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1.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Názov dokumentácie: 
Územný plán obce Častá 

Spracovateľ dokumentácie 
Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. a kolektív 
Jégého 19 
821 08 Bratislava 
autorizovaný architekt SKA 
(registračné číslo 0109 AA) 
mobil: 0905 433 435 

Obstarávateľ dokumentácie: 
Obec Častá 
Obecný úrad 
Hlavná 168 
900 89 Častá 
 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby 
podľa § 2 a/ Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 
 
Ing. Peter Hanesz  
Hlavná 37/19 
929 01 Dunajská Streda 
(registračné číslo 059) 

1.1 Dôvody na obstaranie územného plánu obce 
Dôvody pre obstaranie dokumentácie na úrovni územného plánu obce sú nasledovné: 
 

- absencia platnej územno-plánovacej dokumentácie - územného plánu obce Častá - základného 
nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie, t.j. nástroja pre riadenie, 
usmerňovanie a regulovanie všetkých činností v území obce, 

- aktuálna potreba premietnuť súčasné a predpokladané rozvojové zámery obce do jej územno-
priestorového potenciálu tak, aby urbanistickou koncepciou riešenia bola zabezpečená a preukázaná 
komplexnosť a rozvojová únosnosť riešeného územia, 

- zosúladenie, koordinácia a optimalizácia zámerov a požiadaviek rozvojových a plánovacích 
dokumentov na úrovni vyšších územných celkov s rozvojovými zámermi obce. 

 
Obecný úrad v obci Častá inicioval z vlastného podnetu vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie - 
„Územného plánu obce Častá“. Autorský kolektív pod vedením Ing. arch. Alžbety Sopirovej, CSc. bol 
poverený vypracovaním územného plánu obce Častá v celom komplexe pracovných a prerokovacích fáz, 
uvedených v zmluve na zhotovenie diela č. 1/04. 

1.2 Hlavné ciele riešenia – rozvojový program obstarávateľa 
Cieľom územného plánu obce Častá je komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, 
stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia jednotlivých činností v území v súlade s princípmi 
udržateľného rozvoja (v zmysle ustanovení § 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). Ciele a 
smerovanie rozvoja územia bude územný plán obce podriaďovať ochrane a rozvoju životného prostredia, kultúrno-
historických a prírodných hodnôt územia, pričom bude hľadať možnosti optimálneho využitia zdrojov a rezerv 
územia pre jeho spoločensky najefektívnejší urbanistický rozvoj. 
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Pre ďalší rozvoj riešeného územia majú nasledovné ciele charakter strategických rozvojových priorít: 

- využiť výhodný polohový potenciál obce voči ekonomickým centrám v regióne a dôležitým 
dopravným koridorom (obec Častá je centrom osídlenia lokálneho významu, leží na hlavnej sídelnej 
rozvojovej osi Malokarpatského regiónu, ktorá prepája nadregionálne a regionálne centrá osídlenia), 

- zamerať sa prioritne na rozvoj funkcií: 
- bývania s primeraným štandardom základnej a vyššej občianskej vybavenosti, rozvíjať 
diferencované formy bývania v obci, ktoré by uspokojovali požiadavky všetkých cieľových skupín 
obyvateľov z hľadiska sociálnych vrstiev, veku, profesijnej orientácie a špecifických požiadaviek, 
- výroby - podnikateľských aktivít zmeraných na poľnohospodársko-vinárske tradície, priemyselnú 
výrobu a skladové hospodárstvo, 
- rekreácie využiť rekreačný potenciál obce v  nadväznosti na prírodné a kultúrne danosti územia, 

- rozvoj obce orientovať na intenzifikáciu využitia zastavaného územia obce, po vyčerpaní 
disponibilných územných rezerv v zastavanom území, smerovať nové rozvojové plochy do lokalít, 
ktoré sú v priamej väzbe na existujúce zastavané územie, 

- dosiahnuť ekologickú rovnováhu a zvýšenie kvality krajinného prostredia v špecifickom území 
CHKO Malé Karpaty a poľnohospodársko-vinohradnícky využívanej krajine, 

- snažiť sa o dosiahnutie vyváženého a udržateľného stavu vo vzťahu medzi produkčnými, 
ekologickými, estetickými, krajinotvornými a sociálnymi funkciami poľnohospodárskej a lesnej 
pôdy, 

- dobudovať dopravnú, technickú a sociálnu infraštruktúru v riešenom území. 
 
Rozvinutím a konkretizáciou rozvojových priorít budú čiastkové ciele zapracované do návrhu územného 
plánu obce Častá.. 

1.3  Zhodnotenie doteraz spracovaných a súvisiacich materiálov 
Záväznými územno-plánovacími podkladmi pre riešené územie obce Častá sú výstupy z riešenia územno-
plánovacej dokumentácie vyššieho stupňa: 

- Územný plán Veľkého územného celku Bratislavský kraj v znení neskorších zmien a doplnkov, 
AUREX spol. s.r.o Bratislava, 1998, 

- Nariadenie vlády SR 64, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu VÚC  Bratislavský kraj 
z 20 januára 1998, 

- Regionálny ÚSES okresu Bratislava vidiek, Staníková a kol., 1993. 
 

