoj rekreácie v ochranných pásmach vodnej nádrže Klenovec
v lokalitách Ráztočné a Skorušina

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS
Na koniec kapitoly sa vsúvajú ďalšie tri odstavce:
Centrálna zóna obce je vymedzená nasledovne: Na východnej strane je
východiskový bod na odbočke nepomenovanej uličky z cesty II/526 pred areálom EVA
ŠPORT smerom k toku Klenovskej Rimave. Hranica prebieha po východnom okraji uličky,
pretína kolmo koryto Klenovskej Rimavy a Ul. Červenej armády, lomí sa na západ,
prebieha po južnej strane Ul. Červenej armády, po 450 m mení smer na juhozápad a po
50 m mení smer na severozápad, prebieha po južnej strane Ul. Malinovského, po 350 m
križuje cestu II/526, lomí sa na východ, prebieha po severnom okraji cesty II/526, pretína
koryto Klenovskej Rimavy, mení smer na juhovýchod, prebieha po severovýchodnom
okraji cesty II/526, po 200 m sa lomí na severovýchod, po 170 m sa lomí na severozápad,
obieha po západnej a severnej strane areál kostola, lomí sa na sever, prebieha po pravom
brehu toku Klenovčok, po 50 m pokračuje po západnom okraji Ul. Klenovčok, po 250 m sa
lomí na východ, pretína kolmo uličnú komunikáciu a tok Klenovčok, lomí sa na juh,
prebieha po východnom okraji Ul. Klenovčok, po 400 m mení smer na juhovýchod a po
100 m na juh, po 100 m dosahuje cestu II/526, lomí sa na východ, pokračuje po severnom
okraji cesty II/526 a po 200 m dosahuje východiskový bod. Plošná výmera je 8,37 ha
Rekreačná lokalita Ráztočné je vymedzené hranicou pôvodnej osady Ráztočné
s pôvodnými budovami a parcelami k nim prislúchajúcimi. Okrem toho je vymedzená
existujúcou lyžiarskou zjazdovou traťou severne od osady Ráztočné. Plošná výmera je
0,88 ha.
Rekreačná lokalita Skorušina je vymedzená existujúcimi budovami a parcelami
k nim prislúchajúcimi. Okrem toho je vymedzená plochou existujúcej zjazdovej lyžiarskej
trate pod vrch Železná brána a s navrhovanou rozhľadňou na vrchu Železná brána.
Plošná výmera je 3,26 ha.

2. VÄZBY A RIEŠENIA VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU
REGIÓNU
Text kapitoly sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:
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I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1. podporovať v strednej časti Slovenskej republiky, v záujme vytvorenia celoštátne
homogénneho a medzinárodne konkurenčného sídelného prostredia, rovnomerne
rozložený
systém osídlenia miest a vytvorenie vzájomného prepojenia žilinsko-martinského a
banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia s tým aby sa v južnej časti Slovenska
podporilo vytvorenie lučenecko-rimavskosobotského ťažiska osídlenia.
1.2. podporovať rozvoj sídelných centier , ktoré tvoria terciárne centrá osídlenia, rozvojové
centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemia, tak
pre príslušný regionálny celok hierarchickým systémom pozostávajúcim z nasledovných
skupín centier Brezno, Rimavská Sobota,
1.2.6. podporovať rozvoj centier štvrtej skupiny:
Fiľakovo, Krupina, Tornaľa, Žarnovica, Dudince, Hnúšťa, Hriňová, Nová Baňa, Poltár,
Tisovec,
1.4.2. podporovať ako ťažiská osídlenia druhej úrovne :
· lučenecko-rimavskosobotské ťažisko osídlenia
1.4.4. podporovať ako ťažiská osídlenia tretej úrovne, druhej skupiny :
· banskoštiavnické ťažisko osídlenia,
· hnúštianske ťažisko osídlenia,
· revúcke ťažisko osídlenia,
· tornalianske ťažisko osídlenia.
1.5. podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej
komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí.
1.6. podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej
sídelnej štruktúry
1.6.1.
1.6.3. podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa:
· rimavickú rozvojovú os: Rimavská Sobota – Hnúšťa – Tisovec – Brezno,
1.7. v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom
1.7.1. podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na
integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno- historických a urbanistickoarchitektonických daností,
1.7.2. zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného
charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky utváraný typ
zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov, prostredie a pri
rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych
dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru.
1.7.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám
podporou výstavby verejného dopravného a technického vybavenia obcí tak, aby vidiecke
priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie s urbánnym prostredím
a dosahovali skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný
spôsob života.
1.8. v oblasti rozvoja cezhraničnej spolupráce – vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce
medzi
5

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

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu sídelného útvaru Klenovec
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

jednotlivými regiónmi, mikroregiónmi, mestami a obcami, s využitím väzieb jednotlivých
sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch a ďalších oblastiach cezhraničnej spolupráce.
2. V oblasti hospodárstva
2.1. vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj hospodárskych aktivít v území
vrátane zariadení na nakladanie s odpadmi a považovať ich za prioritný podnet pre jeho
komplexný rozvoj,
2.1.1. prednostne sa zamerať na rozvoj pracovných príležitostí v okresoch, kde dlhodobo
miera nezamestnanosti presahuje 20%, a to najmä v okresoch Rimavská Sobota, Veľký
Krtíš, Žarnovica, Lučenec, Poltár a Revúca,
2.1.2.
podporovať
prednostné
využívanie
existujúcich
priemyselných
a
poľnohospodárskych
areálov formou ich rekonštrukcie, revitalizácie a zavádzaním nových technológií, šetriacich
prírodné zdroje, ktoré znížia množstvo vznikajúcich odpadov a znečisťovanie životného
prostredia, prípadne budú odpady zhodnocovať
2.2. poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
2.2.1. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond, podporovať jeho využívanie v celom
jeho rozsahu a poľnohospodársku pôdu v kategóriách zodpovedajúcich pôdno-ekologickej
rajonizácii a typologicko-produkčnej kategorizácii, v súlade so zákonom NR SR č.
220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.
245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
2.2.2. v chránených územiach zavádzať osobitnú sústavu hospodárenia (chránené územia
podľa §17 ods. 1 písm. c), d), e), f) a §27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ochranné pásma vodných zdrojov, ochranné
pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd),
2.2.3. v národných parkoch a v ich ochrannom pásme a v chránených krajinných
oblastiach uprednostňovať poľnohospodárstvo s výrazným ekologickým účinkom,
2.2.4. pri využívaní LPF uplatňovať funkčnú diferenciáciu územia aj v závislosti od stupňa
ochrany a kategórie chráneného územia v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny, v národných parkoch vyhlasovať len lesy osobitného určenia a
ochranné lesy,
2.2.5. v chránených územiach uplatňovať ekologické princípy hospodárenia,
2.2.6. zalesniť pôvodnými, stanovištne vhodnými druhmi drevín poľnohospodársky
nevyužiteľné pozemky, ak súčasne nepredstavujú biotop chránených druhov rastlín, alebo
živočíchov a ak tým nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody podľa zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, a vykonať ich prevod do lesného pôdneho
fondu,
2.2.7. zosúladiť stav evidencie pozemkov s ich skutočným stavom – prevod zalesnených
nelesných pozemkov do lesného pôdneho fondu,
2.2.8. vytvárať podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva v súlade s ochranou životného
prostredia a zdravou výživou,
2.2.9. vytvárať podmienky pre obnovu TTP v súlade s udržaním ekologickej stability
územia a zachovania krajinného rázu,
2.2.10. stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd a ich ochranu uskutočňovať ako
ochranu hospodársko-sociálneho potenciálu štátu aj ako súčasť ochrany prírodného a
životného prostredia.
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2.3. priemysel, ťažba a stavebníctvo
2.3.1. pri rozvoji priemyslu podporovať a uprednostňovať princíp rekonštrukcie, sanácie a
intenzifikácie využívania existujúcich priemyselných zón, areálov a plôch, prípadne aj
objektov,
2.3.2. podporovať rozvoj súčasnej odvetvovej štruktúry priemyselnej výroby s orientáciou
najmä na sústavnú modernizáciu technologických procesov a zariadení šetriacich prírodné
zdroje, ktoré znížia množstvo vznikajúcich odpadov a znečisťovanie životného prostredia,
prípadne budú odpady zhodnocovať, znižovanie výrobných nákladov a energetickej
náročnosti výroby, zvyšovanie miery finalizácie, kvality a úžitkových parametrov výrobkov,
2.3.3. utvárať územnotechnické predpoklady na:
a, rozvoj priemyselnej a stavebnej výroby a ťažby nerastov v okresoch Banská Štiavnica a
Krupina a na elimináciu jednostrannej orientácie výroby v okrese Detva tak, aby bola v
súlade s existujúcimi podmienkami prírodného aj urbanizovaného prostredia a s
demografickou situáciou v okresoch,
b, rozšírenie priemyselnej výroby v okresoch Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký
Krtíš,
c, realizáciu nevyhnutných modernizačných opatrení vo výrobných procesoch a opatrení
na ochranu a revitalizáciu územia zdevastovaného ťažbou a spracovaním magnezitu v
lokalitách Lovinobaňa, Jelšava a Lubeník,
d, rekultiváciu a revitalizáciu dotknutého územia nadväzne na postupný útlm a ukončenie
ťažby v Bani Dolina, a.s. Veľký Krtíš, pri súčasnom rešpektovaní existujúcich štúdií EIA
(posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. v
znení neskorších predpisov,
e, podstatné zvýšenie ťažby a spracovania tehliarskych a keramických surovín najmä v
južných okresoch Banskobystrického kraja - v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca a
Rimavská Sobota,
f, rekultivačné a ekostabilizačné opatrenia v územiach ovplyvnených povrchovou aj
podpovrchovou ťažbou,
g, rekultivačné a ekostabilizačné opatrenia v územiach ovplyvnených exhalátmi
priemyselnej výroby (staré ekologické záťaže),
2.3.4. ťažbu nerastov realizovať pri zohľadnení zdôvodnených potrieb v takom rozsahu
a takým spôsobom, aby nedochádzalo k nadmerným negatívnym vplyvom na životné
prostredie a režim podzemných vôd,
2.3.5. rešpektovať chránené ložiskové územia a určené dobývacie priestory.
2.4. regionálny rozvoj
2.4.1. vytvárať územno-technické podmienky na budovanie priemyselných parkov,
vedecko-technologických parkov a priemyselných zón
2.4.2. na budovanie priemyselných parkov prednostne využiť areály nefunkčných
priemyselných zón a objektov,
2.4.3. revitalizovať územia existujúcich priemyselných areálov,
2.4.4. vytvárať územno-technické podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania,
2.4.5. podporovať rozvoj výrob a služieb založených na využití domácich zdrojov,
2.4.6. rezervovať územie pre priemyselné parky, pre ktoré bolo spracované
environmentálne
hodnotenie.
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2.4.7. diverzifikovať odvetvovú a ekonomickú základňu miest a regiónov a podporovať v
záujme trvalej udržateľnosti malé a stredné podnikanie,
2.4.8. zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre podnikanie
dobudovaním výkonnej technickej a dopravnej infraštruktúry,
2.4.9. zabezpečiť v záujme rozvoja vidieka v horských a podhorských oblastiach so
sťaženými prírodnými podmienkami primeranú životnú úroveň a zlepšenie kvality života
vidieckeho obyvateľstva prostredníctvom podpory vybraných centier s využitím ich
prírodného, demografického a kultúrno-historického potenciálu v prospech rozvoja
vidieckych oblastí.
3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
3.1. usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turistiky v súlade s
Koncepciou územného rozvoja Slovenskej republiky 2001 a Programom hospodárskeho,
sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja.
3.2. utvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov mestských sídiel
budovaním rekreačných zón sídelných útvarov.
3.3. utvárať územno-technické predpoklady na rozvoj všetkých aktuálnych foriem domácej
a
medzinárodnej turistiky v sídlach a rekreačných útvaroch modernizáciou jestvujúcej a
budovaním novej obslužnej, relaxačnej a športovej vybavenosti v zastavanom území a
nadväzujúcich priestoroch, na významných medzinárodných a regionálnych cestných
trasách kraja a na cykloturistických trasách všetkých kategórií.
3.4. rozvíjať komplexnosť a kvalitu vybavenosti všetkých turisticky atraktívnych miest, obcí
a stredísk cestovného ruchu
3.4.1. zariadenia a služby umiestňovať do ich zastavaného územia a jeho okolia,
3.4.2. zariadenia a služby mimo zastavaných území miest a obcí, umiestňovať do už
zastavaných lokalít,
3.4.3. priestor voľnej krajiny využívať predovšetkým na športové, relaxačné, poznávacie a
iné pohybové aktivity.
3.5. zvyšovať kvalitu vybavenosti stredísk cestovného ruchu na území národných parkov a
veľkoplošných chránených území prírody
3.5.1. zariadenia a služby umiestňovať prednostne do ich zastavaného územia,
3.5.2. návštevnosť, kapacity vybavenosti a využitie voľnej krajiny v ich okolí zosúlaďovať s
požiadavkami štátnej ochrany prírody.
3.6. rozvoj vybavenosti pre rekreáciu a turizmus v nových, doteraz neurbanizovaných
lokalitách a strediskách cestovného ruchu umožniť len v súlade so schváleným
programom, alebo plánom rozvoja obce, mesta, alebo regiónu a len na základe schválenej
územnoplánovacej dokumentácie. Na územiach s 3. až 5. stupňom ochrany podľa zákona
NR SR c. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, nezakladať nové lokality a strediská
rekreácie, liečby, športu a turizmu.
3.8. viazať lokalizáciu služieb zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmu prednostne do
sídiel s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie rekreačných útvarov vo voľnej
krajine, pričom využiť aj obnovu a revitalizáciu historických mestských a vidieckych celkov
a objektov kultúrnych pamiatok.
3.9. vytvárať podmienky pre rozvoj špecifickej vybavenosti pre medzinárodný cestovný
ruch:
8
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3.11. pri rozvoji rekreácie a turizmu na území chránených území a ich ochranných pásiem
rešpektovať návštevný poriadok príslušného chráneného územia, platný v čase prípravy a
realizácie rozvojových zámerov.
3.13. podporovať vznik a rozvoj miestnych kúpeľov na základe využitia špecifík daného
územia.
3.14. vytvárať územno-technické podmienky pre realizáciu cykloturistických trás
regionálneho, nadregionálneho a celoštátneho významu, pri súčasnom rešpektovaní
zákona NR SR c. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
3.15. využiť bohatý kultúrno-poznávací potenciál územia na rozvoj poznávacieho a
rekreačného turizmu.
3.16. zabezpečiť podmienky pre vytvorenie komplexného informačného systému regiónu
ako neoddeliteľnej súčasti rozvoja cestovného ruchu a informovanosti o atraktivitách
Banskobystrického kraja, pri súčasnom rešpektovaní zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny.
3.17. podporovať rozvoj všetkých druhov turizmu v súlade s ochranou prírody a krajiny.
4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody
a
pôdneho fondu
4.1. rešpektovať územné vymedzenie, podmienky ochrany a využívanie všetkých
vyhlásených chránených území v kategóriách chránená krajinná oblasť, národný park,
národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, prírodná
pamiatka, chránený areál, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, navrhované
územie európskeho významu a národného významu, biotopy chránených rastlín a
živočíchov.
4.4. uplatňovať pri hospodárskom využívaní území chránených podľa zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny diferencovaný
spôsob hospodárenia a uprednostňovať biologické a integrované metódy ochrany územia,
4.4.1. rešpektovať prioritnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov nachádzajúcich sa
vo vyhlásených a navrhovaných chránených územiach kategórie národná prírodná
rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka a prírodná pamiatka,
4.4.2. rešpektovať hlavnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov s druhoradým,
alebo podradným drevoprodukčným významom, ktoré sú v kategóriách ochranné lesy,
lesy osobitného určenia mimo časti lesov pod vplyvom imisií zaradených do pásiem
ohrozenia a lesy vo všetkých vyhlásených a navrhovaných chránených územiach kategórií
chránený areál, národný park a v územiach vymedzených biocentier,
4.4.3. rešpektovať hlavnú environmentálnu funkciu lesov so značným drevoprodukčným
významom, ktoré sú súčasťou vyhlásených a navrhovaných chránených území kategórie
chránená krajinná oblasť.
4.5. rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability.
4.7. uplatňovať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného
systému ekologickej stability podmienky ustanovené
4.7.1. zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny pre kategórie a stupne ochrany chránených území,
4.7.2. zákonom Slovenskej národnej rady č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších
predpisov a zákonom Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a
9
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štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov pre lesné ekosystémy
v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
4.7.3. zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z.z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách podporujúcich a
zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),
4.7.4. medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná pre
ekosystémy mokradí majúcich medzinárodný význam najmä ako biotypy vodného vtáctva.
4.8. zosúlaďovať trasovanie dopravnej a technickej infraštruktúry s prvkami ekologickej
siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť.
4.9. eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného
systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií,
znečisťovanie vodných tokov a pod.).
4.10. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako limitujúci faktor
urbanistického rozvoja územia, osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s veľmi vysokým
až stredne vysokým produkčným potenciálom, poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli
vybudované hydromelioračné zariadenia a osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej
schopnosti (produkčné sady a vinice).
4.11. zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie
územia, rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej
stability,
biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni regionálnej a lokálnej.
4.12. zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné
toky a ich brehové územia, s cieľom obnoviť integritu a zabezpečiť priaznivé existenčné
podmienky pre biotu vodných ekosystémov.
4.13. zabezpečovať zvýšenie ekologickej stability a obnovu biologickej rozmanitosti v
územiach a krajinných segmentoch a narušeným prírodným a životným prostredím.
5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva
5.1. rešpektovať pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo, predovšetkým chrániť najcennejšie
objekty a súbory objektov zaradené, alebo navrhované na zaradenie do kategórie
pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a nehnuteľných národných kultúrnych
pamiatok,
vrátane ich vyhlásených ochranných pásiem, chrániť ich a využívať v súlade s
ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu.
5.4. utvárať podmienky na ochranu pamiatkového fondu a spolupracovať s orgánmi
štátnej
správy na úseku ochrany pamiatkového fondu pri záchrane, obnove a využívaní
pamiatkového fondu, pamiatkových území a ich ochranných pásiem v súlade
s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu. Obdobne vytvárať podmienky pre ochranu pamätihodností miest a
obcí
a spolupracovať s orgánmi samosprávy miest a obcí.
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5.5. zabezpečiť osobitnú pozornosť a zvýšenú ochranu evidovaným, známym
a predpokladaným archeologickým náleziskám a lokalitám, v súlade s ustanoveniami
zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
5.6. podporovať dodržiavanie zásad pamiatkovej starostlivosti na území historických jadier
miest a obcí nepodliehajúcich ochrane pamiatkového fondu zo zákona, ako aj v častiach
územia so zachovanou historickou urbanistickou štruktúrou a historickým stavebným
fondom.
5.7. podporovať ochranu vedeckých a technických hodnôt : banské a hutnícke diela –
šachty,
štôlne, tajchy, huty, hámre, valkovne a pod., vybraté typické remeselnícke a priemyselné
objekty, zariadenia železničnej dopravy – pôvodné stanice, charakteristické a unikátne
úseky tratí, ako sú Telgárt – Červená Skala, Brezno – Tisovec, Čiernohronská železnica,
železničná trať Banská Bystrica – Diviaky.
5.11. vytvárať podmienky pre ochranu a obnovu objektov pamiatkového fondu vo voľnej
krajine (objektov hradov, kaštieľov a ich ruín) pri zachovaní ich pamiatkových hodnôt
ako súhrnu významných historických, krajinných, spoločenských, urbanistických,
architektonických, vedeckých, technických, výtvarných, alebo umelecko-remeselných
hodnôt. Vytvárať podmienky pre obnovu pamätihodností miest a obcí vo voľnej krajine.
5.12. rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé špecifické
regióny kraja vo vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým formám hospodárskych
aktivít a väzbám s prírodným prostredím.
5.13. uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú charakteristiku sídiel mestského,
malomestského a rôznych foriem vidieckeho osídlenia vrátane typického rozptýleného
osídlenia strednej a južnej časti územia kraja.
5.14. rešpektovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrno - historických daností
v nadväznosti na všetky zámery v sociálno-ekonomickom rozvoji.
6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
6.1. v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry
6.1.20..3 rekonštruovať cestu 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),
6.1.23. preferovať vedenie cestných trás zaťažených intenzívnou dopravou mimo
zastavaného územia obcí, územia evidovaných vodných zdrojov a ich ochranných pásiem,
pripravovaných vodných diel a chránených území, vytvárať podmienky pre postupnú
realizáciu tunelových úsekov navrhovaných dopravných trás v horských úsekoch,
6.1.29. výstavbu rýchlostných ciest a preložiek cestných úsekov (obchvatov ciest I.- II.
triedy) realizovať podľa naliehavosti najmä v závislosti od intenzity dopravy a požiadaviek
ochrany prírody a životného prostredia v intravilánoch miest a obcí v súlade so schválenou
územnoplánovacou dokumentáciou obcí,
6.3. v oblasti rozvoja leteckej infraštruktúry
6.3.4. v strediskách rekreácie a cestovného ruchu riešiť sieť heliportov pre pohotovostné
lety leteckej záchrannej služby, ostatných rýchlych zásahov a taxislužby.
7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
7.1.4. dokončiť rozostavané čistiarne odpadových vôd,
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7.1.5. rekonštruovať a rozšíriš čistiarne odpadových vôd Zvolen, Fiľakovo, Detva, Banská
Bystrica, Kremnica, Revúca, Tisovec, Veľký Krtíš, Podbrezová, Žiar nad Hronom, Brezno,
Hriňová, Poltár, Dudince, Hliník nad Hronom, Valaská, Donovaly, Klenovec, Banská Belá,
7.1.12. podporovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu
zastavaných
území miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach vodných
tokov v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody v súlade s
Programom protipovodňovej ochrany Slovenska
do roku 2010 a Protipovodňovými plánmi miest a obcí,
7.1.13. zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné
nevhodné činnosti,
7.1.14. akceptovať pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií v súlade
so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a
doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.
7.2. zásobovanie elektrickou energiou
7.2.10. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného elektrického vedenia
používať také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4 ods. 4 a 5
zákona NR SR c. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
7.3. zásobovanie plynom a teplom
7.3.1. prednostne využívať zemný plyn na zásobovanie lokalít teplom, s cieľom znížiť
miestnu záťaž znečistenia ovzdušia,
7.3.5. podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie (biomasy, slnečnej,
veternej a geotermálnej energie), ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej
energetike, s uprednostnením sídiel bez perspektívy zásobovania zemným plynom,
7.3.4. presadzovať uplatnením energetickej politiky SR, regionálnej energetickej politiky a
využitím kompetencií miestnych orgánov samosprávy budovanie kogeneračných zdrojov
na výrobu elektriny a tepla a tam kde je to ekonomicky a environmentálne zdôvodniteľné,
udržať a inovovať už vybudované systémy s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva
teplom,
7.3.5. podporovať v oblastiach s podhorskými obcami využitie miestnych energetických
zdrojov pre potreby obyvateľov a služieb.
7.4. pošta a telekomunikácie
7.4.1. dokončiť výstavbu základnej siete informačného systému Slovenskej pošty
Bratislava
– Nitra – Košice a pripojenie okresných a poverených pôšt na túto sieť,
7.4.2. rezervovať priestor pre výhľadové trasy diaľkových optických káblov,
7.4.3. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného telefónneho vedenia
používať také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4 ods. 4 a 5
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).
8. V oblasti sociálnej infraštruktúry
8.1. školstvo
8.1.1. vytvárať územno-technické predpoklady na rovnocennú dostupnosť stredných škôl,
vysokých škôl a ich zariadení na území kraja s osobitným zreteľom na územné časti
vzdialené od ťažísk osídlenia,
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8.1.3. pri lokalizácii zariadení stredného školstva zohľadniť charakter demografickej,
sociálnej a ekonomickej štruktúry územia a z nej vyplývajúce nároky na odbornú orientáciu
absolventov stredných škôl a učilíšť,
8.1.5. podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškolovacích
zariadení na území regiónu,
8.2. zdravotníctvo
8.2.1. vytvárať územno-technické predpoklady na rovnomerné pokrytie územia
zariadeniami
základnej zdravotnej starostlivosti, jej zameranie postupne preorientovať na prevenciu a
na včasnú diagnostiku závažných ochorení,
8.2.3. podporovať malé a stredné podnikanie v oblasti zdravotníctva, predovšetkým v
oblastiach vzdialenejších od sídelných centier,
8.3. sociálna pomoc
8.3.1. rozširovať sieť a štruktúru zariadení sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb
podľa potrieb okresov paralelne s narastaním podielu občanov odkázaných na sociálnu
pomoc a občanov v dôchodkovom veku, ako aj občanov so zdravotným postihnutím,
najmä občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
8.3.2. vytvárať územno-technické predpoklady na zriaďovanie resocializačných stredísk
na poskytovanie starostlivosti občanom po skončení liečby v zdravotníckom zariadení na
liečbu drogových závislostí v okresoch so zvýšeným výskytom drogových závislostí,
8.3.3. podporovať vybrané zariadenia sociálnej starostlivosti na regionálnej úrovni.
8.3.4. podporovať vytvorenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti o
dlhodobo chorých a zdravotne ťažko postihnutých.
8.4. kultúra
8.4.1. vytvárať územnotechnické podmienky na rovnomerné pokrytie územia zariadeniami
kultúrnych služieb a tým zvýšiť ich dostupnosť vo všetkých lokalitách kraja,
8.4.2. rozširovať sieť a štruktúru kultúrnych zariadení podľa potrieb okresov, ako
neoddeliteľnej súčasti infraštruktúry a kultúrnych služieb obyvateľstvu,
8.4.3. podporovať inštitucionálny rozvoj a aktivity mimovládnych organizácií a záujmových
združení v oblasti kultúry,
8.4.4. podporovať tvorivé a vzdelávacie aktivity obyvateľstva, prepojiť ponuky kultúrnych
inštitúcií na výchovno – vzdelávací program škôl.
9. V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
9.1. podporovať postupnú realizáciu národných programov zameraných na znižovanie
emisií
oxidu uhličitého a ostatných plynných látok vyvolávajúcich zvýšenie skleníkového efektu,
ich podrobné rozpracovanie a realizáciu v podmienkach Banskobystrického kraja,
zabezpečiť realizáciu a implementáciu všetkých environmentálnych programov na
nadnárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.
9.2. zabezpečiť dosiahnutie cieľa kvality ovzdušia v území podľa § 5 zákona c. 478/2002
Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa doplna zákon c. 40/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v oblastiach
riadenia kvality ovzdušia v súlade s vypracovanými Programami na zlepšenie kvality
ovzdušia.
9.3. ochranu vôd realizovať ako
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9.3.1. ochranu v chránených vodohospodárskych oblastiach Veľká Fatra, Nízke Tatry západná časť, Nízke Tatry - východná časť, Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny,
Muránska planina, Horné povodie Hnilca podľa § 31 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) a NV SSR č.13/1987 Zb. o niektorých chránených
oblastiach prirodzenej akumulácie vôd,
9.3.2. ochranu vodárenských tokov a ich povodí podľa vyhlášky MP SR c. 525/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú vodárenské toky, ich povodia a vodohospodársky významné toky
9.3.3. ochranu vodárenských zdrojov podľa § 32 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
9.3.4. ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových
vôd podľa § 65 zákona NR SR č. 277/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších
predpisov
9.3.5. ochranu v citlivých oblastiach podľa § 33 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
9.3.6. ochranu v zraniteľných oblastiach podľa § 34 zákona č. 364/2004 Z.z. a vyhlášky
MP SR c. 392/2004 Z.z,. ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo
vyhlásených zraniteľných oblastiach,
9.3.7. ochranu pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov podľa § 35
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, zabezpečením prijateľnej úrovne ochrany podľa
Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe (príloha c.5 zákona č. 364/2004 Z.z. o
vodách),
9.3.8. zabezpečiť minimálne dvojstupňové čistenie komunálnych odpadových organicky
znečistených priemyselných odpadových vôd vypúšťaných do povrchových tokov v súlade
s limitnými hodnotami znečistenia podľa nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z.z. (§ 32
zákona č. 364/2002 Z.z. o vodách)
9.3.9 rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú
vodu a kontrolu kvality pitnej vody a vyhlášky MZ SR č. 30/2002 Z.z.v znení vyhlášky č.
146/2004 Z.z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na
kúpaliská.
9.4. vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj a budovanie potrebnej kapacity
zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber a iné nakladanie s odpadmi
9.5. usmerňovať cieľové smerovanie nakladania s odpadmi, budovanie nových zariadení
na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a budovanie zariadení na iné nakladanie s
odpadmi v území v súlade s Programami odpadového hospodárstva.
9.6. Zabezpečiť na území Banskobystrického kraja lokality pre výstavbu zariadení na
zneškodňovanie, zhodnocovanie a kompostovanie odpadov.
9.7. sanovať skládky odpadov, ktoré sú rizikovými z hľadiska ohrozenia kvality životného
prostredia.
II. Verejnoprospešné stavby
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:
1. Cestná infraštruktúra
1.21.1 ostatné cesty II triedy - II/524, II/525, II/526, II/529, II/532, II/578, II/584, II/585,
II/591, II/594, II/595, rekonštrukcia v celom úseku týchto ciest na území
Banskobystrického kraja (s výhľadovou rezervou územia pre cestné obchvaty obcí),
6. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
6.31. Klenovec rozšírenie COV,
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10. Telekomunikácie
10.1. sieť digitálnych ústrední na všetkých úrovniach,
10.2. rezervovanie priestorov pre výhľadové trasy diaľkových optických káblov (DOK)
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
c 286/1996 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám
obmedziť.

3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ
PREDPOKLADY OBCE
Dopĺňa sa tabuľka Vývoja počtu obyvateľstva o riadok s rokom 2008:
Rok
2008

Počet obyvateľov
3221

4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE
ZAČLENENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA
Text kapitoly sa nemení.

5. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
OBCE
Text kapitoly sa nemení.

6. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH
FUNKČNÝCH ÚZEMÍ NAJMÄ OBYTNÉHO ÚZEMIA, ZMIEŠANÉHO ÚZEMIA,
VÝROBNÉHO ÚZEMIA, REKREAČNÉHO ÚZEMIA, VRÁTANE URČENIA
PRÍPUSTNÉHO,
OBMEDZUJÚCEHO
A ZAKAZUJÚCEHO
FUNKČNÉHO
VYUŽÍVANIA
Časť „Obytná funkcia“ sa dopĺňa o odstavec „Zmiešané územie“:
V ťažisku obytného územia sa vyčleňuje Centrálna zóna obce. Jedná sa
o zmiešané územie s obytnou a obslužnou funkciou, kde je už v súčasnosti okrem bývania
sústredené ťažisko občianskej vybavenosti. Navrhujeme v tejto zóne rozvíjať občiansku
vybavenosť aj v budúcom období rekonštrukciou existujúcich objektov, využívaním
prízemí domov na obchodnú a obslužnú vybavenosť aj výstavbou nových budov
občianskej vybavenosti. Zároveň navrhujeme rozšíriť pešie priestranstvá a plochy
a priebežnú údržbu existujúcich peších komunikácií a priestranstiev. Navrhujeme tiež
v tejto zóne rozšíriť plochy verejnej zelene a priebežnú údržbu existujúcej zelene.
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V časti „Rekreačná funkcia sa dopĺňa na konci text:
Pri dodržaní podmienok a obmedzení vyplývajúcich z ochranného pásma II.
stupňa vodárenskej nádrže Klenovec zrekonštruovať existujúce budovy v lokalite
Ráztočné na rekreačné využitie. Navrhujeme tieto budovy po rekonštrukcii využiť na
poskytovanie stravovacích služieb (Jánošíkova krčma) a atraktívny salaš,
a tiež
ubytovacích služieb v obmedzenom množstve (max. 45 lôžok). Navrhujeme tiež
zrekonštruovať kolkáreň a zriadiť laserovú strelnicu.
Osady a samoty vyskytujúce sa vo vonkajšom ochrannom pásme II. stupňa
vodárenskej nádrže Klenovec navrhujeme postupne zrekonštruovať s cieľom zvýšiť ich
estetickú a funkčnú úroveň a najmä zvýšiť ich hygienickú úroveň (s cieľom zamedzenia
úniku akéhokoľvek znečistenia do vodnej nádrže). Po takejto rekonštrukcii by obyvatelia
osád mohli prijímať a ubytovávať obmedzený počet hostí (max. jednu rodinu) v rámci
agroturistiky.
Lokalitu Skorušina v závere údolia navrhujeme naďalej využívať v zimnom období
na zjazdové a bežecké lyžovanie. Z tohto dôvodu navrhujeme zrekonštruovať a predĺžiť
existujúci lyžiarsky vlek, vybudovať sedačkovú lanovku z údolia pod Železnú bránu
s prevýšením 400 m, zrekonštruovať a rozšíriť ubytovaciu a kapacitu existujúcej chaty na
50 lôžok a vytvoriť aj primeranú stravovaciu kapacitu. Vzhľadom na odľahlosť lokality od
obce navrhujeme celoročnú prevádzku chaty a lanovky, s cieľom poskytovania
ubytovacích a stravovacích služieb turistom a cykloturistom aj mimo zimného obdobia.
Turistické trasy sú už v súčasnosti vyznačené. Využívaná je najmä rudná
magistrála. Navrhujeme vyznačiť a upraviť aj cykloturistické trasy. Dôležité bude
vybudovanie informačného systému tak priamo v teréne, ako aj na INTERNETE, s cieľom
zvýšiť informovanosť a environmentálne povedomie návštevníkov o tom, v akom prostredí
sa pohybujú a aké obmedzenia v ňom platia..

7. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Ruší sa celý text „a/ Ochranné pásma vodárenskej nádrže (Pásma hygienickej ochrany)“
a nahrádza sa novým textom:
A. Vymedzenie ochranných pásiem vodárenskej nádrže Klenovec
Ochranné pásmo I. stupňa
Ochranné pásmo I. stupňa zahrňuje vodnú plochu a územie nad maximálnou dovolenou
hladinou na kóte 378,80 m n. m. v šírke 100 m, na prítokoch a hlavnom toku tak isto v
šírke 100 m na obidvoch stranách do vzdialenosti 300 m od zaústenia do nádrže. Hranicu
ochranného pásma na ľavej strane vodárenskej nádrže tvorí vrstevnica na kóte 400,00 m
n. m., na pravej strane nádrže tvorí hranicu ochranného pásma vnútorný okraj cesty III.
triedy Č. III./526 13 Klenovec - Ráztočné.
Ochranné pásmo I. stupňa je v úseku pozdÍž nádrže označené výstražnými tabul'ami:
"Vodárenská nádrž Klenovec - ochranné pásmo I. stupňa. Vstup bez povolenia zakázaný.
Správca nádrže: SVP, š.p. Žilina, OZ Banská Bystrica."
Ochranné pásmo I. stupňa predstavuje plochu 0,8 km2. Osoby vstupujúce do ochranného
pásma I. stupňa musia mať povolenie od správcu nádrže pre vstup na toto územie a pred
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vstupom do ochranného pásma I. stupňa sa musia hlásiť u službukonajúceho hrádzneho
vodnej stavby.
Kontrolu ochranného pásma I. stupňa vodárenskej nádrže zabezpečuje správca vodnej
stavby, orgán ochrany zdravia a orgán štátnej vodnej správy.
Ochranné pásmo II. stupňa
Ochranné pásmo II. stupňa je vymedzené hranicou ochranného pásma I. stupňa na kóte
400,00 m n. m. na l'avej strane, resp. vnútorným okrajom štátnej cesty III. triedy Klenovec
- Ráztočné na pravej strane nádrže a vrstevnicou na kóte 450,00 mn. m.
Po nadviazaní hranice ochranného pásma II. stupňa na hranicu ochranného pásma I.
stupňa prebieha hranica nad lokalitou Mravcov Vršok juhozápadne od nádrže a následne
križuje vodný tok Brezovan. Ďalej pokračuje hranica ochranného pásma II. stupňa
vrstevnicou cez lokalitu Pradidovo, kde križuje Pradidov potok. Následne v lokalite
Ráztočné za l'avou odbočkou cesty III. triedy pokračuje hranica ochranného pásma
severozápadným smerom pozdÍž Veporského potoka. Po jeho križovaní sa hranica vracia
späť pozdÍž Veporského potoka a pri križovatke cesty pokračuje severným smerom k časti
Paseka pozdÍž vodného toku Klenovská Rimava. Po jeho križovaní nad lokalitou Paseka
sa hranica vracia v južnom smere späť pozdÍž toku, križuje Borový potok, Pavlov potok a v
lokalite Ráztočné pokračuje hranica v juhovýchodnom smere. V lokalite na l'avej strane
nádrže hranica ochranného pásma II. stupňa prebieha v súbehu s Čerešňovým potokom a
po križovaní potoka a jeho l'avostranného prítoku pokračuje v južnom smere. Následne
hranica prebieha juhovýchodným smerom, križuje Vandrovný potok, vracia sa spät' pozdÍž
toku a v časti nad sútokom Vandrovného a Čerešňového potoka sa hranica v južnom
smere napája na ochranné pásmo I. stupňa.
Ochranné pásmo II. stupňa predstavuje plochu 8,93 km2 a na komunikáciách a prítokoch
je označené tabul'ami: "Vodárenská nádrž Klenovec - ochranné pásmo II. stupňa. Správca
nádrže: SVP, š.p. Žilina, OZ Banská Bystrica."
Ochranné pásmo III. stupňa
Ochranné pásmo III. stupňa je vymedzené hranicou ochranného pásma II. stupňa na kóte
450,00 m n. m. a rozvodnicou, pričom zahrňuje zostávajúcu časť celého povodia
vodárenskej nádrže a jej prítokov o ploche 83,19 km2.
Ochranné pásmo III. stupňa je označené tabul'ami: "Vodárenská nádrž Klenovec ochranné pásmo III. stupňa. Správca nádrže: SVP, š.p. Žilina, OZ Banská Bystrica."
Plocha celého územia ochranných pásiem vodárenskej nádrže Klenovec je 92,92 km2.
B. Ochranné opatrenia a vymedzenie spôsobu hospodárskeho využitia ochranných
pásiem
B.I. Ochranné pásmo I. stupňa
1. Správcom ochranného pásma l. stupňa je Slovenský vodohospodársky podnik (SVP),
štátny podnik (š.p.) Žilina, odštepný závod (OZ) Banská Bystrica.
2. Užívateľom ochranného pásma l. stupňa sú Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská
Bystrica.
Lesy v ochrannom pásme l. stupňa sú vyhlásené za lesy osobitného určenia v zmysle
príslušného rozhodnutia. Pri obnove lesného hospodárskeho plánu predloží správca
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vodárenskej nádrže návrh na ich vyhlásenie v zmysle platných legislatívnych predpisov. V
lesoch sa hospodári podľa platného lesného hospodárskeho plánu, v ktorom sú všetky
hospodárske opatrenia naplánované podľa osobitného režimu hospodárenia pre príslušné
lesy osobitného určenia. V lesnom hospodárskom pláne je zohľadnená lesohospodárska
činnosť v ochranných pásmach vodárenskej nádrže s cieľom ochrany kvality vody
vodárenských zdrojov.
3. Hospodárenie s vodou vo vodárenskej nádrži je vykonávané podľa nasledovných
zásad:
3.1. Manipulácia s vodou v nádrži a odbery vody sú realizované podľa schváleného
manipulačného poriadku vodnej stavby.
3.2. Správca vodnej stavby pravidelne sleduje kvalitu vody v nádrži, vykonáva rozbory
kvality vody a navrhuje opatrenia na jej zachovanie alebo zlepšenie.
4. Rybné hospodárstvo sa v ochrannom pásme l. stupňa vykonáva podľa
nasledovných zásad:
4.1. Vo vodárenskej nádrži Klenovec (v zmysle pokynu MLVH a MPVž SSR č.
1209/253/84-330 s platnosťou od 1.3.1984 podľa čl. 1, ods. 3) účelové rybárske
hospodárenie vykonáva správca vodnej stavby.
4.2. Správca vodárenskej nádrže je povinný zabezpečovať označenie hranice rybárskeho
revíru tabuľami s nasledovným textom: "Vodárenská nádrž Klenovec - účelový revír,
užívateľ SVP, š.p. Žilina - OZ Banská Bystrica. Lov rýb zakázaný."
4.3. Správca vodárenskej nádrže je v zmysle zákona o rybárstve povinný vypracovať
zarybňovací plán, zaslať ho na vedomie orgánu štátnej vodnej správy a hospodáriť vo
vodárenskej nádrži podľa zarybňovacieho plánu.
5. Správca vodárenskej nádrže zabezpečuje označenie ochranného pásma výstražnými
tabuľami s nasledovným textom: "Vodárenská nádrž Klenovec - ochranné pásmo l.
stupňa. Vstup bez povolenia zakázaný. Správca: SVP, š.p. Žilina - OZ Banská Bystrica."
6. Zo strany správcu nádrže je potrebné riešiť zabránenie vstupu do ochranného pásma l.
stupňa a k vodnej ploche nepovolaným osobám a zvieratám realizáciou príslušných
lesotechnických opatrení.
7. V ochrannom pásme l. stupňa sa zakazuje hnojenie a používanie pesticídov, je možná
len aplikácia živín v najnutnejšom rozsahu bez použitia prípravkov, ktoré by mohli ohroziť
kvalitu vody v nádrži.
8. V ochrannom pásme l. stupňa nie je povolená žiadna poľnohospodárska činnosť
vrátane pasenia a včelárenia. Poľovníctvo sa povoľuje len v prípade premnoženia divej
zveri na základe povolenia vstupu do ochranného pásma l. stupňa správcom vodárenskej
nádrže.
9. Na území ochranného pásma l. stupňa sa zakazuje akákoľvek stavebná činnosť, pokiaľ
priamo nesúvisí s vodárenským využitím nádrže, resp. zabezpečovaním prevádzky a
údržby vodnej stavby.
10. Zákazy a obmedzenia platné pre ochranné pásmo II. a III. stupňa platia tiež pre
ochranné pásmo I. stupňa.
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B.II. Ochranné pásmo II. stupňa
1. Užívateľom ochranného pásma II. stupňa sú Lesy SR, Š.p. Banská Bystrica, lesná
urbárska spoločnosť, obec Klenovec, RD Klenovec a súkromné osoby.
2. Pre lesohospodársku činnosť platia nasledovné zásady:
2.1. Užívateľom ochranného pásma II. stupňa sú Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská
Bystrica.
Časť územia lesov v ochrannom pásme II. stupňa je vyhlásená za lesy osobitného určenia
v zmysle príslušného rozhodnutia. Pri obnove lesného hospodárskeho plánu predloží
správca vodárenskej nádrže návrh na ich vyhlásenie v zmysle platných legislatívnych
predpisov. V lesoch sa hospodári podľa platného lesného hospodárskeho plánu, v ktorom
sú všetky hospodárske opatrenia naplánované podľa osobitného režimu hospodárenia pre
príslušné lesy osobitného určenia. V lesnom hospodárskom pláne je zohľadnená
lesohospodárska činnosť v ochranných pásmach vodárenskej nádrže s cieľom ochrany
kvality vody vodárenských zdrojov.
2.2. Lesohospodárske činnosti je možné vykonávať len pílarni mazanými ekologicky
nezávadným olejom s vylúčením vstupu mechanizačných prostriedkov do vodného toku.
2.3. Skladovať drevnú hmotu je možné len mimo príbrežných pásov vodných tokov, ktoré
predstavujú vzdialenosť 4 m od brehovej čiary toku, a to na dobu potrebnú pre
zabezpečenie jej odvozu mimo ochranného pásma II. stupňa, najviac však na dobu 20
dní. Drevnú hmotu z odvozných miest je nutné do 20 dní po ukončení ťažobných prác
odviesť mimo ochranných pásiem a miesto skladovania dreva vyčistiť a upraviť tak, aby
nemohlo dôjsť k zhoršeniu kvality vody vo vodnom toku. Pri približovaní drevnej hmoty
musia byť odvozné miesta udržiavané v riadnom stave. Obhospodarovatelia lesných
porastov zabezpečia opatrenia potrebné pre zabránenie ohrozenia kvality povrchových a
podzemných vôd.
2.4. Vykonávateľ ťažobných prác v prípade kontroly činností v ochrannom pásme II.
stupňa zo strany správcu vodárenskej nádrže Klenovec alebo orgánu štátnej správy
predloží na požiadanie povolenie na realizáciu ťažby dreva, ako aj harmonogram ťažby a
odvozu drevnej hmoty.
2.5. Pri ťažbe drevnej hmoty sa zakazuje prejazd mechanizmov a preťahovanie drevnej
hmoty cez vodné toky.
2.6. Lesohospodársku činnosť je potrebné vykonávať tak, aby nedošlo k devastácii
prístupových komunikácií a lesných ciest. Po ukončení lesohospodárskeho zásahu v
lesnom poraste v prípade vzniku eróznych koľají po mechanizácii obhospodarovateľ
lesných pozemkov na prístupových komunikáciách a lesných cestách zabezpečí
protierózne opatrenia.
2.7. Zakazuje sa letecká aplikácia hnojív a iných chemických prípravkov.
3. V príbrežných pásoch vodných tokov sa zakazuje aplikácia hnojív a pesticídov.
4. Pre poľnohospodársku činnosť platia nasledovné zákazy a obmedzenia:
4.1. Zakazuje sa výstavba a zriaďovanie fariem a veľkokapacitných stavieb na chov
ošípaných, oviec a hydiny.
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4.2. Zákaz stelivového chovu hydiny na otvorených priestoroch.
4.3. Zákaz hromadného voľného chovu vodnej hydiny (chov je možný len v uzavretých
priestoroch).
4.4. Zákaz budovania voľných skládok hnoja a lagún tuhých maštaľných hnojív
hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny.
4.5. Vo vzdialenosti do 100 m od vodných tokov sa zakazuje akékoľvek skladovanie
hospodárskych a priemyselných hnojív a kompostov.
4.6. Pre obhospodarované pozemky musia fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatelia
spracovať plán hnojenia organickými hnojivami, viesť evidenciu produkcie organických
hnojív, ako aj evidenciu dávok a čas aplikácie hnojív.
4.7. Pri aplikácii na pôdu sú fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatelia povinné
organické hnojivá ihneď zapracovať do pôdy.
4.8. Zakazuje sa hnojenie vo vzdialenosti menšej ako 100 m od vodného toku. Na
hnojenie je možné použiť len vyzretý hnoj, resp. kompost.
4.9. Zakazuje sa používanie dusíkatého vápna, močovky, bezvodného čpavku, kompostov
vyrobených na báze odpadov a kalov z čistiarní odpadových vôd.
4.10. Je zakázané aplikovať všetky druhy hospodárskych a priemyselných hnojív v čase
od 25. októbra do začatia predsejbovej prípravy, 1. j. na zamrznutú pôdu a sneh.
4.11. Uskladnenie hnoja a exkrementov zvierat a splaškových vôd je potrebné zabezpečiť
v nepriepustných hnojiskách a nepriepustných žumpách.
4.12. Zakazuje sa skladovanie a aplikácia pesticídov, silážnych štiav a iných látok, ktoré
by mohli ohroziť kvalitu vody vo vodárenskej nádrži.
4.13. Priemyselné a horečnato - vápenaté substráty je na existujúcich usadlostiach možné
skladovať len v pôvodných baleniach, a to v krytých skladoch zabezpečených proti úniku
ich obsahu do pôdy.
4.14. Zakazuje sa aplikácia hnojiva pred dažďom a počas trvania dažďa a pred
predpokladanými dlhodobými zrážkami.
4.15. Priemyselné hnojivá musia byť bezprostredne po ich aplikácii zapravené do pôdy.
4.16. Vyvážanie hnoja sa môže realizovať len v prípade možného zapracovania do pôdy,
v ostatných prípadoch je potrebné ho vyviesť mimo ochranných pásiem, a to len do
vybudovaných spevnených hnojísk.
4.17. Na celom území ochranného pásma II. stupňa sa zakazuje likvidácia silážnych štiav.
4.18. V trávnatých zmesiach aplikovaných do pôdy nesmú byť obsiahnuté invázne druhy
rastlín.
4.19. Pre pasenie zvierat je potrebné vylúčiť plochy, pri spásaní ktorých môže dôjsť k
ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd (prameniská vodných tokov).
4.20. Na plochách v blízkosti vodných tokov v šírke do 50 m po oboch stranách toku sa
pasenie zakazuje. Trávny porast je možné obhospodarovať len kosením s následným
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odstránením biomasy. Vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od vodného toku je možné
kosenie, mulčovanie aj spásanie porastov dobytkom.
4.21. Obhospodarovať pozemky v zmysle zásad uvedených v tomto rozhodnutí sú
povinné všetky fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ako aj nájomcovia pozemkov.
4.22. Pre pasúce sa zvieratá je potrebné vybudovať dostatočný počet napájadiel, čím sa
vylúči rozbahnenie okolia a stekanie odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd.
4.23. Zakazuje sa voľný prechod zvierat cez vodné toky.
4.24. Na plochách využívaných na pasenie je potrebné zabrániť vstupu zvierat do
vodného toku. Pasenie zvierat je možné len vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od vodného
toku.
4.25. Prevádzanie hospodárskych zvierat na pastvu cez vodné toky je možné len po
existujúcich premosteniach. V prípade nedostatku premostení je potrebné vybudovať nové
priepusty, aby nedošlo k rozbahneniu a znečisteniu tokov. Pre zamedzenie priameho
styku zvierat s vodou vo vodných tokoch je potrebné cestu nad priepustom upraviť a
osadiť na nej pevné zábrany.
4.26. Hospodárske zvieratá je možné na existujúcich usadlostiach chovať len v prípade,
že tieto usadlosti budú zabezpečené spevnenými hnojiskami, močovkovými jamami a
žumpami, a to s rozmermi zaručujúcimi uskladnenie produkovaných odpadových vôd na
dobu minimálne 6 mesiacov. Každá usadlosť sa bude posudzovať osobitne na
základe lokality, v ktorej sa nachádza, a na základe jej vzdialenosti od ochranného pásma
l. stupňa.
4.27. Zakazuje sa budovanie nových objektov na chov hospodárskych zvierat. Povoľuje sa
len rekonštrukcia existujúcich hospodárskych objektov pri dodržaní všetkých opatrení na
ochranu kvality vôd. Každá rekonštrukcia pôvodných objektov sa posúdi osobitne.
4.28. Pri vzniku ochorenia hydiny alebo dobytka alebo jeho časti je nutné nakazené
zvieratá okamžite izolovať a zabezpečiť ich urýchlený odvoz mimo ochranných pásiem.
4.29. Zakazuje sa zriaďovanie skladov ropných látok, budovanie umývacích rámp,
mechanizačných stredísk a poľnohospodárskych letísk.
4.30. Zakazuje sa letecká aplikácia hnojív a prípravkov na ochranu alebo likvidáciu rastlín.
4.31. Poľnohospodársku podnikateľskú činnosť je možné realizovať len na existujúcich
objektoch Roľníckym družstvom Klenovec.
5. V ochrannom pásme II. stupňa nie je možné vykonávať iné ako účelové rybné
hospodárstvo, ako aj zarybňovať inými druhmi rýb ako je určené podľa zarybňovacieho
plánu.
6. Pre trvalo obývané a rekreačné objekty platia nasledovné opatrenia:
6.1. Vo všetkých lazníckych osadách a samotách trvale obývaných je potrebné najneskôr
do konca roku 2010 vybudovať samostatné alebo skupinové vodotesné žumpy na
odvedenie odpadových vôd a ich obsah pravidelne vyvážať na čistiareň odpadových vôd
mimo územia ochranných pásiem. Žumpy je potrebné dimenzovať s prihliadnutím na
dostupnosť objektu. Realizácia žúmp a ostatných objektov slúžiacich na akumuláciu
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odpadových vôd je možná až po posúdení správcom vodárenskej nádrže, orgánom štátnej
vodnej správy a orgánom ochrany zdravia.
6.2. Vo všetkých usadlostiach, kde majitelia rodinných domov chovajú hospodárske
zvieratá, sú vlastníci usadlostí povinní vybudovať spevnené hnojiská a močovkové jamy, a
to najneskôr do konca roku 2010. Do tej doby je potrebné zo strany vlastníkov usadlostí
zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k odtoku odpadových vôd zo živočíšnej výroby do
povrchových a podzemných vôd.
6.3. Na rekreačných objektoch občasne využívaných, na ktorých nie je zabezpečený
prívod vody, je potrebné v prípade nevybudovania žumpy zrealizovať suché WC.
Na rekreačných objektoch občasne využívaných, na ktorých je zrealizovaný prívod vody, a
na ktorých dochádza k produkcii odpadových vôd, je potrebné vybudovať žumpu s
dostatočnou kapacitou s prihliadnutím na dostupnosť objektu.
6.4. Rekonštrukciu alebo modernizáciu jestvujúcich domov, objektov a usadlostí je možné
povoliť len za podmienky vykonania takých technických opatrení na týchto objektoch,
ktoré zabezpečia ochranu kvality povrchových a podzemných vôd, a to po posúdení
príslušného návrhu rekonštrukcie alebo modernizácie orgánom štátnej vodnej správy,
orgánom ochrany zdravia a správcom vodárenskej nádrže.
6.5. Prestavba hospodárskych objektov na rekreačné zariadenia sa bude posudzovať ako
nová výstavba.
6.6. Pri kontrolách ochranných pásiem správcom vodárenskej nádrže sú vlastníci trvale
obývaných, ako aj rekreačných objektov povinní predložiť doklad o vyvážaní a prijatí
obsahu žumpy na ČOV mimo ochranných pásiem vodárenskej nádrže.
6.7. Vykurovanie v objektoch je možné len pevným palivom, plynom a elektricky, zakazuje
sa kúrenie vykurovacím olejom a inými ropnými látkami.
6.8. Nakladanie s domovým odpadom je potrebné zabezpečiť v súlade s platnými
legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.
6.9. Výstavba nových rekreačných zariadení je podmienená splnením všetkých opatrení z
hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd s posúdením zámeru výstavby
správcom vodárenskej nádrže, orgánom štátnej vodnej správy a orgánom ochrany
zdravia.
Výstavba nových rekreačných objektov je možná len v lokalite Ráztočné a vo vzdialenosti
väčšej ako 50 m od vodného toku.
6.10. Chalupárska rekreácia na existujúcich objektoch je možná po vybudovaní zariadení
na akumuláciu odpadových vôd.
6.11. Výstavba nových rodinných domov, ako aj prestavba alebo rekonštrukcia
hospodárskych budov na rodinné domy pri zmene účelu využitia objektu, sa nepovoľuje.
6.12. Sústredená intenzívna forma rekreácie a výstavba zariadení hromadnej rekreácie sa
obmedzuje len na lokalitu Ráztočné v minimálnej vzdialenosti 0,8 km nad ochranných
pásmom l. stupňa vodárenskej nádrže.
6.13. Rekreačné objekty je možné povoliť len po osobitnom posúdení orgánom štátnej
vodnej správy, orgánom ochrany zdravia a správcom vodárenskej nádrže.
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6.14. Výstavba objektov hromadnej rekreácie je podmienená zabezpečením parkovacích
plôch s kapacitou minimálne rovnajúcou sa kapacite rekreačného zariadenia so
zabezpečením tejto plochy proti úniku a prieniku ropných látok do okolitého terénu.
Parkovisko musí byť vybavené odlučovačom ropných látok a zabezpečené obrubníkom
okolo celého parkoviska.
6.15. Právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby, pre ktoré
orgán štátnej vodnej správy vydal:
a) povolenie pre nakladanie s vodami, sú povinné výsledky sledovania množstva a kvality
vôd v zmysle rozhodnutia o nakladaní s vodami prekladať písomne 1 x ročne správcovi
vodárenskej nádrže,
b) povolenie na nakladanie s odpadmi, sú povinné spôsob nakladania s odpadom
dokladovať správcovi vodárenskej nádrže písomnou informáciou 1 x ročne.
6.16. V rámci osobitného posúdenia navrhovaných veľkokapacitných rekreačných
zariadení sa určí potreba vypracovať havarijný plán mimoriadneho zhoršenia vôd.
7. Pre dopravu platia nasledovné opatrenia:
7.1. Parkovať mechanizmami a nákladnými autami je možné len pri zabezpečení
potrebných opatrení proti úniku ropných látok do povrchových a podzemných vôd
(záchytné nádoby pod mechanizmami).
7.2. Voľný prechod mechanizmov a dopravných prostriedkov cez vodné toky sa
nepovoľuje, prechod je možný len po existujúcich premosteniach a premosteniach
dočasného charakteru.
7.3. Správcami komunikácií prechádzajúcich ochranným pásmom II. stupňa sú Slovenská
správa ciest Rimavská Sobota (cesta č. 526 13 v smere Klenovec - Ráztočné) a Lesy SR,
š.p. Banská Bystrica (lesné cesty). Správcovia týchto komunikácií sú povinní udržiavať ich
v riadnom technickom stave tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality vody vo vodárenskej
nádrži a vodárenských tokoch. Novo budované komunikácie je potrebné zabezpečiť
odlučovačmi ropných látok.
7.4. Na štátnej ceste prechádzajúcej ochranným pásmom II. stupňa musia byt' osadené
dopravné značky označujúce "Zákaz zastavenia" a "Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich
ropné látky". Osadenie dopravných značiek zabezpečí správca komunikácie.
7.5. Na všetkých komunikáciách prechádzajúcich cez územie ochranného pásma II.
stupňa je zakázané používať chemický posypový materiál. Komunikácie je možné posýpať
len kamennou drvou.
7.6. Na všetkých komunikáciách v ochrannom pásme II. stupňa je zákaz prepravy vode
škodlivých látok okrem vozidiel zabezpečujúcich odvoz obsahu žúmp mimo ochranných
pásiem vodárenskej nádrže.
8. Pri prečerpávaní žúmp musia byť čerpacie agregáty zabezpečené proti úniku ropných
látok a musia byť v bezchybnom technickom stave a riadne utesnené.
9. Výstavbu plynovodov a iných produktovodov v rámci plánovaných investícií je potrebné
posúdiť orgánom štátnej vodnej správy a orgánom ochrany zdravia s ohľadom na vedenie
trasy a s posúdením možnosti ohrozenia kvality vody.
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10. Prípadné nepovolené skládky je potrebné bezodkladne likvidovať. Pri neznámom
znečisťovateľovi postupuje obec v súlade so zákonom o odpadoch.
11. Zriaďovanie nových aj riadených skládok komunálneho a tekutého odpadu sa
zakazuje.
Pri nakladaní s odpadmi sa postupuje v zmysle platných legislatívnych predpisov. Obec
Klenovec je povinná zabezpečiť vo všetkých obývaných oblastiach a lazníckych osadách
dostatočné množstvo nádob pre zber a odvoz komunálneho, príp. triedeného odpadu.
Odvoz odpadu sa realizuje mimo ochranné pásma vodárenskej nádrže.
12. Obec Klenovec zabezpečí odvoz obsahu nádob na zber odpadov v takom intervale,
aby nedochádzalo k prepÍňaniu týchto nádob a ukladaniu odpadov mimo miest na to
určených. Na objektoch hromadnej rekreácie sú tieto opatrenia povinní zabezpečiť
majitelia, resp. prevádzkovatelia týchto objektov.
13. Na existujúcich aj navrhovaných cyklotrasách a peších turistických trasách obec
Klenovec zabezpečí dostatočné množstvo nádob na odpadky a je povinná zabezpečiť
pravidelné vyvážanie ich obsahu mimo ochranných pásiem vodárenskej nádrže.
14. Prieskumné geologické práce, vrty, sondy, ťažba zemných hmôt, rašelín, zriaďovanie
zárezov, kameňolomov, banská činnosť a trhacie práce sa budú posudzovať osobitne.
Ťažbu zemín nie je možné vykonávať vo vzdialenosti menšej ako 30 m od vodného toku.
15. Kúpanie vo vodných tokoch, umývanie vozidiel a akákoľvek iná činnosť ohrozujúca
kvalitu vody vo vodárenských tokoch je zakázaná.
16. Vedenie nadzemných a podzemných vedení prepravujúcich ropné, toxické, alebo iné
škodlivé látky, je na území ochranného pásma II. stupňa zakázané.
17. Táborenie a stanovanie je na území ochranného pásma II. stupňa zakázané.
18. Zákazy platné pre ochranné pásmo III. stupňa platia tiež pre ochranné pásmo II.
stupňa.
1. Užívateľom ochranného pásma III. stupňa sú Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, lesné
urbárske spoločnosti, RD Klenovec, obec Klenovec a súkromné osoby.
2. Pre lesohospodársku činnosť platia nasledovné zásady a opatrenia:
2.1. V lesoch na území ochranného pásma III. stupňa sa hospodári podľa platného
lesného hospodárskeho plánu, v ktorom je zohl'adnená lesohospodárska činnosť v
ochranných pásmach vodárenskej nádrže s cieľom ochrany kvality vody vodárenských
zdrojov.
2.2. V celom ochrannom pásme sa zakazuje voľný prechod mechanizmov a dopravných
prostriedkov cez vodné toky, prechod sa povoľuje len cez existujúce premostenia alebo
premostenia dočasného charakteru. Približovanie drevnej hmoty priamo cez vodné toky sa
nepovoľuje. V prípade poškodenia koryta vodného toku zabezpečí obhospodarovateľ
pozemkov opravu alebo údržbu toku.
2.3. Drevnú hmotu je možné skladovať len mimo príbrežných pásov vodných tokov, ktoré
predstavujú vzdialenosť 4 m od brehovej čiary toku, a to na dobu potrebnú pre
zabezpečenie jej odvozu mimo ochranných pásiem vodárenskej nádrže, najviac však na
dobu 4 mesiacov. Drevnú hmotu z odvozných miest je nutné do 20 dní po ukončení
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ťažobných prác odviesť mimo ochranných pásiem a miesto skladovania dreva vyčistiť a
upraviť tak, aby nemohlo dôjsť k zhoršeniu kvality vody vo vodnom toku. Pri približovaní
drevnej hmoty musia byť odvozné miesta udržiavané v riadnom stave.
Obhospodarovatelia lesných porastov zabezpečia opatrenia potrebné pre zabránenie
ohrozenia kvality povrchových a podzemných vôd.
2.4. Vykonávateľ ťažobných prác v prípade kontroly činností v ochrannom pásme III.
stupňa zo strany správcu vodárenskej nádrže Klenovec alebo orgánu štátnej správy
predloží na požiadanie povolenie na realizáciu ťažby dreva, ako aj harmonogram ťažby a
odvozu drevnej hmoty.
2.5. Lesohospodársku činnosť je potrebné vykonávať tak, aby nedošlo k devastácii
prístupových komunikácií a lesných ciest. Po ukončení lesohospodárskeho zásahu v
lesnom poraste v prípade vzniku eróznych koľají po mechanizácii sa na prístupových
komunikáciách a lesných cestách zabezpečia protierózne opatrenia.
2.6. Lesohospodárske činnosti je možné vykonávať len pílami mazanými ekologicky
nezávadným olejom s vylúčením vstupu mechanizačných prostriedkov do vodného toku.
3. V príbrežných pásoch vodných tokov sa zakazuje aplikácia hnojív a pesticídov.
4. Pre poľnohospodársku činnosť platia nasledovné zákazy a obmedzenia:
4.1. V ochrannom pásme III. stupňa sa zakazuje veľkokapacitné skladovanie: živočíšnych
a priemyselných hnojív, chemických prípravkov na ochranu rastlín a lesa, ropných
produktov a iných látok, ktoré by mohli ohroziť kvalitu vody vo vodárenskej nádrži a
vodných tokoch.
4.2. Skladovanie a aplikácia pesticídov, silážnych štiav a iných látok, ktoré by mohli
ohroziť kvalitu vody vo vodárenskej nádrži, sa zakazuje.
4.3. Zakazuje sa budovanie nových bezpodstielkových ustajnení hospodárskych zvierat.
4.4. Poľnohospodársku činnosť na svahovitom území je možné vykonávať len v smere
vrstevníc s vylúčením sadenia plodín s riadkami po svahu tak, aby sa zabránilo
splachovaniu látok smerom k vodným tokom alebo vodárenskej nádrži.
4.5. Hnojiť organickými hnojivami je možné vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od vodného
toku a mimo pramení sk vodných tokov so zabezpečením ochrany kvality povrchových a
podzemných vôd.
4.6. Budovanie poľných hnojísk, siláží, kafilérií a jatiek sa nepovoľuje.
4.7. Zakazuje sa aplikácia všetkých druhov hospodárskych a priemyselných hnojív v čase
od 25. októbra do začiatku predsejbovej prípravy a ošetrovania ozimín v jarnom období.
4.8. Zakazuje sa používanie kompostov vyrobených na báze odpadov a kalov z čistiarní
odpadových vôd.
4.9. Živočíšne hnojivá je potrebné bezprostredne po hnojení zapraviť do pôdy.
4.10. Na svahovitých pozemkoch pred dažďom, počas dažďa, resp. pred predpokladanými
dlhodobejšími zrážkami, nesmie dôjsť k hnojeniu.
4.11. Pozemky využívané na hnojenie musia byť vzdialené minimálne 50 m od vodných
tokov. Medzi vodným tokom a hnojenou pôdou musí byť drnový fond, ktorý nesmie byť
hnojený, a ktorý bude zachytávať splachované látky.
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4.12. Nepovoľuje sa skladovanie hospodárskych hnojív vo vzdialenosti menšej ako 50 m
od vodného toku. Skladovať hospodárske hnojivá je možné len v spevnených hnojiskách a
močovkových jamách.
4.13. Zakazuje sa likvidácia silážnych štiav.
4.14. Zakazuje sa letecká aplikácia hnojív.
4.15. Na ochranu rastlín je možné používať len prípravky povolené MŽP SR uvedené v
zozname povolených prípravkov po predchádzajúcom odsúhlasení orgánom štátnej
vodnej správy a orgánom ochrany zdravia, avšak vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od
vodného toku.
4.16. V trávnatých zmesiach aplikovaných do pôdy v ochranných pásmach nesmú byt'
obsiahnuté invázne druhy rastlín.
4.17. Na území ochranného pásma III. stupňa sa zakazuje zriaďovanie skladov ropných
látok.
4.18. Trvalé trávne porasty je možné využívať kosením a mulčovaním alebo kombináciou
kosenia a pasenia.
4.19. Na výrobu a skladovanie sena je potrebné využívať vhodnú poľnohospodársku
techniku so zohľadnením sklonitosti terénu.
4.20. Na plochách využívaných na pasenie je potrebné zabrániť vstupu zvierat do
vodného toku. Pasenie zvierat je možné len vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od vodného
toku.
4.21. Prevádzanie hospodárskych zvierat na pastvu cez vodné toky je možné len po
existujúcich premosteniach. V prípade nedostatku premostení je potrebné vybudovať nové
priepusty, aby nedošlo k rozbahneniu a znečisteniu tokov. Pre zamedzenie priameho
styku zvierat s vodou vo vodných tokoch je potrebné cestu nad priepustom upraviť a
osadiť na nej pevné zábrany.
4.22. Obhospodarovať pozemky v zmysle stanovených zásad uvedených v tomto
rozhodnutí sú povinné všetky fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ako aj
nájomcovia pozemkov.
4.23. Pre pasúce sa zvieratá je potrebné budovať dostatočný počet napájadiel, čím sa
vylúči rozbahnenie okolia a stekanie odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd.
4.24. Je potrebné zamedziť koncentrácii zvierat na jednom mieste a devastácii
vegetačného krytu pozemkov vybudovaním dostatočného množstva napájačiek.
4.25. Zakazuje sa pasenie hospodárskych zvierat v novozaložených porastoch.
4.26. Všetky fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatelia sú povinné zabezpečiť
uskladnenie hnoja a exkrementov zvierat a odpadových vôd v nepriepustných hnojiskách
a nepriepustných žumpách s rozmermi, ktoré zabezpečia uskladnenie minimálne po dobu
6 mesiacov.
4.27. Na jestvujúcich obytných rodinných domoch a usadlostiach je možné pôvodnými
majiteľmi chovať hospodárske zvieratá len v prípade, že tieto usadlosti budú zabezpečené
spevnenými hnojiskami, močovkovými jamami a žumpami, a to s rozmermi zaručujúcimi
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uskladnenie produkovaných odpadových vôd na dobu minimálne 6 mesiacov. Termín
vybudovania týchto objektov sa stanovuje do konca roka 2010.
4.28. Zakazuje sa budovanie
poľnohospodárskych letísk.