Zhodnotenie platnej územnoplánovacej dokumentácie 
- Územný plán sídelného útvaru obce Častá, rok 1970 – táto územno-plánovacia dokumentácia 

nevyhovuje súčasným požiadavkám na riadenie a usmerňovanie územného rozvoja obce Častá. 
- Územný plán obce Častá, rok 1992 (Ing. arch. Tibor Skalák, Zmluva o dielo 1/92, zo dňa 9.12.1992), 

z ktorého bola spracovaná len I. etapa – Prieskumy a rozbory pre zastavané územie obce. Vzhľadom 
k tomu, že táto územno-plánovacia dokumentácia nemala ďalšie etapy spracovania, ktoré by boli 
v zmysle legislatívy prerokované a schválené, obec Častá v súčasnosti nemá aktuálny územný plán. 

- Zadanie pre územný plán obce Častá, rok 2004 (Ing. arch. Alžbeta Sopirová a kolektív), schválené 
uznesením č. 75/OZ/2004 obecného zastupiteľstva obce Častá dňa 26.08.2004. 

- Koncept riešenia, rok 2005 (Ing. arch. A. Sopirová a kolektív), vypracovaný v dvoch variantoch. Na 
základe prerokovania konceptu bolo vypracované súborné stanovisko, ktoré sa prerokovalo v OZ 
obce Častá dňa 14. júla 2005. Súborné stanovisko slúži ako podklad pre vypracovanie Návrhu 
územného plánu obce Častá. 

 
Všetky ostatné územno-plánovacie podklad - demografické, sociologické, ochrany prírody a tvorby krajiny, 
kultúrneho a historického dedičstva, dopravnej a technickej infraštruktúry, lesného a vodného hospodárstva 
majú charakter doporučujúci a boli  zapracované sa do územného plánu obce Častá v zodpovedajúcom 
rozsahu. 
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1.4 Zhodnotenie súladu riešenia s pôvodnou ÚPD 
Predkladaný územný plán obce Častá pozostáva zo štyroch etáp spracovania: 

1. etapa: Prieskumy a rozbory, vrátane krajinoekologického plánu 
2. etapa: Zadanie pre územný plán obce Častá 
3. etapa: Koncept riešenia 
4. etapa: Návrh územného plánu obce Častá. 

 
Obec Častá ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva predmetnú územno-plánovaciu dokumentáciu, 
v súlade s výsledkom spracovania 1. etapy - prieskumov a rozborov, zabezpečil spracovanie 2. etapy - 
zadania pre územný plán obce Častá. Zadanie bolo prerokované v zmysle § 20 zákona 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a občanov, ktoré boli 
vznesení v rámci pripomienkového konania k zadaniu, boli prejednané a zapracované do čistopisu zadania. 
Zadanie bolo, po kladnom posúdení príslušným orgánom ÚP - Krajským stavebným úradom v Bratislave 
(listom č. A/2004/580/MEP zo dňa 02.08,2004) schválené uznesením č. 75/OZ/2004 obecného 
zastupiteľstva obce Častá dňa 26.08.2004. 
 
Na základe schváleného zadania a pod dozorom orgánu územného plánovania sa vypracovala 3. etapa: 
koncept riešenia územného plánu obce Častá (obec Častá je obcou nad 2000 obyvateľov, preto v zmysle 
zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, sa spracoval 
sa koncept riešenia). 
Koncept riešenia bol spracovaný v dvoch variantoch: 

1. variant rozvoj obce sa navrhol v menšom rozsahu (záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa 
uvažoval v zastavanom území a v kontakte so zastavaným územím) a juhovýchodne od zastavaného 
územia časti sa navrhoval obchvat obce (A1), 

2. variant rozvoj obce navrhol vo väčšom rozsahu na plochách PPF, v juhovýchodnej časti sa uvažuje 
obchvat obce (A2). 

Koncept bol prerokovaný v zmysle §21 ods. 3) zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 
v znení neskorších predpisov, s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, občanmi a právnickými 
subjektami, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám boli návrhom priamo dotknuté. Prerokovanie 
konceptu sa uskutočnilo v termíne od 21.04.2005 do 21.05.2005 (listy pre orgány štátnej správy boli rozposlané dňa 
20.04.2005). Územno-plánovacia dokumentácia bola spôsobom v mieste obvyklým vystavená k nahliadnutiu na 
verejnej tabuli po dobu 30 dní, v termíne od 21.04.2005 do 21.05 2005, pričom tento termín bol na verejnom 
zhromaždení občanov dňa 15.05.2005 predĺžený do 28.05.2005. V termíne prerokovania, dňa 12.05.2005, bolo 
zvolané prerokovanie s orgánmi štátnej správy a samosprávy, na ktorom bol zabezpečený odborný výklad 
spracovateľa konceptu. Vznesené pripomienky ku konceptu a súborné stanovisko boli prerokované na mimoriadnom 
zasadnutí OZ obce Častá, ktoré sa konalo dňa 14.07.2007.  
 
Na základe súborného stanoviska je vypracovaný Návrh územného plánu obce Častá, pre 2. variant rozvoja 
obce a návrh  dopravného obchvatu, ktorý je kombináciou trasy A1 a A2, v zmysle súborného stanoviska, 
odsúhlaseného OZ obce Častá. 
 
Predkladaná  územno-plánovacia dokumentácia – Návrh územného plánu obce Častá pozostáva z dvoch častí: 

- textovej, vrátane tabuľkovej časti, ktorá je začlenená do príslušných kapitol správy, 
- grafickej časti. 

2.  NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ČASTÁ 

2.1  Vymedzenie riešeného územia 
Administratívne vymedzenie riešeného územia 
Riešené územie obce Častá je v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacich 
vyhlášok vymedzené hranicami katastrálneho územia, ktoré sú totožné s administratívno-správnymi 
hranicami obce. Celková výmera katastrálneho územia obce Častá je 3 523,1774 ha. 
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Katastrálne územie obce Častá administratívne patrí do Bratislavského kraja, nachádza sa v severnej časti 
okresu Pezinok, pričom jeho západná hranica je totožná s okresnou hranicou medzi okresmi Pezinok a 
Malacky. 
 
Katastrálne územie je ohraničené: 

- zo západu katastrálnymi územiami obcí Sološnica a Rohožník, ktoré patria do okresu Malacky, 
- zo severu katastrálnym územím obce Doľany, 
- z východu katastrálnym územím obce Štefanová, 
- z juhovýchodu katastrálnym územím obce Budmerice, 
- z juhu katastrálnym územím obcí Píla a Dubová. 

Časť cintorína obce Píla sa nachádza v katastrálnom území obce Častá, preto doporučujeme obciam Častá 
a Píla, aby si upravili hranice katastrálnych území tak, aby bol pozemok cintorína obce Píla pričlenený do jej 
katastra. 
 
Zastavané územie obce Častá pozostáva z dvoch samostatných častí: 

- väčšia časť, ktorá ohraničuje pôvodnú zastavanú štruktúru obce na východnom úpätí Malých 
Karpát, 

- menšia časť, ktorá ohraničuje niekoľko objektov v južnej časti katastrálneho územia, pri ceste 
v smere do obce Píla. 

Priebeh hranice zastavaného územia obce Častá bol stanovený k roku 1966 a aktualizovaný v roku 1990. 
Dĺžka hranice väčšej/menšej časti zastavaného územia obce po obvode je cca 7,216 km / 0,658 km, plocha 
97,132 ha / 1,685 ha.  
Skutočne zastavané územie obce presahuje vymedzenú hranicu zastavaného územia obce len v niekoľkých 
malých lokalitách: 

- 4 nové rodinné domy na ulici Podzámocká, 
- chaty v dotyku so severozápadnou, západnou a juhozápadnou časťou zastavaného územia. 

V grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie je katastrálne územie dokumentované digitálnym 
spracovaním v mierke 1:15 000, pre ktoré bol použitý digitálny mapový podklad z Obvodného katastrálneho 
úradu v Pezinku z marca 2004. 

2.2  Väzby vyplývajúce z návrhu územného plánu regiónu na územie obce vrátane výstupov zo 
  záväzných častí 
Zámery na rozvoj obce Častá a jej katastrálneho územia vychádzajú zo schválenej záväznej časti ÚPN VÚC 
Bratislavský kraj (AUREX spol. s r. o. Bratislava a FA STU, 1998) a z Nariadenia vlády SR 64198 Z.z. 
v znení nariadenia vlády SR č. 336/2001 Z.z a v znení nariadenia vlády SR č. 20/2003 Z.z, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj,  ktorej sa na riešené 
územie vzťahuje nasledovné: 