umývacích

rámp,

mechanizačných

stredísk

a

4.29. Pri vzniku ochorenia hydiny alebo dobytka alebo jeho časti je nutné nakazené
zvieratá okamžite izolovať a zabezpečiť ich urýchlený odvoz mimo ochranných pásiem.
5. Pre dopravu platia nasledovné opatrenia:
5.1. Na všetkých komunikáciách v ochrannom pásme III. stupňa je zákaz prepravy vode
škodlivých látok okrem vozidiel zabezpečujúcich odvoz obsahu žúmp mimo ochranných
pásiem vodárenskej nádrže.
5.2. Zakazuje sa servisná a opravárenská činnosť dopravných prostriedkov a
mechanizmov.
5.3. Zakazuje sa výstavba čerpacích staníc pohonných hmôt.
5.4. Zakazuje sa zimná údržba všetkých komunikácií chemickým posypom a škvárou.
Povoľuje sa len ekologicky vhodný materiál (kamenná drť).
5.5. Prevoz priemyselných hnojív a látok ohrozujúcich kvalitu povrchových a podzemných
vôd zabezpečí prepravca týchto látok tak, aby mechanizmy prepravujúce takéto látky boli
riadne utesnené.
5.6. Lesné a poľné cesty sa povoľujú používať len správcovi vodárenskej nádrže,
kontrolným orgánom a majiteľom nehnuteľností, resp. užívateľom lesných a
poľnohospodárskych pozemkov.
5.7. Zakazuje sa parkovanie mimo plôch vymedzených pre tento účel. Parkovanie pri
existujúcich trvale obývaných usadlostiach je možné len na spevnených plochách
zabezpečených proti povrchovému odtoku vôd z tejto plochy. Parkovanie vozidiel pri
občasne využívaných rekreačných objektoch bez vybudovaných parkovacích spevnených
plôch je možné len pri zabezpečení potrebných opatrení pre ochranu kvality povrchových
a podzemných vôd (záchytné nádoby pod vozidlami).
6. Pri lyžiarskom vleku v Skorušinej je potrebné zabezpečiť také opatrenia, ktoré budú v
súlade so zásadami ochrany kvality povrchových a podzemných vôd. Tieto opatrenia musí
vykonať správca, resp. prevádzkovateľ rekreačného zariadenia.
7. Správca vodárenskej nádrže priebežne zabezpečí po odcudzení, resp. poškodení
informatívnych tabúľ označujúcich ochranné pásma vodárenskej nádrže ich opätovné
osadenie.
8. Zakazuje sa zriaďovanie nových aj riadených skládok komunálneho a tekutého odpadu.
Pri nakladaní s odpadmi sa postupuje v zmysle platných legislatívnych predpisov. Obec
Klenovec je povinná zabezpečiť vo všetkých obývaných oblastiach a lazníckych osadách
dostatočné množstvo nádob pre zber a odvoz komunálneho, príp. triedeného odpadu.
Odvoz odpadu sa realizuje mimo ochranné pásma vodárenskej nádrže.
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9. Obec Klenovec zabezpečí odvoz obsahu nádob na zber odpadov v takom intervale, aby
nedochádzalo k prepÍňaniu týchto nádob a ukladaniu odpadov mimo miest na to určených.
Pri objektoch hromadnej rekreácie toto opatrenie zabezpečí vlastník, resp. prevádzkovateľ
tohto zariadenia.
10. Na existujúcich aj navrhovaných cyklotrasách a peších turistických trasách obec
Klenovec zabezpečí dostatočné množstvo nádob na odpadky a ich obsah je povinná
pravidelne vyvážať mimo ochranných pásiem vodárenskej nádrže.
11. V lokalite ochranného pásma III. stupňa sa zakazuje zriaďovanie spaľovní odpadu.
12. V ochrannom pásme III. stupňa platí zákaz kúpania vo vodnom toku a akejkoľvek inej
činnosti, ktorá by mohla ohroziť kvalitu vody v predmetnej lokalite.
13. Táborenie a stanovanie je na území ochranného pásma III. stupňa zakázané.
14. Pre existujúce rodinné a rekreačné objekty a pre budovanie nových rekreačných
objektov a rekreačnú činnosť platia nasledovné opatrenia:
14.1. Rekreačné objekty je možné povoliť len po osobitnom posúdení orgánom štátnej
vodnej správy, orgánom ochrany zdravia a správcom vodárenskej nádrže.
14.2. Budovanie objektov hromadnej rekreácie je možné vo vzdialenosti minimálne 30 m
od vodného toku.
14.3. Budovanie ubytovacích zariadení hromadnej rekreácie sa podmieňuje splnením
všetkých opatrení z titulu ochrany kvality vody. Zariadenia hromadnej rekreácie musia mať
zabezpečené parkovanie vozidiel na parkoviskách s kapacitou parkovacej plochy
minimálne totožnou s kapacitou rekreačného zariadenia so zabezpečením tejto plochy
proti úniku ropných látok do okolitého terénu. Parkovisko musí byt' vybavené odlučovačom
ropných látok a s obrubníkom okolo celého parkoviska.
14.4. Pri prevádzkovaní existujúceho lyžiarskeho areálu v lokalite Skorušiná je potrebné
dodržať všetky ustanovenia tohto rozhodnutia z titulu ochrany kvality vody. Parkovaciu
plochu je potrebné zo strany jeho správcu udržiavať v riadnom technickom stave. V
prípade úniku ropných látok musí vlastník vozidla bezodkladne vykonať príslušné
opatrenia na odstránenie mimoriadneho zhoršenia vôd a udalosť okamžite ohlásiť obsluhe
vodárenskej nádrže Klenovec.
14.5. V rámci osobitného posúdenia navrhovaných veľkokapacitných rekreačných
zariadení sa určí potreba vypracovať havarijný plán mimoriadneho zhoršenia vôd. 14.6.
Existujúce objekty (chaty) sa ponechajú v prevádzke len v prípade zabezpečenia všetkých
legislatívnych predpisov na úseku ochrany kvality vôd a odpadového hospodárstva.
14.7. Výstavba nových rodinných domov, ako aj prestavba alebo rekonštrukcia
hospodárskych budov na rodinné domy pri zmene účelu využitia objektu, sa nepovoľuje.
14.8. Pri návrhu výstavby žúmp k jestvujúcim objektom musia byť tieto dimenzované na
zachytenie obsahu proti ich preplneniu na dobu minimálne 90 dní tak, aby v prípade
nedostupnosti fekálneho vozidla v zimnom období bol zabezpečený dostatočný
akumulačný objem žúmp.
14.10. Odvádzanie odpadových vôd z trvale alebo dočasne osídlených rodinných domov a
usadlostí nesmie byt' realizované voľne do terénu, ani priamo do vodného toku. Majitelia
týchto stavieb sú povinní na týchto objektoch zabezpečiť opatrenia na ochranu kvality
povrchových a podzemných vôd v súlade s týmto rozhodnutím.
28

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

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu sídelného útvaru Klenovec
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

14.11. Vo všetkých lazníckych osadách a samotách trvale obývaných je potrebné
najneskôr do konca roku 2010 vybudovať samostatné alebo skupinové vodotesné žumpy
na odvedenie odpadových vôd a ich obsah pravidelne vyvážať na čistiareň odpadových
vôd mimo územia ochranných pásiem. Žumpy je potrebné dimenzovať s prihliadnutím na
dostupnosť objektu. Realizácia žúmp a ostatných objektov slúžiacich na akumuláciu
odpadových vôd je možná až po posúdení správcom vodárenskej nádrže, orgánom štátnej
vodnej správy a orgánom ochrany zdravia.
14.12. Vo všetkých usadlostiach, kde majitelia rodinných domov chovajú hospodárske
zvieratá, sú vlastníci usadlostí povinní vybudovať spevnené hnojiská a močovkové jamy, a
to najneskôr do konca roku 2010. Do tej doby je potrebné zo strany vlastníkov usadlostí
zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k odtoku odpadových vôd zo živočíšnej výroby do
povrchových a podzemných vôd.
14.13. Na rekreačných objektoch občasne využívaných, na ktorých nie je zabezpečený
prívod vody, je potrebné v prípade nevybudovania žumpy zrealizovať suché WC. Na
rekreačných objektoch občasne využívaných, na ktorých je zrealizovaný prívod vody, a na
ktorých dochádza k produkcii odpadových vôd, je potrebné vybudovať žumpu s
dostatočnou kapacitou s prihliadnutím na dostupnosť objektu.
14.14. Rekonštrukciu alebo modernizáciu jestvujúcich domov, objektov a usadlostí je
možné povoliť len za podmienky vykonania takých technických opatrení na týchto
objektoch, ktoré zabezpečia ochranu kvality povrchových a podzemných vôd, a to po
posúdení príslušného návrhu rekonštrukcie alebo modernizácie orgánom štátnej vodnej
správy, orgánom ochrany zdravia a správcom vodárenskej nádrže.
14.15. Prestavba hospodárskych objektov na rekreačné zariadenia sa bude posudzovať
ako nová výstavba.
15. Pri prečerpávaní žúmp musia byt' čerpacie agregáty zabezpečené proti úniku ropných
látok a musia byt' v bezchybnom technickom stave a riadne utesnené.
16. Výstavbu plynovodov, prípadne iných produktovodov, je potrebné posúdiť orgánom
štátnej vodnej správy a orgánom ochrany zdravia s ohľadom na vedenie trasy
produktovodu a s posúdením možnosti ohrozenia kvality povrchových a podzemných vôd.
17. Prípadné nepovolené skládky je potrebné bezodkladne likvidovať. Pri neznámom
znečisťovateľovi postupuje obec v súlade so zákonom o odpadoch.
18. Všetky nové transformátory a trafostanice je potrebné riešiť ako ekologické.
19. Vodné toky a prepážky na zachytávanie splavenín je potrebné pravidelne udržiavať a
čistiť ich správcami.
20. Vo všetkých ochranných pásmach je potrebné vykonávať pravidelné pochôdzky a
kontroly s cieľom zistenia nedostatkov a návrhu opatrení.
21. Pri kontrolách ochranných pásiem správcom vodárenskej nádrže sú vlastníci trvale
obývaných, ako aj rekreačných objektov s vybudovanými žumpami povinní predložiť
doklad o vyvážaní a prijatí obsahu žumpy na ČOV mimo ochranných pásiem vodárenskej
nádrže.
22. V ochranných pásmach sa zakazuje akákoľvek výrobná činnosť, ktorá by mohla
spôsobiť ohrozenie kvality vody vo vodných tokoch a vodárenskej nádrži.
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23. V ochrannom pásme III. stupňa platí obmedzenie prieskumných geologických prác,
vrtov, sond, ťažby nerastných surovín z povrchu a podzemia, s výnimkou prípadov, ktoré
neovplyvnia kvalitu vody a hydrologické pomery, o čom rozhodne orgán štátnej vodnej
správy.
24. Prieskumné geologické práce, vrty, sondy, ťažba zemných hmôt, rašelín, zriaďovanie
zárezov, kameňolomov, banská činnosť a trhacie práce sa budú posudzovať osobitne.
Ťažbu zemín nie je možné vykonávať vo vzdialenosti menšej ako 30 m od vodného toku.
25. Zo strany správcu vodárenskej nádrže je potrebné zabezpečiť označenie hraníc
všetkých ochranných pásiem výstražnými tabuľami a tieto udržiavať v riadnom stave.
Správca vodnej stavby štvrťročne vyhodnocuje činnosť v ochranných pásmach
vodárenskej nádrže, dodržiavanie spôsobu hospodárenia v nich a podmienky užívania
ochranných pásiem. Nedostatky zistené pri kontrolách ochranných pásiem okamžite
oznámi správca vodárenskej nádrže príslušnému orgánu štátnej správy.
Za účelom dodržiavania opatrení stanovených v tomto rozhodnutí z titulu ochrany kvality
povrchových a podzemných vôd sa 1 x ročne vykoná kontrola ochranných pásiem
vodárenskej nádrže za účastí orgánov štátnej správy, orgánu ochrany zdravia a správcu
vodárenskej nádrže.
Správca vodárenskej nádrže Klenovec 1 x ročne vyhodnotí dodržiavanie podmienok
hospodárenia stanovené v tomto rozhodnutí a na základe zhodnotenia pripraví písomnú
správu s návrhom opatrení, ktoré prerokuje na spoločnom rokovaní s orgánmi štátnej
správy, užívatel'mi ochranných pásiem a užívatel'mi vodárenskej nádrže.

8. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU
INFRAŠTRUKUTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE

Do tabuľky „Vývoj počtu obyvateľov v uplynulých 20. rokoch“ sa dopĺňa riadok:
Rok

Počet obyvateľov

2008

3221

V ťažisku obytného územia sa vyčleňuje Centrálna zóna obce. Jedná sa
o zmiešané územie s obytnou a obslužnou funkciou, kde je už v súčasnosti okrem bývania
sústredené ťažisko občianskej vybavenosti. Navrhujeme v tejto zóne rozvíjať občiansku
vybavenosť aj v budúcom období rekonštrukciou existujúcich objektov, využívaním
prízemí domov na obchodnú a obslužnú vybavenosť aj výstavbou nových budov
občianskej vybavenosti. Zároveň navrhujeme rozšíriť pešie priestranstvá a plochy
a priebežnú údržbu existujúcich peších komunikácií a priestranstiev. Navrhujeme tiež
v tejto zóne rozšíriť plochy verejnej zelene a priebežnú údržbu existujúcej zelene.
V časti „Rekreačná funkcia sa dopĺňa na konci text:
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Pri dodržaní podmienok a obmedzení vyplývajúcich z ochranného pásma II.
stupňa vodárenskej nádrže Klenovec zrekonštruovať existujúce budovy v lokalite
Ráztočné na rekreačné využitie. Navrhujeme tieto budovy po rekonštrukcii využiť na
poskytovanie stravovacích služieb (Jánošíkova krčma) a atraktívny salaš,
a tiež
ubytovacích služieb v obmedzenom množstve (max. 45 lôžok). Navrhujeme tiež
zrekonštruovať kolkáreň a zriadiť laserovú strelnicu.
Osady a samoty vyskytujúce sa vo vonkajšom ochrannom pásme II. stupňa
vodárenskej nádrže Klenovec navrhujeme postupne zrekonštruovať s cieľom zvýšiť ich
estetickú a funkčnú úroveň a najmä zvýšiť ich hygienickú úroveň (s cieľom zamedzenia
úniku akéhokoľvek znečistenia do vodnej nádrže). Po takejto rekonštrukcii by obyvatelia
osád mohli prijímať a ubytovávať obmedzený počet hostí (max. jednu rodinu) v rámci
agroturistiky.
Lokalitu Skorušina v závere údolia navrhujeme naďalej využívať v zimnom období
na zjazdové a bežecké lyžovanie. Z tohto dôvodu navrhujeme vybudovať sedačkovú
lanovku z údolia pod Železnú bránu s prevýšením 400 m, zrekonštruovať a rozšíriť
ubytovaciu a kapacitu existujúcej chaty na 50 lôžok a vytvoriť aj primeranú stravovaciu
kapacitu. Vzhľadom na odľahlosť lokality od obce navrhujeme celoročnú prevádzku chaty
a lanovky, s cieľom poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb turistom
a cykloturistom aj mimo zimného obdobia. Pre zasnežovanie navrhujeme vybudovať malú
vodnú nádrž na sútoku Veporského potoka s ľavostranným prítokom pod údolnou stanicou
vleku.
Turistické trasy sú už v súčasnosti vyznačené. Využívaná je najmä rudná
magistrála. Navrhujeme vyznačiť a upraviť aj cykloturistické trasy. Dôležité bude
vybudovanie informačného systému tak priamo v teréne, ako aj na INTERNETE, s cieľom
zvýšiť informovanosť a environmentálne povedomie návštevníkov o tom, v akom prostredí
sa pohybujú a aké obmedzenia v ňom platia..

Časť „ Návrh rekreácie a turizmu“ sa ruší a nahrádza sa textom:
V súlade s projektom zviditeľnenia mikroregiónu Sinec využiť existujúci rekreačný
potenciál územia a existujúce objekty a zariadenia pre letnú i zimnú rekreáciu a budúce
aktivity založiť na:
 naštartovaní agroturistiky na južnom okraji obce v
existujúcom areáli
Poľnohospodárskeho družstva Klenovec
 zvýšení kvality všetkých troch lyžiarskych vlekov a zjazdoviek, najmä hygienického
vybavenia a doplnkových služieb
 úprave vzletových a pristávacích plôch pre paraglading južne od sedla Chorepa.
 dobudovaní kúpaliska o nový bazén, tobogán, stravovacie zariadenia, autokemping a
zdrž na člnkovanie
 zvýšení kapacity a úrovne ubytovania a stravovania v obci
 vybudovaní cyklistických trás a dobudovaní turistických trás.
Ubytovacie a stravovacie kapacity pre rekreáciu a turizmus sú riešené mimo
hygienických ochranných pásiem Vodárenskej nádrže Klenovec s výnimkou lokality
Ráztočné, Skorušina, niektorých osád a samôt..
Vedenie turistických a cykloturistických trás ochrannými pásmami vodárenskej
nádrže je navrhnuté výlučne po existujúcich lesných a poľných cestách.
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9. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
Text kapitoly sa nemení.

10. NÁVRH NA RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY,
OCHRANY PRED POVODŇAMI
Text kapitoly sa nemení.

11. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VRÁTANE PRVKOV
ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH
OPATRENÍ
Text kapitoly sa nemení.

12.
NÁVRH KONCEPCIE VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO
VYBAVENIA
DOPRAVNÝ SYSTÉM OBCE
ENERGETIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
VODNÉ TOKY A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

A TECHNICKÉHO

DOPRAVNÝ SYSTÉM OBCE
V časti „Miestne komunikácie“ sa druhý odstavec dopĺňa:
Túto komunikáciu navrhujeme upraviť dobudovaním záchytných priekop po jej obidvoch
stranách s vodotesnými šachtami vybavenými lapačmi ropných látok (s pravidelným
čistením), s cieľom zamedzenia úniku ropných látok a iného znečistenia do vodnej nádrže.
V časti „Statická doprava“ sa „Navrhnuté sú odstavné a parkovacie plochy v miestach
sústredenia motorových vozidiel“ dopĺňajú:
– v lokalite Ráztočné
50 miest
– v lokalite Skorušina
50 miest
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu
100 miest
Celkom v celom riešenom území
1222 miest

ENERGETIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
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VYBAVENIE ENERGIAMI
V časti „Zásobovanie elektrickou energiou“ sa dopĺňa „ Potreba nárastu
elektrického výkonu pre navrhovaný stav do roku 2015“o šesť riadkov:
Ráztočné
= 160
kW
Skorušina
= 1000
kW
Nárast spotreby elektrickej energie pre navrhovaný stav spolu:
= 2340
kW
Potrebný elektrický výkon pre navrhovaný stav bude:
6030
kW
Pri účinníku 0,92 bude potrebný príkon transformátorov v roku 2015:
6030 : 0,95 = 6347
kWA
V časti „Zásady zásobovania elektrickou energiou“ sa pridáva odstavec:
Zásobovanie rekreačných lokalít Ráztočné a Skorušina bude z existujúceho VN
vedenia zvýšením výkonu existujúcich trafostaníc v Ráztočnom na 160 kVA a v Skorušine
do 1000 kVA.