Záväzné regulatívy územného rozvoja 
1. oblasť usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 
1.3 podporovať vytvorenie sídelných rozvojových pólov Bratislavského kraja s cieľom decentralizácie 
bývania obyvateľstva a pracovných príležitostí, a to do: 
1.3.1 regionálnych rozvojových pólov mesta Bratislavy, 
1.3.2 terciárnych rozvojových centier; 
1.4 rozvíjať regionálne rozvojové póly Bratislavy z hľadiska vyváženého rozvoja kraja v priestoroch obcí 
1.4.2 Svätý Jur, najmä vo väzbe na Bratislavu - mestskú časť Rača, 
1.5 rozvíjať ako terciárne rozvojové centrá s komplexnou vybavenosťou a cezregionálnou pôsobnosťou 
mestá Malacky, Pezinok, Modra, Senec, 
1.6 podporovať územný rozvoj v smere sídelných rozvojových osí, pri doteraz uplatňovanom radiálnom 
systéme v smere  
1.6.2  malokarpatskom cez Pezinok – Modru na Trnavu; 
1.7 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia, s cieľom vytvorenia rovnocenných životných podmienok 
obyvateľov, 
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1.7.1 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácií 
funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrnohistorických a urbanisticko-architektonických daností, 
1.7.2 zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby 
a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovávať historicky utváraný typ zástavby obcí (vinohradnícky, 
poľnohospodársky ....) a zohľadňovať národopisné/etnické špecifiká zástavby jednotlivých obcí , 
1.7.3 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji 
jednotlivých činností dbať na zamedzenie, prípadne 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, podporovať 
výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, 
aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom, 
a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života, 
1.9 podporovať rozvoj Bratislavy a Bratislavského kraja v ich medzinárodnom význame, ako súčasti jedného 
z centier- aglomerácií najvyššieho európskeho významu (Viedeň-Bratislava) najmä v oblasti vedy, výskumu, 
obchod, turistiky a dopravy, 
1.14 podporovať budovanie rozvojových osí, a to: 
1.14.1 prvého stupňa Bratislava-Modra-Trnava-Žilina..., 
1.14.3 tretieho stupňa: malokarpatská os Modra-Smolenice..., 
2. oblasť rozvoja rekreácie a turistiky 
2.1 usmerňovať funkčno-priestorový subsystém cestovného ruchu a rekreácie v zhode s prírodnými a 
civilizačnými danosťami (Malé Karpaty) a v súbežnom zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja, najmä 
Bratislavy, na každodennú a konco-týždňovú rekreáciu, ako aj účastníkov širšej aj cezhraničnej turistiky na 
poznávaciu a rekreačnú turistiku, 
2.5 podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja s trasami smerom na 
Záhorie, Malé Karpaty a na Považie, 
2.6 zamerať sa v chránených územiach – Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, predovšetkým na 
skvalitnenie vybavenostnej štruktúry existujúcich rekreačných zariadení, nerozširovať ich zastavané územie 
a nezakladať v chránených územiach nové lokality, novú požadovanú vybavenosť lokalizovať do obcí 
nachádzajúcich sa vo vhodnej polohe k rekreačnému prostrediu (platí pre všetky priestory, nielen vo vzťahu 
ku chráneným územiam) – pri zabezpečení prostredia pre rekreáciu a turistiku vychádzať zo zásady vytvárať 
rekreačné krajinné (územné) celky, 
2.7 nadviazať na medzinárodný turizmus rozvíjaním poznávacieho cestovného ruchu a tiež sledovaním 
turistických tokov a dopravných trás (cestných, vodných) prechádzajúcich, prípadne končiacich v kraji 
a v Bratislave,; venovať väčšiu pozornosť aktívnemu zahraničnému turizmu, cezhraničným vzťahom 
a malému prihraničnému a tranzitnému cestovnému ruchu, 
2.8 prepojiť dôslednejšie ciele poznávacieho a rekreačného turizmu, 
2.10 využiť v aktívnom turizme bohatú, etnicky rôznorodú štruktúru kraja; 
3. oblasť usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho fondu 
3.1 rešpektovať poľnohospodársky a lesný pôdny fond, ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja, 
definovaný v záväznej časti ÚPN VÚC, 
3.2 zabezpečiť protieróznu ochranu pôdneho fondu vegetáciou v rámci riešenia projektov pozemkových 
úprav, 
3.3 podporovať dobudovanie prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability výsadbou plošnej 
a líniovej zelene, prirodzeným spôsobom obnovy a pod. v regionálnych biocentrách a biokoridorov (Gidra), 
3.4 spresniť a novovybudovať prognózované biokoridory prepájajúce jednotlivé prvky územného systému 
ekologickej stability, najmä biocentrum Malých Karpát, na tento účel treba vyňať časť pozemkov z PPF, 
3.5 v nadväznosti na systém náhrad hospodárskej ujmy pri vynútenom obmedzení hospodárenia rešpektovať 
pri hospodárskom využití prvky regionálneho územného systému ekologickej stability a požiadavky na ich 
ochranu a funkčnosť, 
3.6 zabrániť ďalšej monokulturizácií prvkov územného systému ekologickej stability - pri jednotlivých 
prvkoch územného systému ekologickej stability podľa potreby zabezpečiť obnovu druhového zloženia, 
3.8 zamedziť holorubný spôsob ťažby v biokoridoroch, biocentrách a vyznačených genofondových 
plochách, 
3.11 vytvoriť purfovacie zón v okolí jednotlivých biocentier a biokoridorov zo zatrávnených zón 
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ponechaných sukcesií, 
3.13 eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému 
ekologickej stability, 
3.15 odstrániť skládky odpadu lokalizované v územiach prvkov územného systému ekologickej stability, 
3.16 regulovať intenzitu poľnohospodárskej výroby v zónach prvkov územného systému ekologickej 
stability, 
3.17 regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky územného systému ekologickej stability na 
územiach osobitnej ochrany prírody, 
3.18 zlepšiť štruktúru využitia zeme výsadbou plôch krajinnej a verejnej zelene, na výsadbu zelene v plnej 
miere využiť nepoužívané plochy pozdĺž antropogénnych líniových prvkov  - cesty, hranice honov, kanály 
a pod., 
3.19 vytvoriť súbor remízok slúžiacich ako refúgia živočíchov v otvorenej poľnohospodárskej krajine, pri 
výsadbe zelene podporovať výber prirodzených spoločenstiev, 
3.20 zabezpečiť revitalizáciu tokov a oživiť monotónnu poľnohospodársku krajinu, 
3.21 budovať sieť sledovacích, dokumentačných a výskumných staníc v blízkosti, resp. v areáloch 
nadregionálnych biocentier a biokoridorov, 
3.22 zabezpečiť územnú ochranu všetkým chráneným územiam, 
3.23 v záujme zachovania prírodného, kultúrneho a historického dedičstva vylúčiť urbanistické zásahy do 
viníc a vinohradov na súvislom území južného svahu Malých Karpát ako územia jedinečného z hľadiska 
prírodných podmienok a územia rozhodujúceho pre slovenské vinohradníctvo, 
3.24 zabezpečiť územnú ochranu malokarpatských lesov a alúvia Moravy a Podunajska s presne 
vymedzeným funkčným využitím; 
4. oblasť usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva 
4.1 rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo – známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk 
a nálezov, národné kultúrne pamiatky (hrad Červený Kameň), kultúrne pamiatky a areály a ich ochranné 
pásma, územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, novodobé architektonické 
a urbanistické diela, areály architektonických diel s dotvárajúcim prírodným prostredím a historické 
technické diela, 
4.2 rešpektovať objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za kultúrne 
pamiatky, ako aj územia navrhované na vyhlásenie za pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny a ochranné 
pásma, 
4.3 rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené 
urbanistické súbory a súbory navrhované na vyhlásenie, 
4.4 rešpektovať vplyv najbližšieho okolia na kraj (súvisiace územia myjavského, trnavského 
a komárňanského regiónu v Trnavskom kraji...), 
4.5 rešpektovať dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy v oblasti Záhoria, 
Malých Karpát a ich predpolia a Žitného ostrova, 
4.6 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne a hospodársko-
sociálne celky a prírodno-klimatické oblasti, 
4.7 uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu sídiel mestského a malomestského charakteru a rôzne 
formy vidieckeho osídlenia vrátane rurálnej štruktúry v rozptyle, 
4.8 rešpektovať potenciál takých kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne 
pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (vinohradnícke tradície v Malokarpatskej 
oblasti, etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, osobnosti, artefakty na celom vymedzenom 
území); 
6. oblasť rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry 
6.3 rešpektovať koridory existujúcich a navrhovaných vedení, 
6.10 venovať zvýšenú pozornosť ochrane vodných zdrojov, najmä veľkokapacitných; 
7. oblasť nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva 
7.2 zabezpečiť postupnú sanáciu, resp. rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých 
environmentálnych záťaží do roku 2005, 
7.3 sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného systému 
ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú životné prostredie a podzemné vody, 
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7.4 riešiť výhľadovo zneškodňovanie odpadov skládkovaním v kraji najmä výstavbou regionálnych 
veľkokapacitných skládok odpadov, 
7.6 zabezpečiť lokality na výstavbu zariadení a zneškodňovanie, recykláciu, dotrieďovanie a kompostovanie 
odpadov, 
7.7 zabezpečiť na území kraja plochy pre plánovaný systém kontajnerizácie na nakladanie s nebezpečným 
odpadom a sieť recyklačných stredísk nebezpečných odpadov v etape rokov 1997-2000; 
II. Verejno-prospešné stavby: 
1. sieť sledovacích, dokumentačných a výskumných staníc (stanovíšť) v blízkosti, resp. v areáloch 
nadregionálnych biocentier a biokoridorov, 
17. územie a zariadenia regionálnych veľkokapacitných skládok odpadov, 
18. stavby a zariadenia na zneškodňovanie, recykláciu, dotrieďovanie a kompostovanie odpadov. 
 