VODNÉ TOKY A VODNÉ HOSPODÁRSTVO
VODNÉ HOSPODÁRSTVO
Časť

„Návrh riešenia - Zásobovanie pitnou vodou“ sa na konci dopĺňa o odstavec:

V lokalitách Ráztočné a Skorušina navrhujeme vybudovať samostatné vodovody
z miestnych zdrojov, ktoré sa v blízkosti týchto lokalít nachádzajú. Podobne navrhujeme
vybudovať vodovody z miestnych zdrojov aj v osadách a samotách, ktoré ešte vodovody
nemajú.
Časť „Výpočet potreby vody“ sa na konci dopĺňa o výpočet:
Potreba vody je vypočítaná podľa úpravy Ministerstva pôdohospodárstva SR č.
477/99-810 z 29.2.2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a
kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov.
Potreba vody pre obyvateľov 135 l/os/deň.
Potreba vody pre občiansku vybavenosť 25 l/os/d.
Súčiniteľ dennej nerovnomernosti kd = 1,6
Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti kh = 1,8
Lokalita Pasiečka
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Počet obyvateľov 95.
Qp = 95obyv x (135 + 25) l/os/d = 15,20 m3/d = 0,176 l/s
Qm = Qp x kd = 0,176 l/s x 1,6 = 24,32 m3/d = 0,280 l/s
Qh = Qm x kh = 0,280 l/s x 1,8 = 43,55 m3/d = 0,500 l/s
Lokalita Slopovo
Počet obyvateľov 50.
Qp = 50obyv x (135 + 25) l/os/d = 8,00 m3/d = 0,092 l/s
Qm = Qp x kd = 0,092 l/s x 1,6 = 12,80 m3/d = 0,148 l/s
Qh = Qm x kh = 0,148 l/s x 1,8 = 23,02 m3/d = 0,266 l/s
Ulica Záhumnie
Počet obyvateľov 30.
Qp = 30obyv x (135 + 25) l/os/d = 4,80 m3/d = 0,055 l/s
Qm = Qp x kd = 0,055 l/s x 1,6 = 7,60 m3/d = 0,088 l/s
Qh = Qm x kh = 0,088 l/s x 1,8 = 13,68 m3/d = 0,158 l/s
Rozptýlená zástavba
Počet obyvateľov 30.
Qp = 30obyv x (135 + 25) l/os/d = 4,80 m3/d = 0,055 l/s
Qm = Qp x kd = 0,055 l/s x 1,6 = 7,60 m3/d = 0,088 l/s
Qh = Qm x kh = 0,088 l/s x 1,8 = 13,68 m3/d = 0,158 l/s
Rómska osada
Počet obyvateľov 90.
Qp = 90obyv x (135 + 25) l/os/d = 14,40 m3/d = 0,166 l/s
Qm = Qp x kd = 0,166 l/s x 1,6 = 23,04 m3/d = 0,266 l/s
Qh = Qm x kh = 0,266 l/s x 1,8 = 41,38 m3/d = 0,479 l/s
Ráztočné
Qp = 90obyv x (135 + 25) l/os/d = 14,40 m3/d = 0,166 l/s
Qm = Qp x kd = 0,166 l/s x 1,6 = 23,04 m3/d = 0,266 l/s
Qh = Qm x kh = 0,266 l/s x 1,8 = 41,38 m3/d = 0,479 l/s
Skorušina
Qp = 90obyv x (135 + 25) l/os/d = 14,40 m3/d = 0,166 l/s
Qm = Qp x kd = 0,166 l/s x 1,6 = 23,04 m3/d = 0,266 l/s
Qh = Qm x kh = 0,266 l/s x 1,8 = 41,38 m3/d = 0,479 l/s
Prehľad potreby vody
Územie
Pasiečka
Slopovo
Záhumnie
Rozptyl

Qp
l/s
0,176
0,092
0,055
0,055

Qm
3

m /d
15,20
8,00
4,80
4,80

l/s
0,280
0,148
0,088
0,088

Qp
3

m /d
24,32
12,80
7,60
7,60

l/s
0,500
0,266
0,158
0,158

m3/d
43,55
23,02
13,68
13,68
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Cigánska osada
Ráztočné
Skorušina
Spolu

0,166
0,055
0,166
0,544

14,40
4,80
14,40
47,20

0,266
0,088
0,266
0,870

23,04
7,60
23,04
75,36

0,479
0,158
0,479
1,561

41,38
13,68
41,38
135,31

Akumulácia vody
Akumulácia vody pre obec Klenovec je zabezpečená vo vodojeme 2 x 650 m3,
maximálna hladina vody 394,95 m n.m.
Akumulácia vodojemu postačuje aj pre navrhovanú zástavbu.
Po dobudovaní vodovodu v celej obci bude akumulácia vodojemu postačovať
kompletne pre celú obec Klenovec.
Akumulácia pre navrhovanú zástavbu je určená z množstva maximálnej dennej
potreby vody.
Akumulácia

100 %
75,36 m3/d

80 %
60,29 m3/d

60 %
45,22 m3/d

Potreba vody na rok pre navrhovanú zástavbu QR = 17.228 m3.
Kanalizácia a ČOV
Pre sústredenú výstavbu rodinných domov v lokalite Pasiečka, na ulici Záhumnie a
v lokalite Slopovo (pri ceste k úpravni vody) navrhujeme vybudovať trasy jednotnej
verejnej kanalizácie z rúr PVC DN 300 mm, potrubie trás kanalizácie sa napoja do šachiet
príslušnej vetvy jestvujúcej kanalizácie. Na trase navrhovanej kanalizácie sa osadia
lomové a kontrolné kanalizačné šachty. Kanalizačné prípojky k jednotlivým rodinným
domom navrhujeme z rúr PVC DN 150 mm. Prípojky sa zaústia do šachiet alebo do
vynechaných odbočiek na navrhovanej kanalizácii. Kanalizáciu z rúr PVC DN 300 mm
navrhujeme vybudovať aj v lokalite Za majerom pre cigánsku osadu.
V obci je kanalizácia rozostavaná od roku 1974. Kanalizácia sa realizuje postupne
podľa možnosti finančných prostriedkov. Je potrebné uvažovať s dobudovaním
kanalizácie v okrajových častiach obce v zmysle vypracovanej a schválenej projektovej
dokumentácie.
Napojenie kanalizačných prípojok z rúr PVC DN 150 mm od rodinných domov
v rozptýlenej zástavbe sa urobí do jestvujúcej kanalizácie.
Spádové pomery pre výstavbu kanalizácie v obci sú vyhovujúce. Rodinné domy
v záujmových lokalitách bude potrebné výškovo osadiť do terénu tak, aby bolo možné
v zodpovedajúcom spáde dna potrubia kanalizačných prípojok tieto napojiť do verejnej
kanalizácie.
Dažďové vody zo striech rodinných domov, spevnených plôch a navrhovaných
miestnych komunikácií sa napoja do jednotnej verejnej kanalizácie.
Čistenie odpadových vôd pre celú obec aj s navrhovanou výstavbou rodinných
domov, prípadne s ďalším výhľadom zástavby bude dostatočne zabezpečené v jestvujúcej
mechanicko-biologickej čistiarni odpadových vôd.
Územie, v ktorom sa uvažuje s podnikateľskými aktivitami, sa vybuduje jednotná
kanalizácia z rúr PVC DN 300 mm. Trasa kanalizácie je navrhnutá po miestnej
komunikácii a cez areál PD. Kanalizácia sa napojí na ľavom brehu Rimavy pred
35
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odľahčovacou komorou na jestvujúci hlavný kanalizačný zberač „A“. Od areálu výroby
Eurookien sa trasa kanalizácie vybuduje okrajom cesty II/526 priamo do ČOV.
V území pre podnikateľské aktivity sa uvažuje s vybudovaním parkovísk. Pred
napojením odvodnenia parkovísk do kanalizácie sa osadí lapač olejov a ropných látok.
V lokalitách Ráztočné a Skorušina navrhujeme vybudovať kanalizáciu a ČOV
s technológiou, ktorá zabezpečí dokonalé čistenie splaškových vôd.
Výpočet množstva odpadových vôd
Splaškové vody
Množstvo splaškových vôd pre navrhovanú zástavbu v rámci riešeného územného
plánu je také isté ako potreba vody. Výpočet je súčasťou state zásobovanie pitnou vodou.
Dažďové vody
Intenzita 15 min. smerodajného dažďa s periodicitou 0,5 je určená z priemeru
staníc Hrachovo 157 l/s/ha a Lom nad Rimavicou 168 l/s/ha. Uvažovaná intenzita q =
162,5 l/s/ha. Odtokový koeficient  = 0,53.
Množstvo dažďových vôd je určené podľa STN 73 6701.
Lokalita Pasiečka
Celková odvodňovaná plocha s = 3,9 ha
QD =  x s x q = 0,53 x 3,9 ha x 162,5 l/s/ha = 335,88 l/s.
Ulica Záhumnie
Odvodňovaná plocha s = 2,7 ha.
QD =  x s x q = 0,53 x 2,7 ha x 162,5 l/s/ha = 232,53 l/s.
Lokalita Slopovo
Odvodňovaná plocha s = 1,2 ha.
QD =  x s x q = 0,53 x 1,2 ha x 162,5 l/s/ha = 103,35 l/s.
Rozptýlená zástavba
Odvodňovaná plocha s = 1,65 ha.
QD =  x s x q = 0,53 x 1,65 ha x 162 l/s/ha = 141,66 l/s.
Ráztočné
Odvodňovaná plocha s = 1,65 ha.
QD =  x s x q = 0,53 x 1,65 ha x 162 l/s/ha = 141,66 l/s.
Skorušina
Odvodňovaná plocha s = 1,2 ha.
QD =  x s x q = 0,53 x 1,2 ha x 162,5 l/s/ha = 103,35 l/s.
Osady a samoty v ochranných pásmach vodnej nádrže Klenovec
Vo všetkých osadách a samotách dobudovať kanalizáciu a malé domové čistiarne
odpadových vôd so zamedzením akéhokoľvek úniku znečistených vôd do vodnej nádrže.
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13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Text kapitoly sa nemení.

14. VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH
LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
Text kapitoly sa nemení.

15.
VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH
ZÁPLAVOVÉ
ÚZEMIE, ÚZEMIE ZNEHODNOTENÉ ŤAŽBOU

ZVÝŠENÚ

OCHRANU,

NAPR.

Kapitola sa dopĺňa o odstavec:
Zvýšenú ochranu si vyžaduje celé povodie Klenovskej Rimavy nad hrádzou vodnej
nádrže Klenovec v znení kapitoly č. 7.
16. VYHODNOTENIE ZÁBEROV PÔDNEHO FONDU.
OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU
Vyhodnotenie predpokladaných záberov poľnohospodárskej pôdy pre ÚPN OBCE
KLENOVEC je vypracované v zmysle náležitostí potrebných pre posúdenie žiadosti o
perspektívne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky uverejnenej v Z.z. č. 508/2004.
Predložená dokumentácia obsahuje:
- grafickú prílohu v merítku M 1: 2000
- textovú časť
- tabuľkovú časť.
Použité podklady.
Pre vypracovanie vyhodnotenia pôdneho fondu boli použité tieto podklady:
- údaje o kultúrach a užívateľoch poľnohospodárskej pôdy, poskytol Okresný úrad odbor katastra v Rimavskej Sobote .
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- údaje o BPEJ (bonitované pôdno-ekologické jednotky), poskytol Okresný úrad v
Rimavskej Sobote, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
- údaje o poľnohospodárskej výrobe, poskytlo Roľnícke družstvo Klenovec
- ÚPN - SÚ Klenovec - koncept, spracovaný v roku 2001.
Poľnohospodárska výroba.
Rastlinná produkcia sa postupne prispôsobuje reálnemu dopytu po jej produktoch.
Najviac rentabilnými a pestovanými sú obiloviny. Krmoviny, ktoré sa pestujú, predurčujú
zabezpečenie potreby pre rozvoj živočíšnej výroby.
Rozvoj živočíšnej výroby treba charakterizovať ako cieľavedomú špecializáciu a
koncentráciu jednotlivých chovov v rámci existujúcich stavebných kapacít. Hospodársky
dvor sa nachádza v južnej časti riešeného územia. Je zameraný na chov hovädzieho
dobytka a oviec. U drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a záhumienkárov,
okrem chovu hovädzieho dobytka a oviec, sa pre samozásobovanie chovajú ošípané a
hydina.
Zhodnotenie rozsahu záberu novo navrhovaných plôch na
poľnohospodárskej pôde.
Riešené lokality, ktoré sú určené na záber, sa nachádzajú v katastrálnom území
Klenovec. Celková výmera zaberaných lokalít je 16,44 ha, z čoho v zastavanom území je
13,25 ha, mimo zastavaného územia je 3,19 ha. Na poľnohospodársku pôdu pripadá
14,76 ha, z toho v zastavanom území 12,29 ha, mimo zastavaného územia 2,47 ha.
Členenie záberov poľnohospodárskeho pôdneho fondu:
Plošný rozsah riešených lokalít č. 1 - 27
z toho poľnohospodárska pôda
nepoľnohospodárska pôda

16,44 ha
14,76 ha
1,68 ha

Plošný rozsah riešených lokalít v zastavanom území
z toho poľnohospodárska pôda
nepoľnohospodárska pôda

13,25 ha
12,29 ha
0,96 ha

Plošný rozsah riešených lokalít mimo zastavaného územia
z toho poľnohospodárska pôda
nepoľnohospodárska pôda

3,19 ha
2,47 ha
0,72 ha

Celkový navrhovaný záber.
Funkčná plocha

Bývanie
ZOV
VOV
Rekreácia
Podnikateľské aktivity
Autocamping
Amfiteáter
Športový objeht
Komunik.+ parkovisko
Spolu

Celková výmera
( ha)

Poľ. pôda celkom
(ha)

Poľnohospod. pôda
v zastav.území ( ha )

Poľnohospod. pôda
mimo zast. úz.(ha)

3,99
0,70
0,65
2,90
5,65
0,57
1,72
0,03
0,23
16,44

3,53
0,70
0,65
2,90
4,73
0,27
1,72
0,03
0,23
14,76

2,18
0,38
0,65
2,90
4,19
0,27
1,72
0
0
12,29

1,35
0,32
0
0
0,54
0
0
0,03
0,23
2,47
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Charakteristika lokalít.
Lokality č. 1, 7- 17 a 24 sú určené pre individuálnu bytovú výstavbu. Celkom sa
zaberá 3,99 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 3,53 ha, v zastavanom území
obce 2,18 ha, mimo zastavaného územia 1,35 ha.
Lokalita č. 2 je určená pre výstavbu rekreačného areálu. Celkom sa zaberá 2,90 ha
poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území obce.
Lokality č. 3 a 6 sú určené pre výstavbu základnej občianskej vybavenosti. Celkom
sa zaberá 0,70 ha poľnohospodárskej pôdy. V zastavanom území 0,38 ha, mimo
zastavaného územia 0,32 ha.
Lokalita č. 4 je určená pre výstavbu autocampingu. Celkom sa zaberá 0,57 ha, z
toho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,27 ha v zastavanom území obce.
Lokalita č. 5 je určená pre výstavbu vyššej občianskej vybavenosti . Celkom sa
zaberá 0,65 ha, poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území obce.
Lokalita č. 18 je určená pre výstavbu amfiteátra. Celkom sa zaberá 1,32 ha
poľnohospodárskej pôdy .
Lokality č. 22, 23 a 27 sú určené pre výstavbu podnikateľských aktivít. Celkom sa
zaberá 5,65 ha, z toho na poľnohospodársku pôdu pripadá 4,73 ha.
Lokality č. 25 a 26 sú určené pre výstavbu športovej vybaveností, prístupovej
komunikácie k vleku a parkoviska. Celkom sa zaberá 0,26 ha poľnohospodárskej pôdy
mimo zastavaného územia obce.
Lokalita č. 28 je určená pre rekonštrukciu osady Ráztočné na rekreáciu. Celkom sa
zaberá 2,90 ha poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území obce.
Lokalita č. 29 je určená pre dostavbu rekreačného areálu Skorušina. Celkom sa
zaberá 2,90 ha poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území obce.
Podrobný prehľad o štruktúre poľnohospodárskeho pôdneho fondu na uvažovaných
lokalitách je zdokumentovaný v prílohovej tabuľke č. 1.
Bonitované pôdno - ekologické jednotky, kvalita pôdy.
Pre lepšiu orientáciu uvádzame bonitované pôdno - ekologické jednotky pre lokality,
ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia.
Kód
BPEJ
78002
78001
(0780781)(0780785)
76004
(0760541)

Skupina
(bonita pôdy)

Cena odvodov
podľa NV
č.152/96 tis.Sk/ ha

2

Cena za 1m v SK
vyhl. MF SR
465/1991

9

5

0,50

7

535

2,10

Kvalita pôdy

Hnedé pôdy na
výrazných svahoch
Hnedé pôdy

Údaje uvedené v textovej a tabuľkovej časti vyhodnotenia sú zobrazené v grafickej
prílohe v merítku M 1 : 2000.
Podrobné prehľady, ktoré tvoria základ vyhodnotenia jednotlivých častí územia, sú
uvedené v prílohových tabuľkách:
č. 1. Súhrnný prehľad o štruktúre poľnohospodárskeho pôdneho fondu
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č. 2. Bilancia predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
Súhrnný prehľad o štruktúre poľnohospodárskeho pôdneho fondu na uvažovaných
lokalitách navrhovaného urbanistického riešenia ÚPN - SÚ Klenovec
Tabuľka č. 1
Číslo
lokality

Návrh
funkčnej
plochy

1

IBV + kom.

2
3
4

Rekr. areál
ZOV
Autocamping

5
6
7

VOV
ZOV
IBV

8
9
11

IBV
IBV
IBV

12

IBV

13
14
15
16
17
18

IBV
IBV
IBV
IBV
IBV
Amf.+ dopravné
plochy
Podnikateľské
aktivity
Pod. aktivity
IBV
Šport. objekt
Parkov. +
komun
Podnikat.
aktivity

22
23
24
25
26
27

1-27

x

28

Rekreácia
Ráztočné
Rekreácia
Skorušina

29

28-29

Celková
výmera
( ha )

V zast.
území
( ha )

1,65
0
2,90
0,38
0,57
0
0,65
0,32
0,77
0
0,58
0,05
0,38
0
0,13
0
0,07
0,07
0,08
0,10
0,05
1,72
0
2,39
0
2,00
0,06
0,03
0,23

1,65
0
2,90
0,38
0,57
0
0,65
0
0
0
0
0,05
0,38
0
0,13
0
0,07
0,07
0,08
0,10
0,05
1,72
0
2,39
0
2,00
0,06
0
0

1,26

0

0
16,44

0
13,25

0,06

0,06

0,03

0

Mimo
zast.územia
( ha )

Druh pozemku

Celková
vým. p.pôdy
(ha )

V zastavan
území
( ha )

0
0
0
0
0
0
0
0,32
0,77
0
0,58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,03
0,23

ttp
ostatná pl.ocha
ttp
ttp
ttp
ostatná pl.ocha
ttp
orná pôda
ttp
orná pôda
orná pôda
záhrady
záhrady
ttp
záhrady
ostatná plocha
záhrady
záhrady
záhrady
záhrady
záhrady
záhrady
ttp
ttp
ostatná plocha
ttp
záhrady
ttp
ttp

1,20
0
2,90
0,38
0,27
0
0,65
0,32
0,14
0,63
0,58
0,05
0,18
0,20
0,12
0
0,07
0,07
0,08
0,10
0,05
0,40
1,32
2,19
0
2,00
0,06
0,03
0,23

1,20
0
2,90
0,38
0,27
0
0,65
0
0
0
0
0,05
0,18
0,20
0,12
0
0,07
0,07
0,08
0,10
0,05
0,40
1,32
2,19
0
2,00
0,06
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0,32
0,14
0,63
0,58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,03
0,23

0
0,45
0
0
0
0,30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0,20
0
0
0
0

1,26 ostatná plocha

0

0

0

0,72

0,54
14,76

0
12,29

0,54
2,47

0
1,68

0,06

0,06

0

0

0,03

0

0,03

0

0 ttp
3,19 x

0 záhrady
0,03 ttp

Mimo
zast.územ.
(ha )

Nepoľ.
pôda
( ha )

Spolu

Bilancia predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy.
Tabuľka č. 2
Číslo
lokality

1
2
3
4

Celková
výmera
ha
1,20
2,90
0,38
0,27

Orná pôda
Kód
BPEJ

ha
0
0
0
0

Sady a záhrady
ha

Kód
BPEJ

ha
0
0
0
0

0
0
0
0

Trvalé trávne porasty
ha

ha
0
0
0
0

1,20
2,90
0,38
0,27

Kód
BPEJ
zast. úz.
zast. úz.
zast. úz.
zast. úz.

ha
1,20
2,90
0,38
0,27

Uživateľ
poľ. pôdy
RD Klenovec
Ostatní
RD
RD
RD
Ostatní
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6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18

0,65
0,32
0,77
0,58
0,05
0,38
0,12
0,07
0,07
0,08
0,10
0,05
1,72

0
0,32
0,63
0,58
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
23

2,19
2,00

24
25
26
27
1-27

0,06
0,03
0,23
0,54
14,76

Z toho
6
7
8
25
26
27
6 -8,
25-27

lokality
0,32
0,77
0,58
0,03
0,23
0,54
2,47

0
0,32
0,63
0,58
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0,05
0,18
0,12
0,07
0,07
0,08
0,10
0,05
0,40

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
1,53

0
0
0
0
1,53

0,06
0
0
0
1,18

mimo

78002
78002
78002

x

zast. úz.
zast. úz.
zast. úz.
zast. úz.
zast.úz.
zast. úz.
zast. úz.
zast. úz.
zast. úz.

0
0
0
0
0,05
0,18
0,12
0,07
0,07
0,08
0,10
0,05
0,40
0
0

zast. úz.

x

0,06
0
0
0
1,18

x

0
0
0
0
0
0
x

0,65
0
0,14
0
0
0,20
0
0
0
0
0
0
1,32

zast. úz.
78002

zast. úz.

zastav.
úz.
2,19 zastav. úz
2,00
zastav.
úz.
0
0,03
76004
0,23
76004
0,54
78001
12,05
x

0,65
0
0,14
0
0
0,20
0
0
0
0
0
0
1,32

RD
RD
RD
RD
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní

2,19
2,00

Ostatní
RD

0
0,03
0,23
0,54
12,05

Ostatní
RD
RD
RD
x

0
0,14
0
0,03
0,23
0,54
0,94

x

zastav územia

0,32
0,63
0,58
0
0
0
1,53

78002
78002
78002

x

0,32
0,63
0,58
0
0
0
1,53

0
0
0
0
0
0
x

0
0,14
0
0,03
0,23
0,54
0,94

78002
76004
76004
78001
x

Urbanistické zhodnotenie záberov pôdneho fondu:
V podmienkach obce Klenovec bolo možné ďalší rozvoj obce riešiť iba záberom
nových plôch, pretože vo vnútri zastavaného územia neexistujú prakticky žiadne voľné
parcelné prieluky. Všetky navrhované rozvojové plochy priamo nadväzujú na existujúcu
zástavbu, alebo ju dopĺňajú, prípadne sa jedná o zástavbu druhej strany už urbanizovanej
ulice.

17. KOMPLEXNÉ HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z HĽADISKA
ENVIROMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH
A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV
Text kapitoly sa nemení.
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C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KLENOVEC

1.

ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA

2.

URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH A VYLUČUJÚCICH PODMIENOK
VYUŽITIA PLÔCH, INTENZITY ICH VYUŽITIA

3.

ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA

4.

ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

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
6.

ZÁSADY A REGULATÍVY PRE STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

7.

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

8.

VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

9.

PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, PRE VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA
POZEMKOV, PRE ASANÁCIU A PRE CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY

10. URČENIE ÚZEMÍ PRE KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
11. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

1.

ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽITIA ÚZEMIA

Regulatívy urbanistické :
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- Zachovať
kompaktnú
urbanistickú
formu
územia
obce,
dokompletovať
obytnú zástavbu pozdĺž severného a severozápadného okraja zastavaného územia.
- V zastavanom území dôraz klásť na rekonštrukciou existujúcich domov.
- Dobudovať obytný súbor Pasiečka rodinnými domami a navrhnutými
objektmi
základnej občianskej vybavenosti.
- Na severnom okraji zastavaného územia dobudovať rekreačný areál.
- Na východnom okraji zastavaného územia dobudovať výrobný areál.
Regulatívy priestorového usporiadania obce :
Rešpektovať skutočnosť že :
pôvodné osídlenie Klenovca bolo založené v údolnej nive Klenovskej Rimavy.
Najstaršie ulice sa vyvinuli na oboch brehoch vodného toku a okolo návršia s kostolom.
Novšie ulice boli vybudované predĺžením pôvodných ulíc rovnobežne s vodným tokom
a neskôr vo svahových polohách po oboch stranách údolia. Vo východnej časti obce sa
vyvinula v samostatnom údolí rómska osada.
- okrem kompaktného urbanistického pôdorysu obce sa v jej rozsiahlom katastrálnom
území nachádza viacero osád s charakterom lazníckeho osídlenia. Jedná sa o samoty
– hospodárske usadlosti alebo o malé osady, v ktorých žilo 2 – 5 rodín. Ich urbanistický
pôdorys má hniezdový charakter s maximálnym využitím terénnych podmienok a
orientácie k slnku. Väčšina týchto osád sa nachádza v ochranných pásmach
vodárenskej nádrže a sú určené na dožitie.
- ide o hromadnú cestnú zástavbu s jadrom v potočnej radovej zástavbe. Z XIX. storočia
sa zachovali murované domy so sedlovou strechou pokrytou šindľom, s rovnou
podlomenicou, štítom s hálkou, podmurované, na dvornej strane s drevenou pavlačou.
- pôvodná historická architektúra bola stavaná z najprístupnejšieho materiálu z dreva.
V Klenovci bolo okolo tristo dreveníc a tri murované panské kúrie. V obytnej zástavbe je
možné rozpoznať dva slohové prúdy, súvisiace s profesným charakterom obyvateľov.
Jednými z prvých obyvateľov boli nemeckí baníci, ktorí sa usadili a vybudovali si
obydlia v doline Klenovčok. Ostatní obyvatelia boli poddaní a urbarialisti (chudobní
nájomcovia), ktorých skromné obydlia sa od baníckych odlišovali materiálom aj
architektonickým výrazom. Neskôr sa architektonické prvky oboch častí zástavby
postupne premiešavali.
- súčasná architektonická skladba objektov pozostáva:
 z niekoľkých dreveníc, väčšinou vo veľmi zlom stavebnotechnickom stave
 z jednej murovanej panskej kúrie
 zo sakrálnych stavieb – dvoch kostolov a jednej zvonice
 z rodinných domov postavených koncom XIX. a začiatkom XX. storočia
 z rodinných domov z prvej polovice XX. storočia
 z rodinných domov z druhej polovice XX. storočia
 z objektov občianskej vybavenosti v centre obce
 z bytových domov vybudovaných v 80-tych rokoch XX. storočia v súvislosti
s realizáciou vodárenskej nádrže Klenovec
 z areálu roľníckeho družstva
 z areálu úpravne vody pod telesom hrádze vodnej nádrže
 z výrobných objektov
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-

-

-

-

-

-

z rómskej kolónie v dolinke za Majerom.
väčšina staršej zástavby je jednopodlažná so strechou, novšia zástavba je
dvojpodlažná s podpivničením. 70- a 80-te roky vniesli do zástavby plochú strechu – do
daných klimatických podmienok nevhodnú. Z merítka obce sa vymykajú aj bytové domy
stavané panelovou technológiou. Iba vďaka ich umiestneniu v údolnej nive nepôsobia
v panoráme obce rušivo.
väčšina navrhnutých stavieb sú rodinné domy v existujúcich parcelných
prielukách. Z tohoto dôvodu je nevyhnutné prispôsobiť novonavrhované objekty
hmotou, podlažnosťou, tvarom strechy a použitými materiálmi existujúcim
susediacim domom.
dostavba súboru rodinných domov Pasiečka je daná schválenou
dokumentáciou, vydanými územnými rozhodnutiami a stavebnými povoleniami.
Zástavba na zostávajúcich parcelách na Pasiečke, na ktorú neprebehlo doteraz
stavebné konanie, musí zodpovedať zásadám umiestnenia stavieb na
pozemkoch.
z hľadiska začlenenia stavieb do krajiny si osobitný postup vyžiaduje
navrhovaný súbor rodinných domov na začiatku prístupovej cesty k úpravni
vody. Vzhľadom na jeho polohu na návrší je nevyhnutné zo strany obce i
stavebného úradu venovať mu osobitnú pozornosť. Zastavovacia štúdia na tento
súbor musí obsahovať hmotové riešenie a panoramatickú vizualizáciu (prípadnú
fotomontáž pôsobenia navrhovaných rodinných domov v krajine).
samostatným problémom na riešenie je objekt navrhovaného hotela nad
kúpaliskom, ktorý je vo svahovej polohe nad existujúcou zástavbou. Jeho
architektonické stvárnenie musí byť šetrné ku krajinnému prostrediu.
postupnou prestavbou objektov rómskej osady a dobudovaním inžinierskych
sietí v nej zvýšiť jej architektonickú a hygienickú úroveň.

Regulatívy funkčného využitia obce:
za hlavnú funkciu obce považovať bývanie. Túto funkciu rozvíjať predovšetkým
skvalitnením obytného prostredia, architektúry a občianskej vybavenosti v
existujúcom zastavanom území . Paralelne dobudovať obytný súbor Pasiečka
a po vyčerpaní stavebných pozemkov vo vnútri súčasného zastavaného územia
realizovať obytnú výstavbu na nových plochách.
- rekreačnú funkciu rozvíjať na severnom a západnom okraji obce v nadväznosti
na existujúci areál kúpaliska a na existujúce lyžiarske vleky.
- výrobnú funkciu rozvíjať na východnom a juhovýchodnom okraji obce
v nadväznosti na existujúci areál Poľnohospodárskeho družstva a na
zrealizovanú komunikačnú sieť a technickú infraštruktúru.
-

ZÁSADY A REGULATÍVY PRE ROZVOJ REKREÁCIE, TURIZMU A ŠPORTU
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V súlade s projektom zviditeľnenia mikroregiónu Sinec využiť existujúci rekreačný
potenciál územia a existujúce objekty a zariadenia pre letnú i zimnú rekreáciu a budúce
aktivity založiť na:
 naštartovaní agroturistiky na južnom okraji obce
 zvýšení kapacity lyžiarskych vlekov a zjazdoviek
 úprave vzletových a pristávacích plôch pre paraglading bez zásahov do existujúcich
porastov stromov
 dobudovaní kúpaliska o nový bazén, tobogán, stravovacie zariadenia, autokemping a
zdrž na člnkovanie
 zvýšení kapacity a úrovne ubytovania a stravovania
 vybudovaní cyklistických a dobudovaní turistických trás.
Ubytovacie a stravovacie kapacity pre rekreáciu a turizmus realizovať mimo
hygienických ochranných pásiem Vodárenskej nádrže Klenovec.
Trasy turistických a cykloturistických trás ochrannými pásmami vodárenskej nádrže
viesť výlučne po existujúcich lesných a poľných cestách.
Všetka činnosť v týchto ochranných pásmach musí byť v súlade s podmienkami
Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR čiastka 10 – 11 zo dňa 20. júla 1979.
Rozšírenie areálu kúpaliska, dobudovanie technickej infraštruktúry pre lyžiarskych
vlekoch a naštertovanie agroturistiky na južnom okraji obce realizovať v súlade
s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 398/2002 Z.z. o podrobnostiach určovania
ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd.

ZÁSADY A REGULATÍVY PRE VÝROBU A SKLADY
Výrobnú funkciu predstavuje najmä poľnohospodárska výroba, ktorá sa
v družstevnej forme v rastlinnej výrobe zameriava najmä na pestovanie obilnín a kukurice
na siláž a v živočíšnej výrobe sa orientuje najmä na chov hovädzieho dobytka a oviec,
okrajovo ošípaných.
Druhým významným sektorom je lesné hospodárstvo v držbe Štátnych lesov, ktoré
obhospodarujú hospodárske – ťažobné ochranné a úžitkové porasty.
Významné miesto vo výrobnej zložke zaujíma vodné hospodárstvo, ktoré pod
správou Slovenského vodohospodárskeho podniku spravuje vodnú nádrž a zabezpečuje
jej prevádzku a cez úpravňu vody distribuuje pitnú vodu pre obyvateľov okresu Rimavská
Sobota.
Do skupiny menších výrobní a prevádzok možno zaradiť Drevovýrobu, ktorá
využíva drevnú hmotu na výrobu reziva, polotovarov a finálnych výrobkov, Stavmontu,
ktorá zabezpečuje stavebné a montážne práce, a tiež plánovanú prevádzku na výrobu
Eurookien na východnom okraji obce vpravo od cesty Hnúšťa-Klenovec.
Možno konštatovať, že v obci sú vytvorené dobré podmienky pre zamestnanosť
obyvateľov, ktorú pri dobrom manažmente a priaznivom ekonomickom vývoji možno ďalej
rozvíjať.

1.
.