Všetky záväzné regulatívy, ktoré sa týkajú predmetného územia sú zapracované do ÚPN obce Častá. 
Vyššia záväzná územno-plánovacia dokumentácia ÚPN VÚC Bratislavského kraja nepočíta s lokalizáciou 
žiadnych technických diel alebo výstavbou koridorov technickej infraštruktúry, ani nevymedzuje nové 
oblasti so špeciálnym režimom, ktoré by zasahovali do katastrálneho územia obce, s výnimkou existujúcej 
CHKO Malé Karpaty a NPR Hajdúchy a Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty. 

2.3  Širšie vzťahy - riešenie záujmového územia obce 

2.3.1 Funkcia a poloha obce v sídelnej štruktúre 

Z hľadiska širších súvislostí je pre obec Častá dôležitá 
1. väzba na ťažiská osídlenia: 

- hlavné mesto Slovenska Bratislavu, centrum osídlenia Bratislavského regiónu a Slovenska, 
krajské mesto Trnavu - administratívne, hospodárske a vzdelávacie ťažisko Trnavského kraja, 
centrum osídlenia nadregionálneho významu, 
- okresné mesto Pezinok a Senec a mesto Modra, 
reťazec vinohradníckych podkarpatských obcí, ktorý sa tiahne od Rače cez Svätý Jur, Pezinok, 
Vinosady, Modru, Dubovú, Častú, Doľany, Dolné a Horné Orešany, Smolenice až po Trstín; 

2. poloha na hlavných dopravných trasách v území: 
- ceste II/502, ktorá je spojnicou malokarpatských obcí s hlavným mestom Bratislavou, cez Pezinok, 
Modru, Dubovú do Častej a ďalej cez Doľany, Orešany, Smolenice do Trstína, kde sa pripája na - 
cestu I/51 v smere Trnava – Senica – Hodonín – Brno, 
- ceste III/05028 smer Štefanová, Budmerice, Ružindol do Trnavy, 
- ceste III/50215, ktorá prepája hrad Červený Kameň, obec Pílu a celé rekreačné územie, 
- cykloturistickej trase a značkových turistických chodníkoch; 

3. väzba na hospodárske zázemie: 
- poľnohospodársku výrobu zameranú na živočíšnu výrobu (Hydina Prešov – hydináreň, chov rýb), 
rastlinnú výrobu, vinohradníctvo a ovocinárstvo, 
- lesné hospodárstvo zamerané na ťažbu dreva, 
- podnikateľské aktivity výrobné (drobné výrobné prevádzky) a obslužné, zamerané na podporu 
rekreácie a cestovného ruchu; 

4. atraktívna krajina tvorená: 
- malokarpatskými lesmi, ktoré zabezpečujú požiadavky rekreácie a cestovného ruchu, zamerané na 
pešiu turistiku, cykloturistiku, pobytovú turistiku a poľovníctvo, 
- vinicami, ktoré vytvárajú podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a podnikateľských aktivít, ktoré 
s tým súvisia, 
- ovocnými sadmi, vytvárajúcimi podmienky pre rozvoj agroturistiky, 
- ornou pôdou, ktorá sa využíva na pestovanie obilnín a krmovín. 

Malokarpatské obce majú vhodné podmienky na rozvoj turistiky, cykloturistiky, poľovníctva a agroturistiky. 
Cestovný ruch sa viaže na vinohradnícke tradície oblasti. Malokarpatská oblasť, do ktorej patria obce: Horné 
a Dolné Orešany, Častá, Budmerice, Šenkvice a ďalšie, radíme k najvýznamnejším vinohradníckym 
oblastiam na Slovensku. Podmalokarpatské mestá - Svätý Jur, Pezinok a Modra, obce a vinárske strediská 
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vytvorili združenie „Malokarpatská vinná cesta“ a majú agroturistický potenciál. Sídla na úpätí Malých 
Karpát ponúkajú mnoho možností na oddych v príjemnom prostredí. Známym zimným rekreačným 
strediskom je Pezinská Baba. Na letnú rekreáciu sú zamerané oblasti Modra-Piesok-Zochová chata, Modra-
Harmónia, Slnečné údolie, Častá-Papiernička a Smolenice-Jahodník. 
 
V katastrálnom území obce Častá sú saturované nasledovné funkcie: 

bývania – obec leží v záujmovom území centier osídlenia Bratislavského a Trnavského kraja, čo ju 
predurčuje pre rozvoj funkcie bývania v atraktívnom vidieckom prostredí; 
poľnohospodárskej výroby – časť katastrálneho územia obce je intenzívne poľnohospodársky 
využívaná, tvorí ju poľnohospodársky pôdny fond: orná pôda s vybudovanými melioráciami, vinice 
a ovocné sady, 
rekreácie – atraktívna krajina malokarpatských lesov s vybudovanými rekreačnými zariadeniami 
a trasa „Malokarpatskej vinnej cesty“, ktorá prechádza obcou a spája najpozoruhodnejšie miesta 
malokarpatského regiónu, príťažlivé pre turistov z hľadiska spoznávania miest s tradíciou pestovania 
a spracovania hrozna, výrobou a ochutnávkou vína a zvyklosťami spojenými s touto činnosťou, 
predstavuje rekreačný potenciál pre rozvoj miestneho až regionálneho významu, 
dopravy - cez kataster obce sú vedené cesty II/502 a III/5028, ktoré spájajú obec s nadradenou 
dopravnou sieťou regiónu, 
technického vybavenia - v katastrálnom území sa nachádza čistiaca stanica odpadových vôd, 
regulačná stanica plynu, vedené sú vyššie rády sietí technickej infraštruktúry - trasy vzdušného 
vedenia elektrickej energie, trasa prívodného vodovodného potrubia z vodného zdroja do obce, 
zberač kanalizačného potrubia a telekomunikačné vedenia. 

Najväčšie rezervy vo využití existujúceho potenciálu obce sú v oblasti bývania, podnikateľských aktivít 
obslužných, rekreačných a výrobných. Vzhľadom na výhodnú dopravnú väzbu na okolité centrá osídlenia, je 
obec Častá predurčená byť vhodným miestom pre bývanie so všetkými sprievodnými funkciami. Územie 
CHKO Malé Karpaty má vysoký rekreačný potenciál, ktorý sa ešte znásobuje množstvom kultúrnych 
pamiatok, z ktorých najvýznamnejšia je NKP hrad Červený Kameň. Toto územie poskytuje podmienky pre 
rozvoj turistiky a cestovného ruchu so zameraním na poznávaciu turistiku, cykloturistiku, letné a zimné 
športy a poľovníctvo. 

2.3.2 Krajinná štruktúra a jej vplyv na riešenie ÚPN-O 

Riešené územie zaraďujeme do osídlenej krajiny vidieckeho typu, s výraznou poľnohospodárskou 
a rekreačnou funkciou. 
Obec Častá leží na úpätí juhovýchodných svahov Malých Karpát. Okrajom východnej časti katastrálneho 
územia zasahuje do Trnavskej pahorkatiny, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Západná časť 
katastrálneho územia obce leží v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, ktorá je tvorená súvislým lesným 
porastom. Západná časť katastrálneho územia je súčasťou  chráneného vtáčieho územia. V rámci CHKO sa 
nachádza časť biocentra nadregionálneho významu Roštún s jadrami ŠPR Roštún a Hajdúchy. Veľká časť 
lesov nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce je ohradená a tvorí rozsiahlu oboru vysokej poľovnej 
zveriny. Na juhovýchodných svahoch Malých Karpát lesy pozvoľna prechádzajú do viníc a ornej pôdy. 
Východnú časť katastra tvorí poľnohospodársky pôdny fond – orná pôda, ovocné sady a vinice. Nad lesmi sa 
vyníma národná kultúrna pamiatka Hrad Červený Kameň, s parkovou úpravou lesa, starou lipovou alejou, 
krížovou cestou a kalváriou. 
Prevýšenie katastrálneho územia obce je v rozpätí 220 m n. m. až 695 m n. m. (najvyšší vrch Jelenec). 
Nadmorská výška v strede obce dosahuje 245 m n. m. 
Urbanistickej štruktúre dodáva potrebný akcent líniová zeleň, ktorá lemuje komunikácie, vyznačuje nástupy 
do obce a sústreďuje pohľadové vnemy na obec. 
 
Zhodnotenie krajinnej štruktúry 
Katastrálne územie obce Častá je zaradené medzi katastre s priaznivou ekologickou kvalitou priestorovej 
štruktúry krajiny. Za negatívny zásah do pôvodnej krajiny považujeme územie uzavretej skládky odpadov pri 
vstupe do obce, ktoré nebolo dosiaľ rekultivované. 
 
Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí 
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prírody a krajiny 
Návrh územného plánu obce Častá rešpektujú v plnom rozsahu výstupy z dokumentov R-ÚSES a krajinno-
ekologického plánu spracovaného v  etape Prieskumov a rozborov. 
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa východná časť katastrálneho územia obce Častá nachádza v prvom 
stupni územnej ochrany v rozsahu podmienok podľa §12 zák. č. 543/2002 z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
Stredná a západná časť katastrálneho územia je súčasťou chránených území. 
V riešenom katastrálnom území sa nachádzajú chránené územia: 

- Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, v ktorej platí druhý stupeň ochrany v rozsahu podmienok 
podľa § 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (hranica CHKO je vyznačená 
v grafickej časti dokumentácie), 

- Chránené vtáčie územie Malé Karpaty, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 216/2005 Z.z. 
(zbierka zákonov čiastka 94 zo dňa 27.05.2005), 

- Navrhované územie európskeho významu SKUEV 0267 Biele Hory – severná časť katastrálneho 
územia v CHVO Malé Karpaty (zbierka zákonov čiastka 94 zo dňa 27.05.2005), 

- Národná prírodná rezervácia Hajdúchy (NPR č. 41). 
V kontakte s katastrálnym územím obce Častá, v katastri obce Budmerice, sa nachádzajú PR Lindava a PR 
Alúvium Gidry. 
V CHKO Malé Karpaty, hlavne v časti navrhovanej na nBC, sa nachádza niekoľko genofondových lokalít 
fauny a flóry: 

- Červený Kameň – les na bridlici, 
- potok Gidra – niva potoka, 
- Štefanovský potok - Častianska dolina. 

Návrhy na ochranu prírody a tvorbu krajiny, ochranu prírodných zdrojov a chránených území 
- rešpektovať a zachovať krajinný obraz Malých Karpát, podmienky ochrany platné pre CHKO Malé 

Karpaty a NPR Hajdúchy, 
- chrániť súvislú vegetáciu pozdĺž Štefanovského potoka a Gidra, 
- chrániť poľnohospodárske pôdy 1.-4. triedy BPEJ a pôdy, na ktorých sú vybudované meliorácie, 
- chrániť lesný pôdny fond. 