V primárnom sektore
Akceptovať priestorovú lokalizáciu a druh činnosti výrobných podnikov na území obce.
V areáli Poľnohospodárskeho družstva riešiť premiestnenie živočíšnej výroby do
objektov na západnom okraji areálu tak, aby hygienické ochranné pásmo nezasahovalo
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do obytnej zástavby.
3.

4.

5.

Za druhý významný sektor považovať lesné hospodárstvo v držbe Štátnych lesov, ktoré
obhospodarujú hospodárske – ťažobné ochranné a úžitkové porasty.
V sekundárnom sektore
Rešpektovať výrobný areál Eva šport na výrobu zvrškov športovej obuvi s významným
podielom pracovných príležitostí. V budúcom období nepripustiť v tomto areáli takú
zmenu výrobného programu, ktorá by nepriaznivo ovplyvnila obytné a životné prostredie
obce.
Za významnú zložku výrobnej sféry považovať vodné hospodárstvo, ktoré pod správou
Slovenského vodohospodárskeho podniku spravuje vodnú nádrž a zabezpečuje jej
prevádzku a cez úpravňu vody distribuuje pitnú vodu pre obyvateľov okresu Rimavská
Sobota.

2. URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH A VYLUČUJÚCICH PODMIENOK
VYUŽITIA PLÔCH, INTENZITY ICH VYUŽITIA
Na začiatok bodu sa vsúva text:
Pri umiestňovaní stavieb musia byť dodržané tieto zásady a regulatívy:
Pre trvalo obývané a rekreačné objekty platia nasledovné opatrenia:
1. Vo všetkých lazníckych osadách a samotách trvale obývaných je potrebné najneskôr do
konca roku 2010 vybudovať samostatné alebo skupinové vodotesné žumpy na odvedenie
odpadových vôd a ich obsah pravidelne vyvážať na čistiareň odpadových vôd mimo
územia ochranných pásiem. Žumpy je potrebné dimenzovať s prihliadnutím na dostupnosť
objektu. Realizácia žúmp a ostatných objektov slúžiacich na akumuláciu odpadových vôd
je možná až po posúdení správcom vodárenskej nádrže, orgánom štátnej vodnej správy a
orgánom ochrany zdravia.
2. Vo všetkých usadlostiach, kde majitelia rodinných domov chovajú hospodárske
zvieratá, sú vlastníci usadlostí povinní vybudovať spevnené hnojiská a močovkové jamy, a
to najneskôr do konca roku 2010. Do tej doby je potrebné zo strany vlastníkov usadlostí
zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k odtoku odpadových vôd zo živočíšnej výroby do
povrchových a podzemných vôd.
3. Na rekreačných objektoch občasne využívaných, na ktorých nie je zabezpečený prívod
vody, je potrebné v prípade nevybudovania žumpy zrealizovať suché WC.
Na rekreačných objektoch občasne využívaných, na ktorých je zrealizovaný prívod vody, a
na ktorých dochádza k produkcii odpadových vôd, je potrebné vybudovať žumpu s
dostatočnou kapacitou s prihliadnutím na dostupnosť objektu.
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4. Rekonštrukciu alebo modernizáciu jestvujúcich domov, objektov a usadlostí je možné
povoliť len za podmienky vykonania takých technických opatrení na týchto objektoch,
ktoré zabezpečia ochranu kvality povrchových a podzemných vôd, a to po posúdení
príslušného návrhu rekonštrukcie alebo modernizácie orgánom štátnej vodnej správy,
orgánom ochrany zdravia a správcom vodárenskej nádrže.
5. Prestavba hospodárskych objektov na rekreačné zariadenia sa bude posudzovať ako
nová výstavba.
6. Pri kontrolách ochranných pásiem správcom vodárenskej nádrže sú vlastníci trvale
obývaných, ako aj rekreačných objektov povinní predložiť doklad o vyvážaní a prijatí
obsahu žumpy na ČOV mimo ochranných pásiem vodárenskej nádrže.
7. Vykurovanie v objektoch je možné len pevným palivom, plynom a elektricky, zakazuje
sa kúrenie vykurovacím olejom a inými ropnými látkami.
8. Nakladanie s domovým odpadom je potrebné zabezpečiť v súlade s platnými
legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.
9. Výstavba nových rekreačných zariadení je podmienená splnením všetkých opatrení z
hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd s posúdením zámeru výstavby
správcom vodárenskej nádrže, orgánom štátnej vodnej správy a orgánom ochrany
zdravia.
Výstavba nových rekreačných objektov je možná len v lokalite Ráztočné a vo vzdialenosti
väčšej ako 50 m od vodného toku.
10. Chalupárska rekreácia na existujúcich objektoch je možná po vybudovaní zariadení na
akumuláciu odpadových vôd.
11. Výstavba nových rodinných domov, ako aj prestavba alebo rekonštrukcia
hospodárskych budov na rodinné domy pri zmene účelu využitia objektu, sa nepovoľuje.
12. Sústredená intenzívna forma rekreácie a výstavba zariadení hromadnej rekreácie sa
obmedzuje len na lokalitu Ráztočné v minimálnej vzdialenosti 0,8 km nad ochranných
pásmom l. stupňa vodárenskej nádrže.
13. Rekreačné objekty je možné povoliť len po osobitnom posúdení orgánom štátnej
vodnej správy, orgánom ochrany zdravia a správcom vodárenskej nádrže.
14. Výstavba objektov hromadnej rekreácie je podmienená zabezpečením parkovacích
plôch s kapacitou minimálne rovnajúcou sa kapacite rekreačného zariadenia so
zabezpečením tejto plochy proti úniku a prieniku ropných látok do okolitého terénu.
Parkovisko musí byť vybavené odlučovačom ropných látok a zabezpečené obrubníkom
okolo celého parkoviska.
15. Právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby, pre ktoré
orgán štátnej vodnej správy vydal:
a) povolenie pre nakladanie s vodami, sú povinné výsledky sledovania množstva a kvality
vôd v zmysle rozhodnutia o nakladaní s vodami prekladať písomne 1 x ročne správcovi
vodárenskej nádrže,
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b) povolenie na nakladanie s odpadmi, sú povinné spôsob nakladania s odpadom
dokladovať správcovi vodárenskej nádrže písomnou informáciou 1 x ročne.
16. V rámci osobitného posúdenia navrhovaných veľkokapacitných rekreačných zariadení
sa určí potreba vypracovať havarijný plán mimoriadneho zhoršenia vôd.
Do časti „Obmezené využívanie plôch sa dopĺňa bod č. 22a : Využívanie plôch
v ochrannom pásme II. stupňa vodárenskej nádrže (iba v súlade s opatreniami pre trvalo
obývané a rekreačné objekty uvedené v bode č. 1 tejto záväznej časti riešenia)

3. ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA
Na koniec bodu sa vsúva bod č. 10. : Zrekonštruovať lyžiarske vleky v lokalitách Ráztočné
a Skorušina, vybudovať sedačkovú lanovku v lokalite Skorušina pod Železnú bránu
a dobudovať rekonštrukciou existujúcich objektov nevyhnutné stravovacie a ubytovacie
kapacity v obidvoch lokalitách.

4. ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENIA ÚZEMIA
V časti „Doprava cestná“ sa dopĺňa bod 5a: Komunikáciu v celom úseku od hrádze vodnej
nádrže cez Ráztočné po Skorušinu upraviť dobudovaním záchytných priekop po jej
obidvoch stranách s vodotesnými šachtami vybavenými lapačmi ropných látok
(s pravidelným čistením), s cieľom zamedzenia úniku ropných látok a iného znečistenia do
vodnej nádrže.

V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA
1.
2.
3.
4.

5.

Za hlavný zdroj pitnej vody považovať naďalej Vodárenskú nádrž Klenovec na toku
Klenovskej Rimavy.
Rešpektovať súčasný systém zásobovania pitnou vodou s existujúcimi sieťami vodovodných
potrubí a vodohospodárskymi zariadeniami
Rešpektovať ochranné pásma vodohospodárskych zariadení na trase skupinového vodovodu
z úpravne vody smerom do Rimavskej Soboty.
Rešpektovať trasy a zariadenia verejného vodovodu, ktorý pokrýva súčasné nároky obce
a dobudovať verejný vodovod tak, aby boli zásobované všetky obytné, obslužné, rekreačné
a výrobné objekty v obci.
Vybudovať vodovodné prípojky z jestvujúceho verejného vodovodu do navrhovaných
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6.
7.

rozvojových lokalít bývania a občianskej vybavenosti.
Rešpektovať zrealizovaný kanalizačný systém na území obce a dobudovať ho tak, aby bol
schopný odvádzať splaškové vody zo všetkých častí obce
V intraviláne riešiť odkanalizovanie nových lokalít bývania a vybavenosti kanalizačnými
prípojkami na jestvujúcu verejnú kanalizáciu.

V OBLASTI ENERGETIKY

1.
2.

3.

Zásobovanie elektrickou energiou
Do roku 2015 zvýšiť príkon inštalovaných transformátorov o cca 300 kVA a to v lokalitách, kde
sa počíta s výstavbou nových rodinných domov, resp. občianskej vybavenosti a hotela.
Vo vzťahu k navrhovanej výstavbe rodinných domov v lokalite Hrb (Záhumnie) jestvujúcu
trafostanicu T5 preložiť a to tak, že sa skráti VN vzdušná prípojka cca o 25 m. Taktiež zväčšiť
príkon tejto trafostanice z 250 kVA na 400 kVA a vybudovať vzdušnú NN sieť na betónových
stĺpoch v dĺžke cca 350 m.
Pri zástavbe volných stavebných pozemkov v Pasiečke trafostanicu T4 rekonštruovať na
príkon 630 kVA. Novopostavené domy budú napojené z jestvujúceho vzdušného NN rozvodu.
Pre navrhovaných 15 domov okolo cesty k úpravni vody pod priehradou vybudovať novú
stožiarovú trafostanicu s príkonom 100 kVA. NN rozvody v tejto časti previesť zemným
káblom zoslučkovaným v pilierových rozpojovacích istiacich skriniach osadených na okrajoch
pozemkov. Z týchto skríň napojiť elektromerové rozvádzače rodinných domov, ktoré budú
umiestnené v oplotení.
Nové domy vybudované v prielukách napojiť z jestvujúcej vzdušnej NN siete.
Pre zásobovanie hotela elektrickou energiou vybudovať novú vzdušnú VN prípojku pre
murovanú trafostanicu s výkonom do 250 kVA, ktorá bude zabudovaná v objekte hotela.
Podnikateľské objekty vybudované na východnej strane obce v smere od Hnúšte napojiť z
jestvujúcej trafostanice v objekte ČOV, ktorú v prípade potreby rekonštruovať na vyšší výkon.
Pre areál výroby Eurookien vybudovať novú trafostanicu s príkonom 160 kVA a VN prípojku
z blízkeho VN vedenia..
Vybudovať nové NN rozvody zemnými káblami v navrhovaných rozvojových lokalitách
Vybudovať nové NN rozvody zemnými káblami v navrhovaných rozvojových lokalitách.
Verejné osvetlenie v lokalite Hrb (Záhumnie) previesť svietidlami umiestnenými na stĺpoch
vzdušnej NN siete. V novej zástavbe IBV pri úpravni vody navrhované osvetlenie previesť
svietidlami na oceľových osvetľovacích stožiaroch napájaných zemným káblom.
Zásobovanie plynom

1.
2.
3.
4.

Rešpektovať jestvujúci systém zásobovanie plynom z regulačnej stanice plynu, napojenej
oceľovým vysokotlakovým potrubím.
Akceptovať trasu jestvujúcej vysokotlakovej prípojky 4 MPa, vedenej popri toku Klenovskej
Rimavy
Akceptovať existujúci systém zásobovania plynom, prevedený strednotlakovými rozvodmi s
tlakom 0,3 MPa.
Jestvujúci stredotlakový rozvod rozšíriť v lokalitách novo navrhovanej výstavby. Rozvody
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realizovať polyetylénovým potrubím o dimenziách v závislosti od počtu napojených rodinných
domov.
Rodinné domy vybudované v Pasiečke, na Hrbe a v jestvujúcich prielukách napojiť z
jestvujúcich plynovodov STL. Odbočky k jednotlivým domom previesť z hlavného STL rozvodu
cez regulátor a plynomer, umiestnený v oplotení rodinných domov.
5.

V novopostavených domoch vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody previesť plynovými
kotlami, resp. plynovými ohrievačmi.

V OBLASTI TELEKOMUNIKÁCIÍ
1.
2.

Nové telefónne prípojky zrealizovať z jestvujúceho telefónneho káblového rozvodu a
vzdušnými závesnými káblami.
Perspektívne previesť rekonštrukciu miestnych telefónnych rozvodov v celom zastavanom
území obce zemnými káblami s kapacitou 1,7 páru / byt.

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
V OBLASTI KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT
1.

Rešpektovať objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatok SR:
A. 1772/0 - dom ľudový murovaný kamenný P.č. 555 KN
B. 1771/0 - dom ľudový zrubový P.č. 1017 KN (zbúraný)
C. 1054/1 - dom pamätný P.č. 6139 KN (osada Ráztočné)
D. 1054/2 - pamätná tabuľa (osada Ráztočné)
E. 1052 /0 - tabuľa pamätná P.č. 187/1 (býv. Jednota)
F. 1055/0 - pomník padlým – park – P.č. 1785 KN
G. 1053/1 - dom pamätný na námestí
H. 1053/2 - tabuľa pamätná
I. 2613/0 - kostol ev. tolerancie z roku 1787, s vežou zo začiatku XIX. storočia
J. neskoro renesančná zvonica zo XVII. storočia
Pozn.: Kultúrne pamiatky sú vyznačené vo výkrese č. 4

2.

Kultúrnym dedičstvom je pôdorys a architektúra obce. Ide o hromadnú cestnú zástavbu
s jadrom v potočnej radovej zástavbe. Z XIX. storočia sa zachovali murované domy so
sedlovou strechou pokrytou šindľom, s rovnou podlomenicou, štítom s hálkou, podmurované,
na dvornej strane s drevenou pavlačou.
- Hmotným kultúrnym dedičstvom je aj remeselnícka tradícia. Klenovec bol strediskom výroby
súkna, tkania plátna, spracovania kože a kožušín, šitia halien a kabaníc – zdobených
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aplikáciami zo zafarbenej kože. Z hudobnej kultúry je známa výroba huslí a fujár.
- Nehmotným kultúrnym dedičstvom je hudobná a tanečná tradícia (vašvárička, čardáš,
kačingató, rontovka (sedliacky), medvedí, metlový a pokrovcový tanec). Známa bola aj
cimbálová hudba.
- Rešpektovať všetky zachované objekty a prvky kultúrneho dedičstva, postupne realizovať
ich záchranu, údržbu, resp. obnovu.
- V nehmotnom kultúrnom dedičstve prijať a realizovať opatrenia na zachovanie a zveľadenie
kultúrnych tradícií.
Archeologické pamiatky
- Stavebník – investor každej stavby vyžadujúcej si zemné práce (líniové stavby, budovanie
komunikácií, bytová výstavba, atď. ) si od Archeologického ústavu SAV v Nitre už v stupni
projektovej prípravy, resp. územného konania vyžiada ( v zmysle zákona 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní ) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti
narušenia archeologických nálezísk. Stanovisko – vyjadrenie AÚ SAV bude slúžiť ako podklad
k rozhodnutiu Pamiatkového ústavu v zmysle zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu. V zmysle § 37 odst. 3 citovaného zákona je nevyhnutné vykonať záchranný výskum
o ktorom rozhoduje Pamiatkový ústav po predchádzajúcom vyjadrení AÚ SAV (§7 – Arch.
ústav SAV ).
V OBLASTI OCHRANY PRÍRODY
1.

Rešpektovať Národnú prírodnú rezerváciu (NPR) Klenovský Vepor. Vyhlásená bola v roku
1980. jej hranica bola upravená v roku 2003 Leží v katastrálnom území Klenovca a Čierneho
Balogu a má plošnú výmeru 257,6437 ha. Jej ochranné pásmo má výmeru 85,3888 ha. Jedná
sa o vypreparovanú stolovú horu vyvinutú zo zvyšku andezitového lávového prúdu, ktorá tvorí
významnú krajinnú dominantu Slovenského Rudohoria. Hodnotná je vrcholová časť i bralnaté
stráne. Vyskytujú sa tu pralesovité porasty 90 – 200-ročné s prirodzeným drevinovým
zložením.

2.

Rešpektovať Prírodnú rezerváciu Klenovské blatá v katastrálnom území Klenovca a
Čierneho Balogu s plošnou výmerou 4,36 ha.
Rešpektovať že:
- Severovýchodnej hranice k. ú. Klenovec sa dotýka s a čiastočne do nej zasahuje ochranné
pásmo Národného parku (NP) Muránska Planina.
- Pri severnom okraji k. ú. Klenovec leží Prírodná rezervácia Rosiarka.
- Pri východnom okraji k. ú. Klenovec leží Prírodná rezervácia Suché doly.
- Územia NRR Klenovský vepor a PR Klenovské Blatá sú zároveň územiami európskeho
významu – SCI NATURA 2000.
- Východného okraja k. ú. Klenovec sa zároveň dotýkajú a čiastočne do neho zasahujú
územie európskeho významu SCI Tisovský kras a chránené vtáčie územie SPA
Muránska planina a Stolické vrchy.

Reš Rešpektovať podmienky ochrany celého povodia Klenovskej Rimavy nad profilom hrádze
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vodárenskej nádrže, kde sú vyhlásené pásma hygienickej ochrany (popísané v kapitole č. 3).
Na riešenom území sa vyskytujú genofondovo významné lokality, vyžadujúce si osobitný
prístup a ochranu:
 Alúvium Klenovskej Rimavy, ktoré tvorí úzke údolie s meandrujúcim tokom Klenovskej
Rimavy, so vzácne zachovanými brehovými porastami
 hrebeňové časti rozvodnice, ktorá je zároveň z väčšej časti aj katastrálnou hranicou
Klenovca, sú regionálnymi biocentrami: Čremoš, Kotoška, Bodnárka, Ostrá
lesné masívy a čiastočne vodné toky tvoriace viacero biokoridorov nadregionálneho a
regionálneho významu.
V OBLASTI ZACHOVANIA A PODPORENIA KRAJINNOEKOLOGICKÝCH HODNÔT
1.
2.
3.
4.
5.

Zvýšiť zastúpenie vzrastlej stromovej a krovinnej vegetácie výsadbou na hraniciach oraných
plôch aj trvalých trávnych porastov.
Vytvárať podmienky pre delenie blokov ornej pôdy poľnými cestami na menšie plochy a
pozdĺž týchto ciest vysadiť aleje úžitkových (ovocných) stromov.
Posilniť výsadbou sprievodnú zeleň vodných tokov.
Zväčšiť plochu verejnej zelene v centrálnej časti obce, pozdĺž toku Klenovskej Rimavy a
v okolí kúpaliska.
Dosadbou posilniť filtračnú funkciu zelene v areáli Poľnohospodárskeho družstva a
v cintorínoch.

V OBLASTI VYTVORENIA A UDRŽANIA EKOLOGICKEJ STABILITY ÚZEMIA A
TVORBY KRAJINY
1.

2.

3.
4.
5.

7.

8.

Do katastrálneho územia obce Klenovec patria regionálne biocentrá, ktoré reprezentujú
priestorové rozmiestnenie ekostabilizačných krajinných prvkov pospájaných biokoridormi.
Tieto biocentrá j rešpektovať a vytvárať podmienky pre ich ochranu:
Vytvárať vhodné podmienky pre genofond v katastrálnom území obmedzením holorubného
spôsobu obnovy lesných porastov a uprednostňovaním optimálneho pomeru zastúpenia
ihličnanov a listnáčov s dôrazom na ich priestorové usporiadanie.
V poľnohospodárstve čo v najväčšej miere vylúčiť veľkoblokový spôsob obhospodarovania
plôch.
Revitalizovať najmä tok Klenovskej Rimavy, ale aj jeho prítoky, ako samozrejmosť zabezpečiť
rast pobrežnej vegetácie.
V zmysle návrhu územného systému ekologickej stability vytvárať predpoklady pre zapojenie
umelých (vytvorených) prvkov štruktúry krajiny do prirodzeného systému fungovania krajinnoekologických vzťahov a väzieb v krajine.
Mediálnou formou informovať o potrebe územného systému ekologickej stability ako o
spôsobe zachovania diverzity prírodných a prirodzených ekosystémov a pre trvalo udržateľný
život.
Zaviesť databanku informácií o genofonde fauny a flóry.
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6. REGULATÍVY A ZÁSADY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Organizačnými opatreniami a dosadbou izolačnej vegetácie znížiť nepriaznivý
vplyv areálu poľnohospodárskeho družstva na životné prostredie obce.
 Dobudovaním chodníkov, založením a údržbou trávnatých deliacich pásov, zlepšením
smerových a šírkových pomerov a organizačnými opatreniami znížiť nepriaznivý vplyv
cesty II/526 v zastavanom území obce.
 Dobudovaním inžinierskych sietí v tých úsekoch ulíc, kde zatiaľ absentujú, zvýšiť kvalitu
obytného prostredia obce.
 Dobudovaním plôch verejnej zelene zlepšiť čistotu ovzdušia, aj vzhľad centrálnych
častí obce.
 Rozšírením areálu kúpaliska a navrhnutých funkcií zlepšiť možnosti letnej rekreácie pre
obyvateľov i návštevníkov Klenovca.
 Dobudovaním údolných staníc lyžiarskych vlekov o hygienické vybavenie, občerstvenia
a ski servis, skvalitniť možnosti zimnej rekreácie.
 Dosadbou ekostabilizačnej a izolačnej vegetácie pozdĺž vodných tokov a účelových
komunikácií, v areáloch cintorínov a na ich hraniciach zvýšiť ekologickú stabilitu
územia.
 Urýchleným zavedením systému separovaného zberu odpadu prispieť k celkovej
čistote územia obce a získať druhotné suroviny.
 Všetkými dostupnými prostriedkami zvyšovať environmentálne vedomie obyvateľov.
 Osobitnú pozornosť venovať rómskej osade. Dobudovaním inžinierskych sietí a
nahradenie chatrčí novou radovou zástavbou 46 domov prispieť k zvýšeniu hygienickej
úrovne obce.

7. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
Zastavané územie obce je vymedzené hranicou určenou k 1.1.1990, rozšírené o
nevyhnutné zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre rozvoj obce v návrhovom
období.
Severozápadnú hranicu zastavaného územia tvorí teleso hrádze Vodárenskej
nádrže Klenovec, severovýchodnú hranicu tvorí pomerne prudký svah bočných
rázsoch kopca Ostrá (111,4 m.n.m.) a Ohrablo (887,8 m.n.m.), ktoré sú čiastočne
porastené rozdrobenými lesmi, čiastočne ich tvoria trvalé trávne porasty a náhorné
plošiny s menším sklonom sú ornou pôdou. Severným smerom vybieha
urbanizované úzke údolie potoka Klenovčok s prudkými svahmi po oboch stranách.
Hranica pokračuje naprieč južného svahu do malého údolia s rómskou osadou a
ďalej naprieč južným svahom úbočia Secia. Väčšina úbočí nad zastavaným územím
je ornou pôdou, menšiu časť tvoria trvalé trávne porasty a nelesná stromová a
krovinná vegetácia.
Juhovýchodná hranica prechádza naprieč údolím Klenovskej Rimavy, pretína
v kolmom smere cestu II/526, tok Rimavy a stúpa miernym severným svahom a obieha
areál roľníckeho družstva. Väčšina plôch za hranicou zastavaného územia je ornou
pôdou. Juhozápadnú hranicu tvoria mierne úbočia medzi severnými rázsochami kopca
Bodnárka (833,3 m.n.m.). Plochy za hranicou zastavaného územia tvorí väčšinou orná
pôda, členená plytkými údoliami prítokov Rimavy porastenými nelesnou krovinnou a
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stromovou vegetáciou. Juhovýchodná hranica vybieha na západnom okraji do údolia
Kamenistého potoka ohraničeného pomerne prudkými svahmi z južnej i severnej strany.
Zastavané územie schválené k 1.1.1990 má dostatočné plošné rezervy pre ďalší rozvoj
obce. Z tohoto dôvodu nebolo potrebné – až na jednu výnimku na západnom okraji obce,
kde je využitá existujúca komunikácia a inžinierske siete na zmenu jednostrannej zástavby
na obojstrannú – zaberať pre výstavbu nové plochy.
Pri umiestňovaní stavieb musia byť dodržané nasledujúce zásady a regulatívy:
1.

Bytové domy osadiť podľa výkresu č. 3 tohoto územného plánu.

2.

Rešpektovať uličné čiary stanovené priamkou medzi uličnými nárožiami fasád
susediacich domov na oboch stranách stavebného pozemku.

3.

Rešpektovať uličné čiary stanovené na koncoch ulíc priamkou medzi uličnými
nárožiami fasád posledných dvoch domov stojacich v ulici.

4.

Rešpektovať uličné čiary v oblúkoch ulíc stanovené totožnou vzdialenosťou od uličnej
hranice pozemku s existujúcimi domami.

5.

Rešpektovať uličné čiary v novo navrhnutých uliciach stanovené 6 m od okraja uličnej
komunikácie

6.

Výšková hladina zástavby je určená priamkou medzi hrebeňmi striech susediacich
domov.
Cieľovým stavom je sedlová strecha (s rôznymi tvarovými modifikáciami) na všetkých
domoch v obci. Od tohoto stavu sa odvíja aj výšková hladina zástavby pri nových
domoch.
Podlažnosť domov je daná podpivničením, prízemím a obytným podkrovím

7.

8.

Pri umiestňovaní nových objektov musia byť dodržané všetky ochranné pásma
(vodných tokov, plynovodu a regulačnej stanice plynu, vodovodu, elektrických vedení
a zariadení,
cintorínov,
ČOV,
kanalizácie
a hospodárskeho
dvora
Poľnohospodárskeho družstva.
10. Vzdialenosť domov od susedov je daná zákonom a musí byť dodržaná.
9.

11 Pri umiestňovaní všetkých navrhovaných stavieb rešpektovať zákon č. 307/1992
.
o ochrane PPF v znení neskorších predpisov a stanovisko Krajského úradu odboru
pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

Voľné pozemky, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky
V hraniciach súčasného a navrhovaného zastavaného územia obce nemožno zaradiť
medzi stavebné pozemky:
1. Pozemky, ktoré ležia vo vnútri ochranných pásiem hospodárskeho dvora
Poľnohospodárskeho družstva, cintorínov, elektrických VN vedení a trafostaníc,
vodovodných potrubí, plynovodu, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.
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8. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Ruší sa časť „Ochranné pásma vodárenskej nádrže“ a nahrádza sa nasledujúcim textom:
A. Vymedzenie ochranných pásiem vodárenskej nádrže Klenovec
Ochranné pásmo I. stupňa
Ochranné pásmo I. stupňa zahrňuje vodnú plochu a územie nad maximálnou dovolenou
hladinou na kóte 378,80 m n. m. v šírke 100 m, na prítokoch a hlavnom toku tak isto v
šírke 100 m na obidvoch stranách do vzdialenosti 300 m od zaústenia do nádrže. Hranicu
ochranného pásma na ľavej strane vodárenskej nádrže tvorí vrstevnica na kóte 400,00 m
n. m., na pravej strane nádrže tvorí hranicu ochranného pásma vnútorný okraj cesty III.
triedy Č. III./526 13 Klenovec - Ráztočné.
Ochranné pásmo I. stupňa je v úseku pozdÍž nádrže označené výstražnými tabul'ami:
"Vodárenská nádrž Klenovec - ochranné pásmo I. stupňa. Vstup bez povolenia zakázaný.
Správca nádrže: SVP, š.p. Žilina, OZ Banská Bystrica."
Ochranné pásmo I. stupňa predstavuje plochu 0,8 km2. Osoby vstupujúce do ochranného
pásma I. stupňa musia mať povolenie od správcu nádrže pre vstup na toto územie a pred
vstupom do ochranného pásma I. stupňa sa musia hlásiť u službukonajúceho hrádzneho
vodnej stavby.
Kontrolu ochranného pásma I. stupňa vodárenskej nádrže zabezpečuje správca vodnej
stavby, orgán ochrany zdravia a orgán štátnej vodnej správy.
Ochranné pásmo II. stupňa
Ochranné pásmo II. stupňa je vymedzené hranicou ochranného pásma I. stupňa na kóte
400,00 m n. m. na l'avej strane, resp. vnútorným okrajom štátnej cesty III. triedy Klenovec
- Ráztočné na pravej strane nádrže a vrstevnicou na kóte 450,00 mn. m.
Po nadviazaní hranice ochranného pásma II. stupňa na hranicu ochranného pásma I.
stupňa prebieha hranica nad lokalitou Mravcov Vršok juhozápadne od nádrže a následne
križuje vodný tok Brezovan. Ďalej pokračuje hranica ochranného pásma II. stupňa
vrstevnicou cez lokalitu Pradidovo, kde križuje Pradidov potok. Následne v lokalite
Ráztočné za l'avou odbočkou cesty III. triedy pokračuje hranica ochranného pásma
severozápadným smerom pozdÍž Veporského potoka. Po jeho križovaní sa hranica vracia
späť pozdÍž Veporského potoka a pri križovatke cesty pokračuje severným smerom k časti
Paseka pozdÍž vodného toku Klenovská Rimava. Po jeho križovaní nad lokalitou Paseka
sa hranica vracia v južnom smere späť pozdÍž toku, križuje Borový potok, Pavlov potok a v
lokalite Ráztočné pokračuje hranica v juhovýchodnom smere. V lokalite na l'avej strane
nádrže hranica ochranného pásma II. stupňa prebieha v súbehu s Čerešňovým potokom a
po križovaní potoka a jeho l'avostranného prítoku pokračuje v južnom smere. Následne
hranica prebieha juhovýchodným smerom, križuje Vandrovný potok, vracia sa spät' pozdÍž
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toku a v časti nad sútokom Vandrovného a Čerešňového potoka sa hranica v južnom
smere napája na ochranné pásmo I. stupňa.
Ochranné pásmo II. stupňa predstavuje plochu 8,93 km2 a na komunikáciách a prítokoch
je označené tabul'ami: "Vodárenská nádrž Klenovec - ochranné pásmo II. stupňa. Správca
nádrže: SVP, š.p. Žilina, OZ Banská Bystrica."
Ochranné pásmo III. stupňa
Ochranné pásmo III. stupňa je vymedzené hranicou ochranného pásma II. stupňa na kóte
450,00 m n. m. a rozvodnicou, pričom zahrňuje zostávajúcu časť celého povodia
vodárenskej nádrže a jej prítokov o ploche 83,19 km2.
Ochranné pásmo III. stupňa je označené tabul'ami: "Vodárenská nádrž Klenovec ochranné pásmo III. stupňa. Správca nádrže: SVP, š.p. Žilina, OZ Banská Bystrica."
Plocha celého územia ochranných pásiem vodárenskej nádrže Klenovec je 92,92 km2.
B. Ochranné opatrenia a vymedzenie spôsobu hospodárskeho využitia ochranných
pásiem
B.I. Ochranné pásmo I. stupňa
1. Správcom ochranného pásma l. stupňa je Slovenský vodohospodársky podnik (SVP),
štátny podnik (š.p.) Žilina, odštepný závod (OZ) Banská Bystrica.
2. Užívateľom ochranného pásma l. stupňa sú Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská
Bystrica.
Lesy v ochrannom pásme l. stupňa sú vyhlásené za lesy osobitného určenia v zmysle
príslušného rozhodnutia. Pri obnove lesného hospodárskeho plánu predloží správca
vodárenskej nádrže návrh na ich vyhlásenie v zmysle platných legislatívnych predpisov. V
lesoch sa hospodári podľa platného lesného hospodárskeho plánu, v ktorom sú všetky
hospodárske opatrenia naplánované podľa osobitného režimu hospodárenia pre príslušné
lesy osobitného určenia. V lesnom hospodárskom pláne je zohľadnená lesohospodárska
činnosť v ochranných pásmach vodárenskej nádrže s cieľom ochrany kvality vody
vodárenských zdrojov.
3. Hospodárenie s vodou vo vodárenskej nádrži je vykonávané podľa nasledovných
zásad:
3.1. Manipulácia s vodou v nádrži a odbery vody sú realizované podľa schváleného
manipulačného poriadku vodnej stavby.
3.2. Správca vodnej stavby pravidelne sleduje kvalitu vody v nádrži, vykonáva rozbory
kvality vody a navrhuje opatrenia na jej zachovanie alebo zlepšenie.
4. Rybné hospodárstvo sa v ochrannom pásme l. stupňa vykonáva podľa
nasledovných zásad:
4.1. Vo vodárenskej nádrži Klenovec (v zmysle pokynu MLVH a MPVž SSR č.
1209/253/84-330 s platnosťou od 1.3.1984 podľa čl. 1, ods. 3) účelové rybárske
hospodárenie vykonáva správca vodnej stavby.
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4.2. Správca vodárenskej nádrže je povinný zabezpečovať označenie hranice rybárskeho
revíru tabuľami s nasledovným textom: "Vodárenská nádrž Klenovec - účelový revír,
užívateľ SVP, š.p. Žilina - OZ Banská Bystrica. Lov rýb zakázaný."
4.3. Správca vodárenskej nádrže je v zmysle zákona o rybárstve povinný vypracovať
zarybňovací plán, zaslať ho na vedomie orgánu štátnej vodnej správy a hospodáriť vo
vodárenskej nádrži podľa zarybňovacieho plánu.
5. Správca vodárenskej nádrže zabezpečuje označenie ochranného pásma výstražnými
tabuľami s nasledovným textom: "Vodárenská nádrž Klenovec - ochranné pásmo l.
stupňa. Vstup bez povolenia zakázaný. Správca: SVP, š.p. Žilina - OZ Banská Bystrica."
6. Zo strany správcu nádrže je potrebné riešiť zabránenie vstupu do ochranného pásma l.
stupňa a k vodnej ploche nepovolaným osobám a zvieratám realizáciou príslušných
lesotechnických opatrení.
7. V ochrannom pásme l. stupňa sa zakazuje hnojenie a používanie pesticídov, je možná
len aplikácia živín v najnutnejšom rozsahu bez použitia prípravkov, ktoré by mohli ohroziť
kvalitu vody v nádrži.
8. V ochrannom pásme l. stupňa nie je povolená žiadna poľnohospodárska činnosť
vrátane pasenia a včelárenia. Poľovníctvo sa povoľuje len v prípade premnoženia divej
zveri na základe povolenia vstupu do ochranného pásma l. stupňa správcom vodárenskej
nádrže.
9. Na území ochranného pásma l. stupňa sa zakazuje akákoľvek stavebná činnosť, pokiaľ
priamo nesúvisí s vodárenským využitím nádrže, resp. zabezpečovaním prevádzky a
údržby vodnej stavby.
10. Zákazy a obmedzenia platné pre ochranné pásmo II. a III. stupňa platia tiež pre
ochranné pásmo I. stupňa.
B.II. Ochranné pásmo II. stupňa
1. Užívateľom ochranného pásma II. stupňa sú Lesy SR, Š.p. Banská Bystrica, lesná
urbárska spoločnosť, obec Klenovec, RD Klenovec a súkromné osoby.
2. Pre lesohospodársku činnosť platia nasledovné zásady:
2.1. Užívateľom ochranného pásma II. stupňa sú Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská
Bystrica.
Časť územia lesov v ochrannom pásme II. stupňa je vyhlásená za lesy osobitného určenia
v zmysle príslušného rozhodnutia. Pri obnove lesného hospodárskeho plánu predloží
správca vodárenskej nádrže návrh na ich vyhlásenie v zmysle platných legislatívnych
predpisov. V lesoch sa hospodári podľa platného lesného hospodárskeho plánu, v ktorom
sú všetky hospodárske opatrenia naplánované podľa osobitného režimu hospodárenia pre
príslušné lesy osobitného určenia. V lesnom hospodárskom pláne je zohľadnená
lesohospodárska činnosť v ochranných pásmach vodárenskej nádrže s cieľom ochrany
kvality vody vodárenských zdrojov.
2.2. Lesohospodárske činnosti je možné vykonávať len pílarni mazanými ekologicky
nezávadným olejom s vylúčením vstupu mechanizačných prostriedkov do vodného toku.
57

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

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu sídelného útvaru Klenovec
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

2.3. Skladovať drevnú hmotu je možné len mimo príbrežných pásov vodných tokov, ktoré
predstavujú vzdialenosť 4 m od brehovej čiary toku, a to na dobu potrebnú pre
zabezpečenie jej odvozu mimo ochranného pásma II. stupňa, najviac však na dobu 20
dní. Drevnú hmotu z odvozných miest je nutné do 20 dní po ukončení ťažobných prác
odviesť mimo ochranných pásiem a miesto skladovania dreva vyčistiť a upraviť tak, aby
nemohlo dôjsť k zhoršeniu kvality vody vo vodnom toku. Pri približovaní drevnej hmoty
musia byť odvozné miesta udržiavané v riadnom stave. Obhospodarovatelia lesných
porastov zabezpečia opatrenia potrebné pre zabránenie ohrozenia kvality povrchových a
podzemných vôd.
2.4. Vykonávateľ ťažobných prác v prípade kontroly činností v ochrannom pásme II.
stupňa zo strany správcu vodárenskej nádrže Klenovec alebo orgánu štátnej správy
predloží na požiadanie povolenie na realizáciu ťažby dreva, ako aj harmonogram ťažby a
odvozu drevnej hmoty.
2.5. Pri ťažbe drevnej hmoty sa zakazuje prejazd mechanizmov a preťahovanie drevnej
hmoty cez vodné toky.
2.6. Lesohospodársku činnosť je potrebné vykonávať tak, aby nedošlo k devastácii
prístupových komunikácií a lesných ciest. Po ukončení lesohospodárskeho zásahu v
lesnom poraste v prípade vzniku eróznych koľají po mechanizácii obhospodarovateľ
lesných pozemkov na prístupových komunikáciách a lesných cestách zabezpečí
protierózne opatrenia.
2.7. Zakazuje sa letecká aplikácia hnojív a iných chemických prípravkov.
3. V príbrežných pásoch vodných tokov sa zakazuje aplikácia hnojív a pesticídov.
4. Pre poľnohospodársku činnosť platia nasledovné zákazy a obmedzenia:
4.1. Zakazuje sa výstavba a zriaďovanie fariem a veľkokapacitných stavieb na chov
ošípaných, oviec a hydiny.
4.2. Zákaz stelivového chovu hydiny na otvorených priestoroch.
4.3. Zákaz hromadného voľného chovu vodnej hydiny (chov je možný len v uzavretých
priestoroch).
4.4. Zákaz budovania voľných skládok hnoja a lagún tuhých maštaľných hnojív
hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny.
4.5. Vo vzdialenosti do 100 m od vodných tokov sa zakazuje akékoľvek skladovanie
hospodárskych a priemyselných hnojív a kompostov.
4.6. Pre obhospodarované pozemky musia fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatelia
spracovať plán hnojenia organickými hnojivami, viesť evidenciu produkcie organických
hnojív, ako aj evidenciu dávok a čas aplikácie hnojív.
4.7. Pri aplikácii na pôdu sú fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatelia povinné
organické hnojivá ihneď zapracovať do pôdy.
4.8. Zakazuje sa hnojenie vo vzdialenosti menšej ako 100 m od vodného toku. Na
hnojenie je možné použiť len vyzretý hnoj, resp. kompost.
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4.9. Zakazuje sa používanie dusíkatého vápna, močovky, bezvodného čpavku, kompostov
vyrobených na báze odpadov a kalov z čistiarní odpadových vôd.
4.10. Je zakázané aplikovať všetky druhy hospodárskych a priemyselných hnojív v čase
od 25. októbra do začatia predsejbovej prípravy, 1. j. na zamrznutú pôdu a sneh.
4.11. Uskladnenie hnoja a exkrementov zvierat a splaškových vôd je potrebné zabezpečiť
v nepriepustných hnojiskách a nepriepustných žumpách.
4.12. Zakazuje sa skladovanie a aplikácia pesticídov, silážnych štiav a iných látok, ktoré
by mohli ohroziť kvalitu vody vo vodárenskej nádrži.
4.13. Priemyselné a horečnato - vápenaté substráty je na existujúcich usadlostiach možné
skladovať len v pôvodných baleniach, a to v krytých skladoch zabezpečených proti úniku
ich obsahu do pôdy.
4.14. Zakazuje sa aplikácia hnojiva pred dažďom a počas trvania dažďa a pred
predpokladanými dlhodobými zrážkami.
4.15. Priemyselné hnojivá musia byť bezprostredne po ich aplikácii zapravené do pôdy.
4.16. Vyvážanie hnoja sa môže realizovať len v prípade možného zapracovania do pôdy,
v ostatných prípadoch je potrebné ho vyviesť mimo ochranných pásiem, a to len do
vybudovaných spevnených hnojísk.
4.17. Na celom území ochranného pásma II. stupňa sa zakazuje likvidácia silážnych štiav.
4.18. V trávnatých zmesiach aplikovaných do pôdy nesmú byť obsiahnuté invázne druhy
rastlín.
4.19. Pre pasenie zvierat je potrebné vylúčiť plochy, pri spásaní ktorých môže dôjsť k
ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd (prameniská vodných tokov).
4.20. Na plochách v blízkosti vodných tokov v šírke do 50 m po oboch stranách toku sa
pasenie zakazuje. Trávny porast je možné obhospodarovať len kosením s následným
odstránením biomasy. Vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od vodného toku je možné
kosenie, mulčovanie aj spásanie porastov dobytkom.
4.21. Obhospodarovať pozemky v zmysle zásad uvedených v tomto rozhodnutí sú
povinné všetky fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ako aj nájomcovia pozemkov.
4.22. Pre pasúce sa zvieratá je potrebné vybudovať dostatočný počet napájadiel, čím sa
vylúči rozbahnenie okolia a stekanie odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd.
4.23. Zakazuje sa voľný prechod zvierat cez vodné toky.
4.24. Na plochách využívaných na pasenie je potrebné zabrániť vstupu zvierat do
vodného toku. Pasenie zvierat je možné len vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od vodného
toku.
4.25. Prevádzanie hospodárskych zvierat na pastvu cez vodné toky je možné len po
existujúcich premosteniach. V prípade nedostatku premostení je potrebné vybudovať nové
priepusty, aby nedošlo k rozbahneniu a znečisteniu tokov. Pre zamedzenie priameho
styku zvierat s vodou vo vodných tokoch je potrebné cestu nad priepustom upraviť a
osadiť na nej pevné zábrany.
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4.26. Hospodárske zvieratá je možné na existujúcich usadlostiach chovať len v prípade,
že tieto usadlosti budú zabezpečené spevnenými hnojiskami, močovkovými jamami a
žumpami, a to s rozmermi zaručujúcimi uskladnenie produkovaných odpadových vôd na
dobu minimálne 6 mesiacov. Každá usadlosť sa bude posudzovať osobitne na
základe lokality, v ktorej sa nachádza, a na základe jej vzdialenosti od ochranného pásma
l. stupňa.
4.27. Zakazuje sa budovanie nových objektov na chov hospodárskych zvierat. Povoľuje sa
len rekonštrukcia existujúcich hospodárskych objektov pri dodržaní všetkých opatrení na
ochranu kvality vôd. Každá rekonštrukcia pôvodných objektov sa posúdi osobitne.
4.28. Pri vzniku ochorenia hydiny alebo dobytka alebo jeho časti je nutné nakazené
zvieratá okamžite izolovať a zabezpečiť ich urýchlený odvoz mimo ochranných pásiem.
4.29. Zakazuje sa zriaďovanie skladov ropných látok, budovanie umývacích rámp,
mechanizačných stredísk a poľnohospodárskych letísk.
4.30. Zakazuje sa letecká aplikácia hnojív a prípravkov na ochranu alebo likvidáciu rastlín.
4.31. Poľnohospodársku podnikateľskú činnosť je možné realizovať len na existujúcich
objektoch Roľníckym družstvom Klenovec.
5. V ochrannom pásme II. stupňa nie je možné vykonávať iné ako účelové rybné
hospodárstvo, ako aj zarybňovať inými druhmi rýb ako je určené podľa zarybňovacieho
plánu.
6. Pre trvalo obývané a rekreačné objekty platia nasledovné opatrenia:
6.1. Vo všetkých lazníckych osadách a samotách trvale obývaných je potrebné najneskôr
do konca roku 2010 vybudovať samostatné alebo skupinové vodotesné žumpy na
odvedenie odpadových vôd a ich obsah pravidelne vyvážať na čistiareň odpadových vôd
mimo územia ochranných pásiem. Žumpy je potrebné dimenzovať s prihliadnutím na
dostupnosť objektu. Realizácia žúmp a ostatných objektov slúžiacich na akumuláciu
odpadových vôd je možná až po posúdení správcom vodárenskej nádrže, orgánom štátnej
vodnej správy a orgánom ochrany zdravia.
6.2. Vo všetkých usadlostiach, kde majitelia rodinných domov chovajú hospodárske
zvieratá, sú vlastníci usadlostí povinní vybudovať spevnené hnojiská a močovkové jamy, a
to najneskôr do konca roku 2010. Do tej doby je potrebné zo strany vlastníkov usadlostí
zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k odtoku odpadových vôd zo živočíšnej výroby do
povrchových a podzemných vôd.
6.3. Na rekreačných objektoch občasne využívaných, na ktorých nie je zabezpečený
prívod vody, je potrebné v prípade nevybudovania žumpy zrealizovať suché WC.
Na rekreačných objektoch občasne využívaných, na ktorých je zrealizovaný prívod vody, a
na ktorých dochádza k produkcii odpadových vôd, je potrebné vybudovať žumpu s
dostatočnou kapacitou s prihliadnutím na dostupnosť objektu.
6.4. Rekonštrukciu alebo modernizáciu jestvujúcich domov, objektov a usadlostí je možné
povoliť len za podmienky vykonania takých technických opatrení na týchto objektoch,
ktoré zabezpečia ochranu kvality povrchových a podzemných vôd, a to po posúdení
príslušného návrhu rekonštrukcie alebo modernizácie orgánom štátnej vodnej správy,
orgánom ochrany zdravia a správcom vodárenskej nádrže.
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6.5. Prestavba hospodárskych objektov na rekreačné zariadenia sa bude posudzovať ako
nová výstavba.
6.6. Pri kontrolách ochranných pásiem správcom vodárenskej nádrže sú vlastníci trvale
obývaných, ako aj rekreačných objektov povinní predložiť doklad o vyvážaní a prijatí
obsahu žumpy na ČOV mimo ochranných pásiem vodárenskej nádrže.
6.7. Vykurovanie v objektoch je možné len pevným palivom, plynom a elektricky, zakazuje
sa kúrenie vykurovacím olejom a inými ropnými látkami.
6.8. Nakladanie s domovým odpadom je potrebné zabezpečiť v súlade s platnými
legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.
6.9. Výstavba nových rekreačných zariadení je podmienená splnením všetkých opatrení z
hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd s posúdením zámeru výstavby
správcom vodárenskej nádrže, orgánom štátnej vodnej správy a orgánom ochrany
zdravia.
Výstavba nových rekreačných objektov je možná len v lokalite Ráztočné a vo vzdialenosti
väčšej ako 50 m od vodného toku.
6.10. Chalupárska rekreácia na existujúcich objektoch je možná po vybudovaní zariadení
na akumuláciu odpadových vôd.
6.11. Výstavba nových rodinných domov, ako aj prestavba alebo rekonštrukcia
hospodárskych budov na rodinné domy pri zmene účelu využitia objektu, sa nepovoľuje.
6.12. Sústredená intenzívna forma rekreácie a výstavba zariadení hromadnej rekreácie sa
obmedzuje len na lokalitu Ráztočné v minimálnej vzdialenosti 0,8 km nad ochranných
pásmom l. stupňa vodárenskej nádrže.
6.13. Rekreačné objekty je možné povoliť len po osobitnom posúdení orgánom štátnej
vodnej správy, orgánom ochrany zdravia a správcom vodárenskej nádrže.
6.14. Výstavba objektov hromadnej rekreácie je podmienená zabezpečením parkovacích
plôch s kapacitou minimálne rovnajúcou sa kapacite rekreačného zariadenia so
zabezpečením tejto plochy proti úniku a prieniku ropných látok do okolitého terénu.
Parkovisko musí byť vybavené odlučovačom ropných látok a zabezpečené obrubníkom
okolo celého parkoviska.
6.15. Právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby, pre ktoré
orgán štátnej vodnej správy vydal:
a) povolenie pre nakladanie s vodami, sú povinné výsledky sledovania množstva a kvality
vôd v zmysle rozhodnutia o nakladaní s vodami prekladať písomne 1 x ročne správcovi
vodárenskej nádrže,
b) povolenie na nakladanie s odpadmi, sú povinné spôsob nakladania s odpadom
dokladovať správcovi vodárenskej nádrže písomnou informáciou 1 x ročne.
6.16. V rámci osobitného posúdenia navrhovaných veľkokapacitných rekreačných
zariadení sa určí potreba vypracovať havarijný plán mimoriadneho zhoršenia vôd.
7. Pre dopravu platia nasledovné opatrenia:
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7.1. Parkovať mechanizmami a nákladnými autami je možné len pri zabezpečení
potrebných opatrení proti úniku ropných látok do povrchových a podzemných vôd
(záchytné nádoby pod mechanizmami).
7.2. Voľný prechod mechanizmov a dopravných prostriedkov cez vodné toky sa
nepovoľuje, prechod je možný len po existujúcich premosteniach a premosteniach
dočasného charakteru.
7.3. Správcami komunikácií prechádzajúcich ochranným pásmom II. stupňa sú Slovenská
správa ciest Rimavská Sobota (cesta č. 526 13 v smere Klenovec - Ráztočné) a Lesy SR,
š.p. Banská Bystrica (lesné cesty). Správcovia týchto komunikácií sú povinní udržiavať ich
v riadnom technickom stave tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality vody vo vodárenskej
nádrži a vodárenských tokoch. Novo budované komunikácie je potrebné zabezpečiť
odlučovačmi ropných látok.
7.4. Na štátnej ceste prechádzajúcej ochranným pásmom II. stupňa musia byt' osadené
dopravné značky označujúce "Zákaz zastavenia" a "Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich
ropné látky". Osadenie dopravných značiek zabezpečí správca komunikácie.
7.5. Na všetkých komunikáciách prechádzajúcich cez územie ochranného pásma II.
stupňa je zakázané používať chemický posypový materiál. Komunikácie je možné posýpať
len kamennou drvou.
7.6. Na všetkých komunikáciách v ochrannom pásme II. stupňa je zákaz prepravy vode
škodlivých látok okrem vozidiel zabezpečujúcich odvoz obsahu žúmp mimo ochranných
pásiem vodárenskej nádrže.
8. Pri prečerpávaní žúmp musia byť čerpacie agregáty zabezpečené proti úniku ropných
látok a musia byť v bezchybnom technickom stave a riadne utesnené.
9. Výstavbu plynovodov a iných produktovodov v rámci plánovaných investícií je potrebné
posúdiť orgánom štátnej vodnej správy a orgánom ochrany zdravia s ohľadom na vedenie
trasy a s posúdením možnosti ohrozenia kvality vody.
10. Prípadné nepovolené skládky je potrebné bezodkladne likvidovať. Pri neznámom
znečisťovateľovi postupuje obec v súlade so zákonom o odpadoch.
11. Zriaďovanie nových aj riadených skládok komunálneho a tekutého odpadu sa
zakazuje.
Pri nakladaní s odpadmi sa postupuje v zmysle platných legislatívnych predpisov. Obec
Klenovec je povinná zabezpečiť vo všetkých obývaných oblastiach a lazníckych osadách
dostatočné množstvo nádob pre zber a odvoz komunálneho, príp. triedeného odpadu.
Odvoz odpadu sa realizuje mimo ochranné pásma vodárenskej nádrže.
12. Obec Klenovec zabezpečí odvoz obsahu nádob na zber odpadov v takom intervale,
aby nedochádzalo k prepÍňaniu týchto nádob a ukladaniu odpadov mimo miest na to
určených. Na objektoch hromadnej rekreácie sú tieto opatrenia povinní zabezpečiť
majitelia, resp. prevádzkovatelia týchto objektov.
13. Na existujúcich aj navrhovaných cyklotrasách a peších turistických trasách obec
Klenovec zabezpečí dostatočné množstvo nádob na odpadky a je povinná zabezpečiť
pravidelné vyvážanie ich obsahu mimo ochranných pásiem vodárenskej nádrže.
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14. Prieskumné geologické práce, vrty, sondy, ťažba zemných hmôt, rašelín, zriaďovanie
zárezov, kameňolomov, banská činnosť a trhacie práce sa budú posudzovať osobitne.
Ťažbu zemín nie je možné vykonávať vo vzdialenosti menšej ako 30 m od vodného toku.
15. Kúpanie vo vodných tokoch, umývanie vozidiel a akákoľvek iná činnosť ohrozujúca
kvalitu vody vo vodárenských tokoch je zakázaná.
16. Vedenie nadzemných a podzemných vedení prepravujúcich ropné, toxické, alebo iné
škodlivé látky, je na území ochranného pásma II. stupňa zakázané.
17. Táborenie a stanovanie je na území ochranného pásma II. stupňa zakázané.
18. Zákazy platné pre ochranné pásmo III. stupňa platia tiež pre ochranné pásmo II.
stupňa.
1. Užívateľom ochranného pásma III. stupňa sú Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, lesné
urbárske spoločnosti, RD Klenovec, obec Klenovec a súkromné osoby.
2. Pre lesohospodársku činnosť platia nasledovné zásady a opatrenia:
2.1. V lesoch na území ochranného pásma III. stupňa sa hospodári podľa platného
lesného hospodárskeho plánu, v ktorom je zohl'adnená lesohospodárska činnosť v
ochranných pásmach vodárenskej nádrže s cieľom ochrany kvality vody vodárenských
zdrojov.
2.2. V celom ochrannom pásme sa zakazuje voľný prechod mechanizmov a dopravných
prostriedkov cez vodné toky, prechod sa povoľuje len cez existujúce premostenia alebo
premostenia dočasného charakteru. Približovanie drevnej hmoty priamo cez vodné toky sa
nepovoľuje. V prípade poškodenia koryta vodného toku zabezpečí obhospodarovateľ
pozemkov opravu alebo údržbu toku.
2.3. Drevnú hmotu je možné skladovať len mimo príbrežných pásov vodných tokov, ktoré
predstavujú vzdialenosť 4 m od brehovej čiary toku, a to na dobu potrebnú pre
zabezpečenie jej odvozu mimo ochranných pásiem vodárenskej nádrže, najviac však na
dobu 4 mesiacov. Drevnú hmotu z odvozných miest je nutné do 20 dní po ukončení
ťažobných prác odviesť mimo ochranných pásiem a miesto skladovania dreva vyčistiť a
upraviť tak, aby nemohlo dôjsť k zhoršeniu kvality vody vo vodnom toku. Pri približovaní
drevnej hmoty musia byť odvozné miesta udržiavané v riadnom stave.
Obhospodarovatelia lesných porastov zabezpečia opatrenia potrebné pre zabránenie
ohrozenia kvality povrchových a podzemných vôd.
2.4. Vykonávateľ ťažobných prác v prípade kontroly činností v ochrannom pásme III.
stupňa zo strany správcu vodárenskej nádrže Klenovec alebo orgánu štátnej správy
predloží na požiadanie povolenie na realizáciu ťažby dreva, ako aj harmonogram ťažby a
odvozu drevnej hmoty.
2.5. Lesohospodársku činnosť je potrebné vykonávať tak, aby nedošlo k devastácii
prístupových komunikácií a lesných ciest. Po ukončení lesohospodárskeho zásahu v
lesnom poraste v prípade vzniku eróznych koľají po mechanizácii sa na prístupových
komunikáciách a lesných cestách zabezpečia protierózne opatrenia.
2.6. Lesohospodárske činnosti je možné vykonávať len pílami mazanými ekologicky
nezávadným olejom s vylúčením vstupu mechanizačných prostriedkov do vodného toku.
3. V príbrežných pásoch vodných tokov sa zakazuje aplikácia hnojív a pesticídov.
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4. Pre poľnohospodársku činnosť platia nasledovné zákazy a obmedzenia:
4.1. V ochrannom pásme III. stupňa sa zakazuje veľkokapacitné skladovanie: živočíšnych
a priemyselných hnojív, chemických prípravkov na ochranu rastlín a lesa, ropných
produktov a iných látok, ktoré by mohli ohroziť kvalitu vody vo vodárenskej nádrži a
vodných tokoch.
4.2. Skladovanie a aplikácia pesticídov, silážnych štiav a iných látok, ktoré by mohli
ohroziť kvalitu vody vo vodárenskej nádrži, sa zakazuje.
4.3. Zakazuje sa budovanie nových bezpodstielkových ustajnení hospodárskych zvierat.
4.4. Poľnohospodársku činnosť na svahovitom území je možné vykonávať len v smere
vrstevníc s vylúčením sadenia plodín s riadkami po svahu tak, aby sa zabránilo
splachovaniu látok smerom k vodným tokom alebo vodárenskej nádrži.
4.5. Hnojiť organickými hnojivami je možné vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od vodného
toku a mimo pramení sk vodných tokov so zabezpečením ochrany kvality povrchových a
podzemných vôd.
4.6. Budovanie poľných hnojísk, siláží, kafilérií a jatiek sa nepovoľuje.
4.7. Zakazuje sa aplikácia všetkých druhov hospodárskych a priemyselných hnojív v čase
od 25. októbra do začiatku predsejbovej prípravy a ošetrovania ozimín v jarnom období.
4.8. Zakazuje sa používanie kompostov vyrobených na báze odpadov a kalov z čistiarní
odpadových vôd.
4.9. Živočíšne hnojivá je potrebné bezprostredne po hnojení zapraviť do pôdy.
4.10. Na svahovitých pozemkoch pred dažďom, počas dažďa, resp. pred predpokladanými
dlhodobejšími zrážkami, nesmie dôjsť k hnojeniu.
4.11. Pozemky využívané na hnojenie musia byť vzdialené minimálne 50 m od vodných
tokov. Medzi vodným tokom a hnojenou pôdou musí byť drnový fond, ktorý nesmie byť
hnojený, a ktorý bude zachytávať splachované látky.
4.12. Nepovoľuje sa skladovanie hospodárskych hnojív vo vzdialenosti menšej ako 50 m
od vodného toku. Skladovať hospodárske hnojivá je možné len v spevnených hnojiskách a
močovkových jamách.
4.13. Zakazuje sa likvidácia silážnych štiav.
4.14. Zakazuje sa letecká aplikácia hnojív.
4.15. Na ochranu rastlín je možné používať len prípravky povolené MŽP SR uvedené v
zozname povolených prípravkov po predchádzajúcom odsúhlasení orgánom štátnej
vodnej správy a orgánom ochrany zdravia, avšak vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od
vodného toku.
4.16. V trávnatých zmesiach aplikovaných do pôdy v ochranných pásmach nesmú byt'
obsiahnuté invázne druhy rastlín.
4.17. Na území ochranného pásma III. stupňa sa zakazuje zriaďovanie skladov ropných
látok.
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4.18. Trvalé trávne porasty je možné využívať kosením a mulčovaním alebo kombináciou
kosenia a pasenia.
4.19. Na výrobu a skladovanie sena je potrebné využívať vhodnú poľnohospodársku
techniku so zohľadnením sklonitosti terénu.
4.20. Na plochách využívaných na pasenie je potrebné zabrániť vstupu zvierat do
vodného toku. Pasenie zvierat je možné len vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od vodného
toku.
4.21. Prevádzanie hospodárskych zvierat na pastvu cez vodné toky je možné len po
existujúcich premosteniach. V prípade nedostatku premostení je potrebné vybudovať nové
priepusty, aby nedošlo k rozbahneniu a znečisteniu tokov. Pre zamedzenie priameho
styku zvierat s vodou vo vodných tokoch je potrebné cestu nad priepustom upraviť a
osadiť na nej pevné zábrany.
4.22. Obhospodarovať pozemky v zmysle stanovených zásad uvedených v tomto
rozhodnutí sú povinné všetky fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ako aj
nájomcovia pozemkov.
4.23. Pre pasúce sa zvieratá je potrebné budovať dostatočný počet napájadiel, čím sa
vylúči rozbahnenie okolia a stekanie odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd.
4.24. Je potrebné zamedziť koncentrácii zvierat na jednom mieste a devastácii
vegetačného krytu pozemkov vybudovaním dostatočného množstva napájačiek.
4.25. Zakazuje sa pasenie hospodárskych zvierat v novozaložených porastoch.
4.26. Všetky fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatelia sú povinné zabezpečiť
uskladnenie hnoja a exkrementov zvierat a odpadových vôd v nepriepustných hnojiskách
a nepriepustných žumpách s rozmermi, ktoré zabezpečia uskladnenie minimálne po dobu
6 mesiacov.
4.27. Na jestvujúcich obytných rodinných domoch a usadlostiach je možné pôvodnými
majiteľmi chovať hospodárske zvieratá len v prípade, že tieto usadlosti budú zabezpečené
spevnenými hnojiskami, močovkovými jamami a žumpami, a to s rozmermi zaručujúcimi
uskladnenie produkovaných odpadových vôd na dobu minimálne 6 mesiacov. Termín
vybudovania týchto objektov sa stanovuje do konca roka 2010.
4.28. Zakazuje sa budovanie
poľnohospodárskych letísk.

umývacích

rámp,

mechanizačných

stredísk

a

4.29. Pri vzniku ochorenia hydiny alebo dobytka alebo jeho časti je nutné nakazené
zvieratá okamžite izolovať a zabezpečiť ich urýchlený odvoz mimo ochranných pásiem.
5. Pre dopravu platia nasledovné opatrenia:
5.1. Na všetkých komunikáciách v ochrannom pásme III. stupňa je zákaz prepravy vode
škodlivých látok okrem vozidiel zabezpečujúcich odvoz obsahu žúmp mimo ochranných
pásiem vodárenskej nádrže.
5.2. Zakazuje sa servisná a opravárenská činnosť dopravných prostriedkov a
mechanizmov.
5.3. Zakazuje sa výstavba čerpacích staníc pohonných hmôt.
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5.4. Zakazuje sa zimná údržba všetkých komunikácií chemickým posypom a škvárou.
Povoľuje sa len ekologicky vhodný materiál (kamenná drť).
5.5. Prevoz priemyselných hnojív a látok ohrozujúcich kvalitu povrchových a podzemných
vôd zabezpečí prepravca týchto látok tak, aby mechanizmy prepravujúce takéto látky boli
riadne utesnené.
5.6. Lesné a poľné cesty sa povoľujú používať len správcovi vodárenskej nádrže,
kontrolným orgánom a majiteľom nehnuteľností, resp. užívateľom lesných a
poľnohospodárskych pozemkov.
5.7. Zakazuje sa parkovanie mimo plôch vymedzených pre tento účel. Parkovanie pri
existujúcich trvale obývaných usadlostiach je možné len na spevnených plochách
zabezpečených proti povrchovému odtoku vôd z tejto plochy. Parkovanie vozidiel pri
občasne využívaných rekreačných objektoch bez vybudovaných parkovacích spevnených
plôch je možné len pri zabezpečení potrebných opatrení pre ochranu kvality povrchových
a podzemných vôd (záchytné nádoby pod vozidlami).
6. Pri lyžiarskom vleku v Skorušinej je potrebné zabezpečiť také opatrenia, ktoré budú v
súlade so zásadami ochrany kvality povrchových a podzemných vôd. Tieto opatrenia musí
vykonať správca, resp. prevádzkovateľ rekreačného zariadenia.
7. Správca vodárenskej nádrže priebežne zabezpečí po odcudzení, resp. poškodení
informatívnych tabúľ označujúcich ochranné pásma vodárenskej nádrže ich opätovné
osadenie.
8. Zakazuje sa zriaďovanie nových aj riadených skládok komunálneho a tekutého odpadu.
Pri nakladaní s odpadmi sa postupuje v zmysle platných legislatívnych predpisov. Obec
Klenovec je povinná zabezpečiť vo všetkých obývaných oblastiach a lazníckych osadách
dostatočné množstvo nádob pre zber a odvoz komunálneho, príp. triedeného odpadu.
Odvoz odpadu sa realizuje mimo ochranné pásma vodárenskej nádrže.
9. Obec Klenovec zabezpečí odvoz obsahu nádob na zber odpadov v takom intervale, aby
nedochádzalo k prepÍňaniu týchto nádob a ukladaniu odpadov mimo miest na to určených.
Pri objektoch hromadnej rekreácie toto opatrenie zabezpečí vlastník, resp. prevádzkovateľ
tohto zariadenia.
10. Na existujúcich aj navrhovaných cyklotrasách a peších turistických trasách obec
Klenovec zabezpečí dostatočné množstvo nádob na odpadky a ich obsah je povinná
pravidelne vyvážať mimo ochranných pásiem vodárenskej nádrže.
11. V lokalite ochranného pásma III. stupňa sa zakazuje zriaďovanie spaľovní odpadu.
12. V ochrannom pásme III. stupňa platí zákaz kúpania vo vodnom toku a akejkoľvek inej
činnosti, ktorá by mohla ohroziť kvalitu vody v predmetnej lokalite.
13. Táborenie a stanovanie je na území ochranného pásma III. stupňa zakázané.
14. Pre existujúce rodinné a rekreačné objekty a pre budovanie nových rekreačných
objektov a rekreačnú činnosť platia nasledovné opatrenia:
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14.1. Rekreačné objekty je možné povoliť len po osobitnom posúdení orgánom štátnej
vodnej správy, orgánom ochrany zdravia a správcom vodárenskej nádrže.
14.2. Budovanie objektov hromadnej rekreácie je možné vo vzdialenosti minimálne 30 m
od vodného toku.
14.3. Budovanie ubytovacích zariadení hromadnej rekreácie sa podmieňuje splnením
všetkých opatrení z titulu ochrany kvality vody. Zariadenia hromadnej rekreácie musia mať
zabezpečené parkovanie vozidiel na parkoviskách s kapacitou parkovacej plochy
minimálne totožnou s kapacitou rekreačného zariadenia so zabezpečením tejto plochy
proti úniku ropných látok do okolitého terénu. Parkovisko musí byt' vybavené odlučovačom
ropných látok a s obrubníkom okolo celého parkoviska.
14.4. Pri prevádzkovaní existujúceho lyžiarskeho areálu v lokalite Skorušiná je potrebné
dodržať všetky ustanovenia tohto rozhodnutia z titulu ochrany kvality vody. Parkovaciu
plochu je potrebné zo strany jeho správcu udržiavať v riadnom technickom stave. V
prípade úniku ropných látok musí vlastník vozidla bezodkladne vykonať príslušné
opatrenia na odstránenie mimoriadneho zhoršenia vôd a udalosť okamžite ohlásiť obsluhe
vodárenskej nádrže Klenovec.
14.5. V rámci osobitného posúdenia navrhovaných veľkokapacitných rekreačných
zariadení sa určí potreba vypracovať havarijný plán mimoriadneho zhoršenia vôd. 14.6.
Existujúce objekty (chaty) sa ponechajú v prevádzke len v prípade zabezpečenia všetkých
legislatívnych predpisov na úseku ochrany kvality vôd a odpadového hospodárstva.
14.7. Výstavba nových rodinných domov, ako aj prestavba alebo rekonštrukcia
hospodárskych budov na rodinné domy pri zmene účelu využitia objektu, sa nepovoľuje.
14.8. Pri návrhu výstavby žúmp k jestvujúcim objektom musia byť tieto dimenzované na
zachytenie obsahu proti ich preplneniu na dobu minimálne 90 dní tak, aby v prípade
nedostupnosti fekálneho vozidla v zimnom období bol zabezpečený dostatočný
akumulačný objem žúmp.
14.10. Odvádzanie odpadových vôd z trvale alebo dočasne osídlených rodinných domov a
usadlostí nesmie byt' realizované voľne do terénu, ani priamo do vodného toku. Majitelia
týchto stavieb sú povinní na týchto objektoch zabezpečiť opatrenia na ochranu kvality
povrchových a podzemných vôd v súlade s týmto rozhodnutím.
14.11. Vo všetkých lazníckych osadách a samotách trvale obývaných je potrebné
najneskôr do konca roku 2010 vybudovať samostatné alebo skupinové vodotesné žumpy
na odvedenie odpadových vôd a ich obsah pravidelne vyvážať na čistiareň odpadových
vôd mimo územia ochranných pásiem. Žumpy je potrebné dimenzovať s prihliadnutím na
dostupnosť objektu. Realizácia žúmp a ostatných objektov slúžiacich na akumuláciu
odpadových vôd je možná až po posúdení správcom vodárenskej nádrže, orgánom štátnej
vodnej správy a orgánom ochrany zdravia.
14.12. Vo všetkých usadlostiach, kde majitelia rodinných domov chovajú hospodárske
zvieratá, sú vlastníci usadlostí povinní vybudovať spevnené hnojiská a močovkové jamy, a
to najneskôr do konca roku 2010. Do tej doby je potrebné zo strany vlastníkov usadlostí
zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k odtoku odpadových vôd zo živočíšnej výroby do
povrchových a podzemných vôd.
14.13. Na rekreačných objektoch občasne využívaných, na ktorých nie je zabezpečený
prívod vody, je potrebné v prípade nevybudovania žumpy zrealizovať suché WC. Na
rekreačných objektoch občasne využívaných, na ktorých je zrealizovaný prívod vody, a na
67

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

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu sídelného útvaru Klenovec
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ktorých dochádza k produkcii odpadových vôd, je potrebné vybudovať žumpu s
dostatočnou kapacitou s prihliadnutím na dostupnosť objektu.
14.14. Rekonštrukciu alebo modernizáciu jestvujúcich domov, objektov a usadlostí je
možné povoliť len za podmienky vykonania takých technických opatrení na týchto
objektoch, ktoré zabezpečia ochranu kvality povrchových a podzemných vôd, a to po
posúdení príslušného návrhu rekonštrukcie alebo modernizácie orgánom štátnej vodnej
správy, orgánom ochrany zdravia a správcom vodárenskej nádrže.
14.15. Prestavba hospodárskych objektov na rekreačné zariadenia sa bude posudzovať
ako nová výstavba.
15. Pri prečerpávaní žúmp musia byt' čerpacie agregáty zabezpečené proti úniku ropných
látok a musia byt' v bezchybnom technickom stave a riadne utesnené.
16. Výstavbu plynovodov, prípadne iných produktovodov, je potrebné posúdiť orgánom
štátnej vodnej správy a orgánom ochrany zdravia s ohľadom na vedenie trasy
produktovodu a s posúdením možnosti ohrozenia kvality povrchových a podzemných vôd.
17. Prípadné nepovolené skládky je potrebné bezodkladne likvidovať. Pri neznámom
znečisťovateľovi postupuje obec v súlade so zákonom o odpadoch.
18. Všetky nové transformátory a trafostanice je potrebné riešiť ako ekologické.
19. Vodné toky a prepážky na zachytávanie splavenín je potrebné pravidelne udržiavať a
čistiť ich správcami.
20. Vo všetkých ochranných pásmach je potrebné vykonávať pravidelné pochôdzky a
kontroly s cieľom zistenia nedostatkov a návrhu opatrení.
21. Pri kontrolách ochranných pásiem správcom vodárenskej nádrže sú vlastníci trvale
obývaných, ako aj rekreačných objektov s vybudovanými žumpami povinní predložiť
doklad o vyvážaní a prijatí obsahu žumpy na ČOV mimo ochranných pásiem vodárenskej
nádrže.
22. V ochranných pásmach sa zakazuje akákoľvek výrobná činnosť, ktorá by mohla
spôsobiť ohrozenie kvality vody vo vodných tokoch a vodárenskej nádrži.
23. V ochrannom pásme III. stupňa platí obmedzenie prieskumných geologických prác,
vrtov, sond, ťažby nerastných surovín z povrchu a podzemia, s výnimkou prípadov, ktoré
neovplyvnia kvalitu vody a hydrologické pomery, o čom rozhodne orgán štátnej vodnej
správy.
24. Prieskumné geologické práce, vrty, sondy, ťažba zemných hmôt, rašelín, zriaďovanie
zárezov, kameňolomov, banská činnosť a trhacie práce sa budú posudzovať osobitne.
Ťažbu zemín nie je možné vykonávať vo vzdialenosti menšej ako 30 m od vodného toku.
25. Zo strany správcu vodárenskej nádrže je potrebné zabezpečiť označenie hraníc
všetkých ochranných pásiem výstražnými tabuľami a tieto udržiavať v riadnom stave.
Správca vodnej stavby štvrťročne vyhodnocuje činnosť v ochranných pásmach
vodárenskej nádrže, dodržiavanie spôsobu hospodárenia v nich a podmienky užívania
ochranných pásiem. Nedostatky zistené pri kontrolách ochranných pásiem okamžite
oznámi správca vodárenskej nádrže príslušnému orgánu štátnej správy.
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Za účelom dodržiavania opatrení stanovených v tomto rozhodnutí z titulu ochrany kvality
povrchových a podzemných vôd sa 1 x ročne vykoná kontrola ochranných pásiem
vodárenskej nádrže za účastí orgánov štátnej správy, orgánu ochrany zdravia a správcu
vodárenskej nádrže.
Správca vodárenskej nádrže Klenovec 1 x ročne vyhodnotí dodržiavanie podmienok
hospodárenia stanovené v tomto rozhodnutí a na základe zhodnotenia pripraví písomnú
správu s návrhom opatrení, ktoré prerokuje na spoločnom rokovaní s orgánmi štátnej
správy, užívateľmi ochranných pásiem a užívateľmi vodárenskej nádrže.

9. PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, PRE VYKONANIE DELENIA A
SCEĽOVANIA POZEMKOV, PRE ASANÁCIU
Tex bodu sa nemení

10. URČENIE ÚZEMÍ PRE KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
V podmienkach obce Klenovec je potrebné obstarať územný plán zóny na obytnú
a rekreačnú zónu v okolí existujúceho kúpaliska na severozápadnom okraji zastavaného
územia.

11. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

A. Vymedzenie ochranných pásiem vodárenskej nádrže Klenovec
Ochranné pásmo I. stupňa
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Ochranné pásmo I. stupňa zahrňuje vodnú plochu a územie nad maximálnou dovolenou
hladinou na kóte 378,80 m n. m. v šírke 100 m, na prítokoch a hlavnom toku tak isto v
šírke 100 m na obidvoch stranách do vzdialenosti 300 m od zaústenia do nádrže. Hranicu
ochranného pásma na ľavej strane vodárenskej nádrže tvorí vrstevnica na kóte 400,00 m
n. m., na pravej strane nádrže tvorí hranicu ochranného pásma vnútorný okraj cesty III.
triedy Č. III./526 13 Klenovec - Ráztočné.
Ochranné pásmo I. stupňa je v úseku pozdÍž nádrže označené výstražnými tabul'ami:
"Vodárenská nádrž Klenovec - ochranné pásmo I. stupňa. Vstup bez povolenia zakázaný.
Správca nádrže: SVP, š.p. Žilina, OZ Banská Bystrica."
Ochranné pásmo I. stupňa predstavuje plochu 0,8 km2. Osoby vstupujúce do ochranného
pásma I. stupňa musia mať povolenie od správcu nádrže pre vstup na toto územie a pred
vstupom do ochranného pásma I. stupňa sa musia hlásiť u službukonajúceho hrádzneho
vodnej stavby.
Kontrolu ochranného pásma I. stupňa vodárenskej nádrže zabezpečuje správca vodnej
stavby, orgán ochrany zdravia a orgán štátnej vodnej správy.
Ochranné pásmo II. stupňa
Ochranné pásmo II. stupňa je vymedzené hranicou ochranného pásma I. stupňa na kóte
400,00 m n. m. na l'avej strane, resp. vnútorným okrajom štátnej cesty III. triedy Klenovec
- Ráztočné na pravej strane nádrže a vrstevnicou na kóte 450,00 mn. m.
Po nadviazaní hranice ochranného pásma II. stupňa na hranicu ochranného pásma I.
stupňa prebieha hranica nad lokalitou Mravcov Vršok juhozápadne od nádrže a následne
križuje vodný tok Brezovan. Ďalej pokračuje hranica ochranného pásma II. stupňa
vrstevnicou cez lokalitu Pradidovo, kde križuje Pradidov potok. Následne v lokalite
Ráztočné za l'avou odbočkou cesty III. triedy pokračuje hranica ochranného pásma
severozápadným smerom pozdÍž Veporského potoka. Po jeho križovaní sa hranica vracia
späť pozdÍž Veporského potoka a pri križovatke cesty pokračuje severným smerom k časti
Paseka pozdÍž vodného toku Klenovská Rimava. Po jeho križovaní nad lokalitou Paseka
sa hranica vracia v južnom smere späť pozdÍž toku, križuje Borový potok, Pavlov potok a v
lokalite Ráztočné pokračuje hranica v juhovýchodnom smere. V lokalite na l'avej strane
nádrže hranica ochranného pásma II. stupňa prebieha v súbehu s Čerešňovým potokom a
po križovaní potoka a jeho l'avostranného prítoku pokračuje v južnom smere. Následne
hranica prebieha juhovýchodným smerom, križuje Vandrovný potok, vracia sa spät' pozdÍž
toku a v časti nad sútokom Vandrovného a Čerešňového potoka sa hranica v južnom
smere napája na ochranné pásmo I. stupňa.
Ochranné pásmo II. stupňa predstavuje plochu 8,93 km2 a na komunikáciách a prítokoch
je označené tabul'ami: "Vodárenská nádrž Klenovec - ochranné pásmo II. stupňa. Správca
nádrže: SVP, š.p. Žilina, OZ Banská Bystrica."
Ochranné pásmo III. stupňa
Ochranné pásmo III. stupňa je vymedzené hranicou ochranného pásma II. stupňa na kóte
450,00 m n. m. a rozvodnicou, pričom zahrňuje zostávajúcu časť celého povodia
vodárenskej nádrže a jej prítokov o ploche 83,19 km2.
Ochranné pásmo III. stupňa je označené tabul'ami: "Vodárenská nádrž Klenovec ochranné pásmo III. stupňa. Správca nádrže: SVP, š.p. Žilina, OZ Banská Bystrica."
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Plocha celého územia ochranných pásiem vodárenskej nádrže Klenovec je 92,92 km2.

B. Ochranné opatrenia a vymedzenie spôsobu hospodárskeho využitia ochranných
pásiem
B.I. Ochranné pásmo I. stupňa
1. Správcom ochranného pásma l. stupňa je Slovenský vodohospodársky podnik (SVP),
štátny podnik (š.p.) Žilina, odštepný závod (OZ) Banská Bystrica.
2. Užívateľom ochranného pásma l. stupňa sú Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská
Bystrica.
Lesy v ochrannom pásme l. stupňa sú vyhlásené za lesy osobitného určenia v zmysle
príslušného rozhodnutia. Pri obnove lesného hospodárskeho plánu predloží správca
vodárenskej nádrže návrh na ich vyhlásenie v zmysle platných legislatívnych predpisov. V
lesoch sa hospodári podľa platného lesného hospodárskeho plánu, v ktorom sú všetky
hospodárske opatrenia naplánované podľa osobitného režimu hospodárenia pre príslušné
lesy osobitného určenia. V lesnom hospodárskom pláne je zohľadnená lesohospodárska
činnosť v ochranných pásmach vodárenskej nádrže s cieľom ochrany kvality vody
vodárenských zdrojov.
3. Hospodárenie s vodou vo vodárenskej nádrži je vykonávané podľa nasledovných
zásad:
3.1. Manipulácia s vodou v nádrži a odbery vody sú realizované podľa schváleného
manipulačného poriadku vodnej stavby.
3.2. Správca vodnej stavby pravidelne sleduje kvalitu vody v nádrži, vykonáva rozbory
kvality vody a navrhuje opatrenia na jej zachovanie alebo zlepšenie.
4. Rybné hospodárstvo sa v ochrannom pásme l. stupňa vykonáva podľa
nasledovných zásad:
4.1. Vo vodárenskej nádrži Klenovec (v zmysle pokynu MLVH a MPVž SSR č.
1209/253/84-330 s platnosťou od 1.3.1984 podľa čl. 1, ods. 3) účelové rybárske
hospodárenie vykonáva správca vodnej stavby.
4.2. Správca vodárenskej nádrže je povinný zabezpečovať označenie hranice rybárskeho
revíru tabuľami s nasledovným textom: "Vodárenská nádrž Klenovec - účelový revír,
užívateľ SVP, š.p. Žilina - OZ Banská Bystrica. Lov rýb zakázaný."
4.3. Správca vodárenskej nádrže je v zmysle zákona o rybárstve povinný vypracovať
zarybňovací plán, zaslať ho na vedomie orgánu štátnej vodnej správy a hospodáriť vo
vodárenskej nádrži podľa zarybňovacieho plánu.
5. Správca vodárenskej nádrže zabezpečuje označenie ochranného pásma výstražnými
tabuľami s nasledovným textom: "Vodárenská nádrž Klenovec - ochranné pásmo l.
stupňa. Vstup bez povolenia zakázaný. Správca: SVP, š.p. Žilina - OZ Banská Bystrica."
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6. Zo strany správcu nádrže je potrebné riešiť zabránenie vstupu do ochranného pásma l.
stupňa a k vodnej ploche nepovolaným osobám a zvieratám realizáciou príslušných
lesotechnických opatrení.
7. V ochrannom pásme l. stupňa sa zakazuje hnojenie a používanie pesticídov, je možná
len aplikácia živín v najnutnejšom rozsahu bez použitia prípravkov, ktoré by mohli ohroziť
kvalitu vody v nádrži.
8. V ochrannom pásme l. stupňa nie je povolená žiadna poľnohospodárska činnosť
vrátane pasenia a včelárenia. Poľovníctvo sa povoľuje len v prípade premnoženia divej
zveri na základe povolenia vstupu do ochranného pásma l. stupňa správcom vodárenskej
nádrže.
9. Na území ochranného pásma l. stupňa sa zakazuje akákoľvek stavebná činnosť, pokiaľ
priamo nesúvisí s vodárenským využitím nádrže, resp. zabezpečovaním prevádzky a
údržby vodnej stavby.
10. Zákazy a obmedzenia platné pre ochranné pásmo II. a III. stupňa platia tiež pre
ochranné pásmo I. stupňa.
B.II. Ochranné pásmo II. stupňa
1. Užívateľom ochranného pásma II. stupňa sú Lesy SR, Š.p. Banská Bystrica, lesná
urbárska spoločnosť, obec Klenovec, RD Klenovec a súkromné osoby.
2. Pre lesohospodársku činnosť platia nasledovné zásady:
2.1. Užívateľom ochranného pásma II. stupňa sú Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská
Bystrica.
Časť územia lesov v ochrannom pásme II. stupňa je vyhlásená za lesy osobitného určenia
v zmysle príslušného rozhodnutia. Pri obnove lesného hospodárskeho plánu predloží
správca vodárenskej nádrže návrh na ich vyhlásenie v zmysle platných legislatívnych
predpisov. V lesoch sa hospodári podľa platného lesného hospodárskeho plánu, v ktorom
sú všetky hospodárske opatrenia naplánované podľa osobitného režimu hospodárenia pre
príslušné lesy osobitného určenia. V lesnom hospodárskom pláne je zohľadnená
lesohospodárska činnosť v ochranných pásmach vodárenskej nádrže s cieľom ochrany
kvality vody vodárenských zdrojov.
2.2. Lesohospodárske činnosti je možné vykonávať len pílarni mazanými ekologicky
nezávadným olejom s vylúčením vstupu mechanizačných prostriedkov do vodného toku.
2.3. Skladovať drevnú hmotu je možné len mimo príbrežných pásov vodných tokov, ktoré
predstavujú vzdialenosť 4 m od brehovej čiary toku, a to na dobu potrebnú pre
zabezpečenie jej odvozu mimo ochranného pásma II. stupňa, najviac však na dobu 20
dní. Drevnú hmotu z odvozných miest je nutné do 20 dní po ukončení ťažobných prác
odviesť mimo ochranných pásiem a miesto skladovania dreva vyčistiť a upraviť tak, aby
nemohlo dôjsť k zhoršeniu kvality vody vo vodnom toku. Pri približovaní drevnej hmoty
musia byť odvozné miesta udržiavané v riadnom stave. Obhospodarovatelia lesných
porastov zabezpečia opatrenia potrebné pre zabránenie ohrozenia kvality povrchových a
podzemných vôd.
2.4. Vykonávateľ ťažobných prác v prípade kontroly činností v ochrannom pásme II.
stupňa zo strany správcu vodárenskej nádrže Klenovec alebo orgánu štátnej správy
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predloží na požiadanie povolenie na realizáciu ťažby dreva, ako aj harmonogram ťažby a
odvozu drevnej hmoty.
2.5. Pri ťažbe drevnej hmoty sa zakazuje prejazd mechanizmov a preťahovanie drevnej
hmoty cez vodné toky.
2.6. Lesohospodársku činnosť je potrebné vykonávať tak, aby nedošlo k devastácii
prístupových komunikácií a lesných ciest. Po ukončení lesohospodárskeho zásahu v
lesnom poraste v prípade vzniku eróznych koľají po mechanizácii obhospodarovateľ
lesných pozemkov na prístupových komunikáciách a lesných cestách zabezpečí
protierózne opatrenia.
2.7. Zakazuje sa letecká aplikácia hnojív a iných chemických prípravkov.
3. V príbrežných pásoch vodných tokov sa zakazuje aplikácia hnojív a pesticídov.
4. Pre poľnohospodársku činnosť platia nasledovné zákazy a obmedzenia:
4.1. Zakazuje sa výstavba a zriaďovanie fariem a veľkokapacitných stavieb na chov
ošípaných, oviec a hydiny.
4.2. Zákaz stelivového chovu hydiny na otvorených priestoroch.
4.3. Zákaz hromadného voľného chovu vodnej hydiny (chov je možný len v uzavretých
priestoroch).
4.4. Zákaz budovania voľných skládok hnoja a lagún tuhých maštaľných hnojív
hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny.
4.5. Vo vzdialenosti do 100 m od vodných tokov sa zakazuje akékoľvek skladovanie
hospodárskych a priemyselných hnojív a kompostov.
4.6. Pre obhospodarované pozemky musia fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatelia
spracovať plán hnojenia organickými hnojivami, viesť evidenciu produkcie organických
hnojív, ako aj evidenciu dávok a čas aplikácie hnojív.
4.7. Pri aplikácii na pôdu sú fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatelia povinné
organické hnojivá ihneď zapracovať do pôdy.
4.8. Zakazuje sa hnojenie vo vzdialenosti menšej ako 100 m od vodného toku. Na
hnojenie je možné použiť len vyzretý hnoj, resp. kompost.
4.9. Zakazuje sa používanie dusíkatého vápna, močovky, bezvodného čpavku, kompostov
vyrobených na báze odpadov a kalov z čistiarní odpadových vôd.
4.10. Je zakázané aplikovať všetky druhy hospodárskych a priemyselných hnojív v čase
od 25. októbra do začatia predsejbovej prípravy, 1. j. na zamrznutú pôdu a sneh.
4.11. Uskladnenie hnoja a exkrementov zvierat a splaškových vôd je potrebné zabezpečiť
v nepriepustných hnojiskách a nepriepustných žumpách.
4.12. Zakazuje sa skladovanie a aplikácia pesticídov, silážnych štiav a iných látok, ktoré
by mohli ohroziť kvalitu vody vo vodárenskej nádrži.
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4.13. Priemyselné a horečnato - vápenaté substráty je na existujúcich usadlostiach možné
skladovať len v pôvodných baleniach, a to v krytých skladoch zabezpečených proti úniku
ich obsahu do pôdy.
4.14. Zakazuje sa aplikácia hnojiva pred dažďom a počas trvania dažďa a pred
predpokladanými dlhodobými zrážkami.
4.15. Priemyselné hnojivá musia byť bezprostredne po ich aplikácii zapravené do pôdy.
4.16. Vyvážanie hnoja sa môže realizovať len v prípade možného zapracovania do pôdy,
v ostatných prípadoch je potrebné ho vyviesť mimo ochranných pásiem, a to len do
vybudovaných spevnených hnojísk.
4.17. Na celom území ochranného pásma II. stupňa sa zakazuje likvidácia silážnych štiav.
4.18. V trávnatých zmesiach aplikovaných do pôdy nesmú byť obsiahnuté invázne druhy
rastlín.
4.19. Pre pasenie zvierat je potrebné vylúčiť plochy, pri spásaní ktorých môže dôjsť k
ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd (prameniská vodných tokov).
4.20. Na plochách v blízkosti vodných tokov v šírke do 50 m po oboch stranách toku sa
pasenie zakazuje. Trávny porast je možné obhospodarovať len kosením s následným
odstránením biomasy. Vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od vodného toku je možné
kosenie, mulčovanie aj spásanie porastov dobytkom.
4.21. Obhospodarovať pozemky v zmysle zásad uvedených v tomto rozhodnutí sú
povinné všetky fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ako aj nájomcovia pozemkov.
4.22. Pre pasúce sa zvieratá je potrebné vybudovať dostatočný počet napájadiel, čím sa
vylúči rozbahnenie okolia a stekanie odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd.
4.23. Zakazuje sa voľný prechod zvierat cez vodné toky.
4.24. Na plochách využívaných na pasenie je potrebné zabrániť vstupu zvierat do
vodného toku. Pasenie zvierat je možné len vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od vodného
toku.
4.25. Prevádzanie hospodárskych zvierat na pastvu cez vodné toky je možné len po
existujúcich premosteniach. V prípade nedostatku premostení je potrebné vybudovať nové
priepusty, aby nedošlo k rozbahneniu a znečisteniu tokov. Pre zamedzenie priameho
styku zvierat s vodou vo vodných tokoch je potrebné cestu nad priepustom upraviť a
osadiť na nej pevné zábrany.
4.26. Hospodárske zvieratá je možné na existujúcich usadlostiach chovať len v prípade,
že tieto usadlosti budú zabezpečené spevnenými hnojiskami, močovkovými jamami a
žumpami, a to s rozmermi zaručujúcimi uskladnenie produkovaných odpadových vôd na
dobu minimálne 6 mesiacov. Každá usadlosť sa bude posudzovať osobitne na
základe lokality, v ktorej sa nachádza, a na základe jej vzdialenosti od ochranného pásma
l. stupňa.
4.27. Zakazuje sa budovanie nových objektov na chov hospodárskych zvierat. Povoľuje sa
len rekonštrukcia existujúcich hospodárskych objektov pri dodržaní všetkých opatrení na
ochranu kvality vôd. Každá rekonštrukcia pôvodných objektov sa posúdi osobitne.
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4.28. Pri vzniku ochorenia hydiny alebo dobytka alebo jeho časti je nutné nakazené
zvieratá okamžite izolovať a zabezpečiť ich urýchlený odvoz mimo ochranných pásiem.
4.29. Zakazuje sa zriaďovanie skladov ropných látok, budovanie umývacích rámp,
mechanizačných stredísk a poľnohospodárskych letísk.
4.30. Zakazuje sa letecká aplikácia hnojív a prípravkov na ochranu alebo likvidáciu rastlín.
4.31. Poľnohospodársku podnikateľskú činnosť je možné realizovať len na existujúcich
objektoch Roľníckym družstvom Klenovec.
5. V ochrannom pásme II. stupňa nie je možné vykonávať iné ako účelové rybné
hospodárstvo, ako aj zarybňovať inými druhmi rýb ako je určené podľa zarybňovacieho
plánu.
6. Pre trvalo obývané a rekreačné objekty platia nasledovné opatrenia:
6.1. Vo všetkých lazníckych osadách a samotách trvale obývaných je potrebné najneskôr
do konca roku 2010 vybudovať samostatné alebo skupinové vodotesné žumpy na
odvedenie odpadových vôd a ich obsah pravidelne vyvážať na čistiareň odpadových vôd
mimo územia ochranných pásiem. Žumpy je potrebné dimenzovať s prihliadnutím na
dostupnosť objektu. Realizácia žúmp a ostatných objektov slúžiacich na akumuláciu
odpadových vôd je možná až po posúdení správcom vodárenskej nádrže, orgánom štátnej
vodnej správy a orgánom ochrany zdravia.
6.2. Vo všetkých usadlostiach, kde majitelia rodinných domov chovajú hospodárske
zvieratá, sú vlastníci usadlostí povinní vybudovať spevnené hnojiská a močovkové jamy, a
to najneskôr do konca roku 2010. Do tej doby je potrebné zo strany vlastníkov usadlostí
zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k odtoku odpadových vôd zo živočíšnej výroby do
povrchových a podzemných vôd.
6.3. Na rekreačných objektoch občasne využívaných, na ktorých nie je zabezpečený
prívod vody, je potrebné v prípade nevybudovania žumpy zrealizovať suché WC.
Na rekreačných objektoch občasne využívaných, na ktorých je zrealizovaný prívod vody, a
na ktorých dochádza k produkcii odpadových vôd, je potrebné vybudovať žumpu s
dostatočnou kapacitou s prihliadnutím na dostupnosť objektu.
6.4. Rekonštrukciu alebo modernizáciu jestvujúcich domov, objektov a usadlostí je možné
povoliť len za podmienky vykonania takých technických opatrení na týchto objektoch,
ktoré zabezpečia ochranu kvality povrchových a podzemných vôd, a to po posúdení
príslušného návrhu rekonštrukcie alebo modernizácie orgánom štátnej vodnej správy,
orgánom ochrany zdravia a správcom vodárenskej nádrže.
6.5. Prestavba hospodárskych objektov na rekreačné zariadenia sa bude posudzovať ako
nová výstavba.
6.6. Pri kontrolách ochranných pásiem správcom vodárenskej nádrže sú vlastníci trvale
obývaných, ako aj rekreačných objektov povinní predložiť doklad o vyvážaní a prijatí
obsahu žumpy na ČOV mimo ochranných pásiem vodárenskej nádrže.
6.7. Vykurovanie v objektoch je možné len pevným palivom, plynom a elektricky, zakazuje
sa kúrenie vykurovacím olejom a inými ropnými látkami.
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6.8. Nakladanie s domovým odpadom je potrebné zabezpečiť v súlade s platnými
legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.
6.9. Výstavba nových rekreačných zariadení je podmienená splnením všetkých opatrení z
hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd s posúdením zámeru výstavby
správcom vodárenskej nádrže, orgánom štátnej vodnej správy a orgánom ochrany
zdravia.
Výstavba nových rekreačných objektov je možná len v lokalite Ráztočné a vo vzdialenosti
väčšej ako 50 m od vodného toku.
6.10. Chalupárska rekreácia na existujúcich objektoch je možná po vybudovaní zariadení
na akumuláciu odpadových vôd.
6.11. Výstavba nových rodinných domov, ako aj prestavba alebo rekonštrukcia
hospodárskych budov na rodinné domy pri zmene účelu využitia objektu, sa nepovoľuje.
6.12. Sústredená intenzívna forma rekreácie a výstavba zariadení hromadnej rekreácie sa
obmedzuje len na lokalitu Ráztočné v minimálnej vzdialenosti 0,8 km nad ochranných
pásmom l. stupňa vodárenskej nádrže.
6.13. Rekreačné objekty je možné povoliť len po osobitnom posúdení orgánom štátnej
vodnej správy, orgánom ochrany zdravia a správcom vodárenskej nádrže.
6.14. Výstavba objektov hromadnej rekreácie je podmienená zabezpečením parkovacích
plôch s kapacitou minimálne rovnajúcou sa kapacite rekreačného zariadenia so
zabezpečením tejto plochy proti úniku a prieniku ropných látok do okolitého terénu.
Parkovisko musí byť vybavené odlučovačom ropných látok a zabezpečené obrubníkom
okolo celého parkoviska.
6.15. Právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby, pre ktoré
orgán štátnej vodnej správy vydal:
a) povolenie pre nakladanie s vodami, sú povinné výsledky sledovania množstva a kvality
vôd v zmysle rozhodnutia o nakladaní s vodami prekladať písomne 1 x ročne správcovi
vodárenskej nádrže,
b) povolenie na nakladanie s odpadmi, sú povinné spôsob nakladania s odpadom
dokladovať správcovi vodárenskej nádrže písomnou informáciou 1 x ročne.
6.16. V rámci osobitného posúdenia navrhovaných veľkokapacitných rekreačných
zariadení sa určí potreba vypracovať havarijný plán mimoriadneho zhoršenia vôd.
7. Pre dopravu platia nasledovné opatrenia:
7.1. Parkovať mechanizmami a nákladnými autami je možné len pri zabezpečení
potrebných opatrení proti úniku ropných látok do povrchových a podzemných vôd
(záchytné nádoby pod mechanizmami).
7.2. Voľný prechod mechanizmov a dopravných prostriedkov cez vodné toky sa
nepovoľuje, prechod je možný len po existujúcich premosteniach a premosteniach
dočasného charakteru.
7.3. Správcami komunikácií prechádzajúcich ochranným pásmom II. stupňa sú Slovenská
správa ciest Rimavská Sobota (cesta č. 526 13 v smere Klenovec - Ráztočné) a Lesy SR,
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š.p. Banská Bystrica (lesné cesty). Správcovia týchto komunikácií sú povinní udržiavať ich
v riadnom technickom stave tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality vody vo vodárenskej
nádrži a vodárenských tokoch. Novo budované komunikácie je potrebné zabezpečiť
odlučovačmi ropných látok.
7.4. Na štátnej ceste prechádzajúcej ochranným pásmom II. stupňa musia byt' osadené
dopravné značky označujúce "Zákaz zastavenia" a "Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich
ropné látky". Osadenie dopravných značiek zabezpečí správca komunikácie.
7.5. Na všetkých komunikáciách prechádzajúcich cez územie ochranného pásma II.
stupňa je zakázané používať chemický posypový materiál. Komunikácie je možné posýpať
len kamennou drvou.
7.6. Na všetkých komunikáciách v ochrannom pásme II. stupňa je zákaz prepravy vode
škodlivých látok okrem vozidiel zabezpečujúcich odvoz obsahu žúmp mimo ochranných
pásiem vodárenskej nádrže.
8. Pri prečerpávaní žúmp musia byť čerpacie agregáty zabezpečené proti úniku ropných
látok a musia byť v bezchybnom technickom stave a riadne utesnené.
9. Výstavbu plynovodov a iných produktovodov v rámci plánovaných investícií je potrebné
posúdiť orgánom štátnej vodnej správy a orgánom ochrany zdravia s ohľadom na vedenie
trasy a s posúdením možnosti ohrozenia kvality vody.
10. Prípadné nepovolené skládky je potrebné bezodkladne likvidovať. Pri neznámom
znečisťovateľovi postupuje obec v súlade so zákonom o odpadoch.
11. Zriaďovanie nových aj riadených skládok komunálneho a tekutého odpadu sa
zakazuje.
Pri nakladaní s odpadmi sa postupuje v zmysle platných legislatívnych predpisov. Obec
Klenovec je povinná zabezpečiť vo všetkých obývaných oblastiach a lazníckych osadách
dostatočné množstvo nádob pre zber a odvoz komunálneho, príp. triedeného odpadu.
Odvoz odpadu sa realizuje mimo ochranné pásma vodárenskej nádrže.
12. Obec Klenovec zabezpečí odvoz obsahu nádob na zber odpadov v takom intervale,
aby nedochádzalo k prepÍňaniu týchto nádob a ukladaniu odpadov mimo miest na to
určených. Na objektoch hromadnej rekreácie sú tieto opatrenia povinní zabezpečiť
majitelia, resp. prevádzkovatelia týchto objektov.
13. Na existujúcich aj navrhovaných cyklotrasách a peších turistických trasách obec
Klenovec zabezpečí dostatočné množstvo nádob na odpadky a je povinná zabezpečiť
pravidelné vyvážanie ich obsahu mimo ochranných pásiem vodárenskej nádrže.
14. Prieskumné geologické práce, vrty, sondy, ťažba zemných hmôt, rašelín, zriaďovanie
zárezov, kameňolomov, banská činnosť a trhacie práce sa budú posudzovať osobitne.
Ťažbu zemín nie je možné vykonávať vo vzdialenosti menšej ako 30 m od vodného toku.
15. Kúpanie vo vodných tokoch, umývanie vozidiel a akákoľvek iná činnosť ohrozujúca
kvalitu vody vo vodárenských tokoch je zakázaná.
16. Vedenie nadzemných a podzemných vedení prepravujúcich ropné, toxické, alebo iné
škodlivé látky, je na území ochranného pásma II. stupňa zakázané.
17. Táborenie a stanovanie je na území ochranného pásma II. stupňa zakázané.
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18. Zákazy platné pre ochranné pásmo III. stupňa platia tiež pre ochranné pásmo II.
stupňa.
1. Užívateľom ochranného pásma III. stupňa sú Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, lesné
urbárske spoločnosti, RD Klenovec, obec Klenovec a súkromné osoby.
2. Pre lesohospodársku činnosť platia nasledovné zásady a opatrenia:
2.1. V lesoch na území ochranného pásma III. stupňa sa hospodári podľa platného
lesného hospodárskeho plánu, v ktorom je zohl'adnená lesohospodárska činnosť v
ochranných pásmach vodárenskej nádrže s cieľom ochrany kvality vody vodárenských
zdrojov.
2.2. V celom ochrannom pásme sa zakazuje voľný prechod mechanizmov a dopravných
prostriedkov cez vodné toky, prechod sa povoľuje len cez existujúce premostenia alebo
premostenia dočasného charakteru. Približovanie drevnej hmoty priamo cez vodné toky sa
nepovoľuje. V prípade poškodenia koryta vodného toku zabezpečí obhospodarovateľ
pozemkov opravu alebo údržbu toku.
2.3. Drevnú hmotu je možné skladovať len mimo príbrežných pásov vodných tokov, ktoré
predstavujú vzdialenosť 4 m od brehovej čiary toku, a to na dobu potrebnú pre
zabezpečenie jej odvozu mimo ochranných pásiem vodárenskej nádrže, najviac však na
dobu 4 mesiacov. Drevnú hmotu z odvozných miest je nutné do 20 dní po ukončení
ťažobných prác odviesť mimo ochranných pásiem a miesto skladovania dreva vyčistiť a
upraviť tak, aby nemohlo dôjsť k zhoršeniu kvality vody vo vodnom toku. Pri približovaní
drevnej hmoty musia byť odvozné miesta udržiavané v riadnom stave.
Obhospodarovatelia lesných porastov zabezpečia opatrenia potrebné pre zabránenie
ohrozenia kvality povrchových a podzemných vôd.
2.4. Vykonávateľ ťažobných prác v prípade kontroly činností v ochrannom pásme III.
stupňa zo strany správcu vodárenskej nádrže Klenovec alebo orgánu štátnej správy
predloží na požiadanie povolenie na realizáciu ťažby dreva, ako aj harmonogram ťažby a
odvozu drevnej hmoty.
2.5. Lesohospodársku činnosť je potrebné vykonávať tak, aby nedošlo k devastácii
prístupových komunikácií a lesných ciest. Po ukončení lesohospodárskeho zásahu v
lesnom poraste v prípade vzniku eróznych koľají po mechanizácii sa na prístupových
komunikáciách a lesných cestách zabezpečia protierózne opatrenia.
2.6. Lesohospodárske činnosti je možné vykonávať len pílami mazanými ekologicky
nezávadným olejom s vylúčením vstupu mechanizačných prostriedkov do vodného toku.
3. V príbrežných pásoch vodných tokov sa zakazuje aplikácia hnojív a pesticídov.
4. Pre poľnohospodársku činnosť platia nasledovné zákazy a obmedzenia:
4.1. V ochrannom pásme III. stupňa sa zakazuje veľkokapacitné skladovanie: živočíšnych
a priemyselných hnojív, chemických prípravkov na ochranu rastlín a lesa, ropných
produktov a iných látok, ktoré by mohli ohroziť kvalitu vody vo vodárenskej nádrži a
vodných tokoch.
4.2. Skladovanie a aplikácia pesticídov, silážnych štiav a iných látok, ktoré by mohli
ohroziť kvalitu vody vo vodárenskej nádrži, sa zakazuje.
4.3. Zakazuje sa budovanie nových bezpodstielkových ustajnení hospodárskych zvierat.
4.4. Poľnohospodársku činnosť na svahovitom území je možné vykonávať len v smere
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vrstevníc s vylúčením sadenia plodín s riadkami po svahu tak, aby sa zabránilo
splachovaniu látok smerom k vodným tokom alebo vodárenskej nádrži.
4.5. Hnojiť organickými hnojivami je možné vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od vodného
toku a mimo pramení sk vodných tokov so zabezpečením ochrany kvality povrchových a
podzemných vôd.
4.6. Budovanie poľných hnojísk, siláží, kafilérií a jatiek sa nepovoľuje.
4.7. Zakazuje sa aplikácia všetkých druhov hospodárskych a priemyselných hnojív v čase
od 25. októbra do začiatku predsejbovej prípravy a ošetrovania ozimín v jarnom období.
4.8. Zakazuje sa používanie kompostov vyrobených na báze odpadov a kalov z čistiarní
odpadových vôd.
4.9. Živočíšne hnojivá je potrebné bezprostredne po hnojení zapraviť do pôdy.
4.10. Na svahovitých pozemkoch pred dažďom, počas dažďa, resp. pred predpokladanými
dlhodobejšími zrážkami, nesmie dôjsť k hnojeniu.
4.11. Pozemky využívané na hnojenie musia byť vzdialené minimálne 50 m od vodných
tokov. Medzi vodným tokom a hnojenou pôdou musí byť drnový fond, ktorý nesmie byť
hnojený, a ktorý bude zachytávať splachované látky.
4.12. Nepovoľuje sa skladovanie hospodárskych hnojív vo vzdialenosti menšej ako 50 m
od vodného toku. Skladovať hospodárske hnojivá je možné len v spevnených hnojiskách a
močovkových jamách.
4.13. Zakazuje sa likvidácia silážnych štiav.
4.14. Zakazuje sa letecká aplikácia hnojív.
4.15. Na ochranu rastlín je možné používať len prípravky povolené MŽP SR uvedené v
zozname povolených prípravkov po predchádzajúcom odsúhlasení orgánom štátnej
vodnej správy a orgánom ochrany zdravia, avšak vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od
vodného toku.
4.16. V trávnatých zmesiach aplikovaných do pôdy v ochranných pásmach nesmú byt'
obsiahnuté invázne druhy rastlín.
4.17. Na území ochranného pásma III. stupňa sa zakazuje zriaďovanie skladov ropných
látok.
4.18. Trvalé trávne porasty je možné využívať kosením a mulčovaním alebo kombináciou
kosenia a pasenia.
4.19. Na výrobu a skladovanie sena je potrebné využívať vhodnú poľnohospodársku
techniku so zohľadnením sklonitosti terénu.
4.20. Na plochách využívaných na pasenie je potrebné zabrániť vstupu zvierat do
vodného toku. Pasenie zvierat je možné len vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od vodného
toku.
4.21. Prevádzanie hospodárskych zvierat na pastvu cez vodné toky je možné len po
existujúcich premosteniach. V prípade nedostatku premostení je potrebné vybudovať nové
priepusty, aby nedošlo k rozbahneniu a znečisteniu tokov. Pre zamedzenie priameho
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styku zvierat s vodou vo vodných tokoch je potrebné cestu nad priepustom upraviť a
osadiť na nej pevné zábrany.
4.22. Obhospodarovať pozemky v zmysle stanovených zásad uvedených v tomto
rozhodnutí sú povinné všetky fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ako aj
nájomcovia pozemkov.
4.23. Pre pasúce sa zvieratá je potrebné budovať dostatočný počet napájadiel, čím sa
vylúči rozbahnenie okolia a stekanie odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd.
4.24. Je potrebné zamedziť koncentrácii zvierat na jednom mieste a devastácii
vegetačného krytu pozemkov vybudovaním dostatočného množstva napájačiek.
4.25. Zakazuje sa pasenie hospodárskych zvierat v novozaložených porastoch.
4.26. Všetky fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatelia sú povinné zabezpečiť
uskladnenie hnoja a exkrementov zvierat a odpadových vôd v nepriepustných hnojiskách
a nepriepustných žumpách s rozmermi, ktoré zabezpečia uskladnenie minimálne po dobu
6 mesiacov.
4.27. Na jestvujúcich obytných rodinných domoch a usadlostiach je možné pôvodnými
majiteľmi chovať hospodárske zvieratá len v prípade, že tieto usadlosti budú zabezpečené
spevnenými hnojiskami, močovkovými jamami a žumpami, a to s rozmermi zaručujúcimi
uskladnenie produkovaných odpadových vôd na dobu minimálne 6 mesiacov. Termín
vybudovania týchto objektov sa stanovuje do konca roka 2010.
4.28. Zakazuje sa budovanie
poľnohospodárskych letísk.

umývacích

rámp,

mechanizačných

stredísk

a

4.29. Pri vzniku ochorenia hydiny alebo dobytka alebo jeho časti je nutné nakazené
zvieratá okamžite izolovať a zabezpečiť ich urýchlený odvoz mimo ochranných pásiem.
5. Pre dopravu platia nasledovné opatrenia:
5.1. Na všetkých komunikáciách v ochrannom pásme III. stupňa je zákaz prepravy vode
škodlivých látok okrem vozidiel zabezpečujúcich odvoz obsahu žúmp mimo ochranných
pásiem vodárenskej nádrže.
5.2. Zakazuje sa servisná a opravárenská činnosť dopravných prostriedkov a
mechanizmov.
5.3. Zakazuje sa výstavba čerpacích staníc pohonných hmôt.
5.4. Zakazuje sa zimná údržba všetkých komunikácií chemickým posypom a škvárou.
Povoľuje sa len ekologicky vhodný materiál (kamenná drť).
5.5. Prevoz priemyselných hnojív a látok ohrozujúcich kvalitu povrchových a podzemných
vôd zabezpečí prepravca týchto látok tak, aby mechanizmy prepravujúce takéto látky boli
riadne utesnené.
5.6. Lesné a poľné cesty sa povoľujú používať len správcovi vodárenskej nádrže,
kontrolným orgánom a majiteľom nehnuteľností, resp. užívateľom lesných a
poľnohospodárskych pozemkov.
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5.7. Zakazuje sa parkovanie mimo plôch vymedzených pre tento účel. Parkovanie pri
existujúcich trvale obývaných usadlostiach je možné len na spevnených plochách
zabezpečených proti povrchovému odtoku vôd z tejto plochy. Parkovanie vozidiel pri
občasne využívaných rekreačných objektoch bez vybudovaných parkovacích spevnených
plôch je možné len pri zabezpečení potrebných opatrení pre ochranu kvality povrchových
a podzemných vôd (záchytné nádoby pod vozidlami).
6. Pri lyžiarskom vleku v Skorušinej je potrebné zabezpečiť také opatrenia, ktoré budú v
súlade so zásadami ochrany kvality povrchových a podzemných vôd. Tieto opatrenia musí
vykonať správca, resp. prevádzkovateľ rekreačného zariadenia.
7. Správca vodárenskej nádrže priebežne zabezpečí po odcudzení, resp. poškodení
informatívnych tabúľ označujúcich ochranné pásma vodárenskej nádrže ich opätovné
osadenie.
8. Zakazuje sa zriaďovanie nových aj riadených skládok komunálneho a tekutého odpadu.
Pri nakladaní s odpadmi sa postupuje v zmysle platných legislatívnych predpisov. Obec
Klenovec je povinná zabezpečiť vo všetkých obývaných oblastiach a lazníckych osadách
dostatočné množstvo nádob pre zber a odvoz komunálneho, príp. triedeného odpadu.
Odvoz odpadu sa realizuje mimo ochranné pásma vodárenskej nádrže.
9. Obec Klenovec zabezpečí odvoz obsahu nádob na zber odpadov v takom intervale, aby
nedochádzalo k prepÍňaniu týchto nádob a ukladaniu odpadov mimo miest na to určených.
Pri objektoch hromadnej rekreácie toto opatrenie zabezpečí vlastník, resp. prevádzkovateľ
tohto zariadenia.
10. Na existujúcich aj navrhovaných cyklotrasách a peších turistických trasách obec
Klenovec zabezpečí dostatočné množstvo nádob na odpadky a ich obsah je povinná
pravidelne vyvážať mimo ochranných pásiem vodárenskej nádrže.
11. V lokalite ochranného pásma III. stupňa sa zakazuje zriaďovanie spaľovní odpadu.
12. V ochrannom pásme III. stupňa platí zákaz kúpania vo vodnom toku a akejkoľvek inej
činnosti, ktorá by mohla ohroziť kvalitu vody v predmetnej lokalite.
13. Táborenie a stanovanie je na území ochranného pásma III. stupňa zakázané.
14. Pre existujúce rodinné a rekreačné objekty a pre budovanie nových rekreačných
objektov a rekreačnú činnosť platia nasledovné opatrenia:
14.1. Rekreačné objekty je možné povoliť len po osobitnom posúdení orgánom štátnej
vodnej správy, orgánom ochrany zdravia a správcom vodárenskej nádrže.
14.2. Budovanie objektov hromadnej rekreácie je možné vo vzdialenosti minimálne 30 m
od vodného toku.
14.3. Budovanie ubytovacích zariadení hromadnej rekreácie sa podmieňuje splnením
všetkých opatrení z titulu ochrany kvality vody. Zariadenia hromadnej rekreácie musia mať
zabezpečené parkovanie vozidiel na parkoviskách s kapacitou parkovacej plochy
minimálne totožnou s kapacitou rekreačného zariadenia so zabezpečením tejto plochy
proti úniku ropných látok do okolitého terénu. Parkovisko musí byt' vybavené odlučovačom
ropných látok a s obrubníkom okolo celého parkoviska.
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14.4. Pri prevádzkovaní existujúceho lyžiarskeho areálu v lokalite Skorušiná je potrebné
dodržať všetky ustanovenia tohto rozhodnutia z titulu ochrany kvality vody. Parkovaciu
plochu je potrebné zo strany jeho správcu udržiavať v riadnom technickom stave. V
prípade úniku ropných látok musí vlastník vozidla bezodkladne vykonať príslušné
opatrenia na odstránenie mimoriadneho zhoršenia vôd a udalosť okamžite ohlásiť obsluhe
vodárenskej nádrže Klenovec.
14.5. V rámci osobitného posúdenia navrhovaných veľkokapacitných rekreačných
zariadení sa určí potreba vypracovať havarijný plán mimoriadneho zhoršenia vôd. 14.6.
Existujúce objekty (chaty) sa ponechajú v prevádzke len v prípade zabezpečenia všetkých
legislatívnych predpisov na úseku ochrany kvality vôd a odpadového hospodárstva.
14.7. Výstavba nových rodinných domov, ako aj prestavba alebo rekonštrukcia
hospodárskych budov na rodinné domy pri zmene účelu využitia objektu, sa nepovoľuje.
14.8. Pri návrhu výstavby žúmp k jestvujúcim objektom musia byť tieto dimenzované na
zachytenie obsahu proti ich preplneniu na dobu minimálne 90 dní tak, aby v prípade
nedostupnosti fekálneho vozidla v zimnom období bol zabezpečený dostatočný
akumulačný objem žúmp.
14.10. Odvádzanie odpadových vôd z trvale alebo dočasne osídlených rodinných domov a
usadlostí nesmie byt' realizované voľne do terénu, ani priamo do vodného toku. Majitelia
týchto stavieb sú povinní na týchto objektoch zabezpečiť opatrenia na ochranu kvality
povrchových a podzemných vôd v súlade s týmto rozhodnutím.
14.11. Vo všetkých lazníckych osadách a samotách trvale obývaných je potrebné
najneskôr do konca roku 2010 vybudovať samostatné alebo skupinové vodotesné žumpy
na odvedenie odpadových vôd a ich obsah pravidelne vyvážať na čistiareň odpadových
vôd mimo územia ochranných pásiem. Žumpy je potrebné dimenzovať s prihliadnutím na
dostupnosť objektu. Realizácia žúmp a ostatných objektov slúžiacich na akumuláciu
odpadových vôd je možná až po posúdení správcom vodárenskej nádrže, orgánom štátnej
vodnej správy a orgánom ochrany zdravia.
14.12. Vo všetkých usadlostiach, kde majitelia rodinných domov chovajú hospodárske
zvieratá, sú vlastníci usadlostí povinní vybudovať spevnené hnojiská a močovkové jamy, a
to najneskôr do konca roku 2010. Do tej doby je potrebné zo strany vlastníkov usadlostí
zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k odtoku odpadových vôd zo živočíšnej výroby do
povrchových a podzemných vôd.
14.13. Na rekreačných objektoch občasne využívaných, na ktorých nie je zabezpečený
prívod vody, je potrebné v prípade nevybudovania žumpy zrealizovať suché WC. Na
rekreačných objektoch občasne využívaných, na ktorých je zrealizovaný prívod vody, a na
ktorých dochádza k produkcii odpadových vôd, je potrebné vybudovať žumpu s
dostatočnou kapacitou s prihliadnutím na dostupnosť objektu.
14.14. Rekonštrukciu alebo modernizáciu jestvujúcich domov, objektov a usadlostí je
možné povoliť len za podmienky vykonania takých technických opatrení na týchto
objektoch, ktoré zabezpečia ochranu kvality povrchových a podzemných vôd, a to po
posúdení príslušného návrhu rekonštrukcie alebo modernizácie orgánom štátnej vodnej
správy, orgánom ochrany zdravia a správcom vodárenskej nádrže.
14.15. Prestavba hospodárskych objektov na rekreačné zariadenia sa bude posudzovať
ako nová výstavba.
15. Pri prečerpávaní žúmp musia byt' čerpacie agregáty zabezpečené proti úniku ropných
látok a musia byt' v bezchybnom technickom stave a riadne utesnené.
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16. Výstavbu plynovodov, prípadne iných produktovodov, je potrebné posúdiť orgánom
štátnej vodnej správy a orgánom ochrany zdravia s ohľadom na vedenie trasy
produktovodu a s posúdením možnosti ohrozenia kvality povrchových a podzemných vôd.
17. Prípadné nepovolené skládky je potrebné bezodkladne likvidovať. Pri neznámom
znečisťovateľovi postupuje obec v súlade so zákonom o odpadoch.
18. Všetky nové transformátory a trafostanice je potrebné riešiť ako ekologické.
19. Vodné toky a prepážky na zachytávanie splavenín je potrebné pravidelne udržiavať a
čistiť ich správcami.
20. Vo všetkých ochranných pásmach je potrebné vykonávať pravidelné pochôdzky a
kontroly s cieľom zistenia nedostatkov a návrhu opatrení.
21. Pri kontrolách ochranných pásiem správcom vodárenskej nádrže sú vlastníci trvale
obývaných, ako aj rekreačných objektov s vybudovanými žumpami povinní predložiť
doklad o vyvážaní a prijatí obsahu žumpy na ČOV mimo ochranných pásiem vodárenskej
nádrže.
22. V ochranných pásmach sa zakazuje akákoľvek výrobná činnosť, ktorá by mohla
spôsobiť ohrozenie kvality vody vo vodných tokoch a vodárenskej nádrži.
23. V ochrannom pásme III. stupňa platí obmedzenie prieskumných geologických prác,
vrtov, sond, ťažby nerastných surovín z povrchu a podzemia, s výnimkou prípadov, ktoré
neovplyvnia kvalitu vody a hydrologické pomery, o čom rozhodne orgán štátnej vodnej
správy.
24. Prieskumné geologické práce, vrty, sondy, ťažba zemných hmôt, rašelín, zriaďovanie
zárezov, kameňolomov, banská činnosť a trhacie práce sa budú posudzovať osobitne.
Ťažbu zemín nie je možné vykonávať vo vzdialenosti menšej ako 30 m od vodného toku.
25. Zo strany správcu vodárenskej nádrže je potrebné zabezpečiť označenie hraníc
všetkých ochranných pásiem výstražnými tabuľami a tieto udržiavať v riadnom stave.
Správca vodnej stavby štvrťročne vyhodnocuje činnosť v ochranných pásmach
vodárenskej nádrže, dodržiavanie spôsobu hospodárenia v nich a podmienky užívania
ochranných pásiem. Nedostatky zistené pri kontrolách ochranných pásiem okamžite
oznámi správca vodárenskej nádrže príslušnému orgánu štátnej správy.
Za účelom dodržiavania opatrení stanovených v tomto rozhodnutí z titulu ochrany kvality
povrchových a podzemných vôd sa 1 x ročne vykoná kontrola ochranných pásiem
vodárenskej nádrže za účastí orgánov štátnej správy, orgánu ochrany zdravia a správcu
vodárenskej nádrže.
Správca vodárenskej nádrže Klenovec 1 x ročne vyhodnotí dodržiavanie podmienok
hospodárenia stanovené v tomto rozhodnutí a na základe zhodnotenia pripraví písomnú
správu s návrhom opatrení, ktoré prerokuje na spoločnom rokovaní s orgánmi štátnej
správy, užívatel'mi ochranných pásiem a užívatel'mi vodárenskej nádrže.
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