Návrhy na zabezpečenie ekologickej stability územia 
- chrániť biocentrá a biokoridory prebraté z ÚPN VÚC Bratislavský kraj pre riešené územie: 

nBC 2 Hajdúchy – Vysoká (Roštún) – nadregionálne biocentrum s jadrom NPR Hajdúchy, súčasť 
CHKO Malé Karpaty, 
rBK Hajdúchy- Lindava – regionálny biokoridor, prepája nBC Hajdúchy s rBC Lindava, 
rBC Lindava – regionálne biocentrum, jadro tvorí PR Lindava, súčasťou je aj PR Alúvium Gidry, 
na hranici riešeného územia. 

Na posilnenie súčasnej ochrany v zmysle krajinno-ekologického plánu pre katastrálne územie obce Častá 
navrhnuté v riešenom území miestne biocentrá a biokoridory, interakčné prvky, plochy NDV a návrhy 
opatrení: 

mBC Častianska dolina – miestne biocentrum, navrhované na ochranných lesoch toku 
Štefanovského potoka, 
mBC Červený Kameň – miestne biocentrum, v RÚSES bolo súčasťou regionálneho biokoridoru, 
navrhujeme ho zmeniť na biocentrum, ktoré bude tvorené chránenou kultúrnou pamiatkou (Hrad 
Červený Kameň s parkom) a plochou ochranného lesa pod hradom, obnovenie lipovej aleje, ktorá je 
prestarnutá, niektoré jedince vyhynuli, 
mBK 1 – miestny biokoridor, prepája mBC Častianskej doliny s nBC Hajdúchy, je tvorený lesnými 
porastami a tokom Štefanovského potoka -súčasť CHKO Malé Karpaty , časť prechádza zvernicou, 
mBK 2 – miestny biokoridor prepája mBC s rBC Lindava, je tvorený lesnými porastami v časti 
CHKO, plochami NDV a TTP a odvodňovacím kanálom, návrh - posilniť plochy NDV a brehovú 
vegetáciu pri odvodňovacom kanále. 

Návrhy ekostabilizačných opatrení: 
- doplniť a skvalitniť sídelnú vegetáciu, 
- zvýšiť stabilitu územia na ploche hospodárskeho dvora, 
- rekultivovať územie bývalej skládky odpadov v lokalite „Pilárky“. 
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Návrhy opatrení na elimináciu a obmedzenie stresových prvkov v krajine 
- zníženie ohrozenia pôdy veternou eróziou budovaním pôdoochranných pásov zelene, 
- vytvorením nových plôch nelesnej drevinnej vegetácie. 

 
Územný plán obce Častá z hľadiska krajinnej štruktúry navrhuje 

- rešpektovať záväznú časť ÚPN VÚC Bratislavský kraj v oblasti 
- rekreácie a turistiky (územne vymedzené a špecifikované plochy rekreácie v CHKO Malé Karpaty), 
- ekologických aspektov ochrany prírody, 

- zachovať krajinný obraz Malých Karpát – podmienky ochrany platné pre CHKO Malé Karpaty, 
- do návrhu prevziať všetky prvky MÚSES, ekostabilizačné opatrenia a návrhy riešené 

v krajinoekologickom pláne (doporučujeme prvky MÚSES zaradiť k plochám určeným pre 
rezervovanie na verejnoprospešné účely): 
- regulatívy na ochranu významných genofondových lokalít, 
- návrhy na elimináciu a obmedzenie stresových prvkov v krajine (dosiahnuť zníženie ohrozenia 
pôdy eróziou budovaním pôdoochranných pásov zelene, vytvorením nových plôch nelesnej drevinnej 
vegetácie), 

- chrániť: 
- poľnohospodárske pôdy 1. -4. triedy BPEJ, 

 - vodohospodársky významné vodné toky, 
 - prírodné zdroje využívať v súlade so zákonnými predpismi ochrany prírody, 
- rešpektovať stanovené ochranné pásma. 

2.4  Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce 

2.4.1 Obyvateľstvo 

Charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov 

Vývoj počtu obyvateľov 

Vývoj počtu obyvateľov obce Častá v rokoch 1896-2004 
R  o k Počet  

obyv. 
R  o  k Počet 

obyvateľov
R  o  k Počet obyvateľov 

1869 1727 1921 1721 1980 2151 
1880 1722 1930 1900 1991 2009 
1890 1791 1950 1876 2001 2068 
1900 1813 1961 2226 2004 2075 
1910 1685 1970 2222   

Prameň: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1978; Sčítanie obyvateľov domov a bytov -1991,.2001 
 
Zo sledovania dlhodobého vývoja počtu obyvateľov zaznamenáva obec Častá pomerne dynamický nárast 
počtu obyvateľov až na maximum v roku 1970, kedy mala rekordných 2222 obyvateľov. Od tohto roku 
nastal nepatrný pokles počtu obyvateľov až do roku 2001 na 2068 obyvateľov. Za posledné tri roky obec 
zaznamenáva opäť nepatrný nárast počtu obyvateľov. Predpokladáme, že tento stúpajúci trend bude ešte 
výraznejší, čo pripisujeme hlavne rozvoju podnikateľských a rekreačných aktivít v obci. 

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku 

Vývoj obyvateľstva podľa pohlavia v obci Častá 

 Sledované obdobie 

U k a z o v a t e ľ 1980 1991 2003 2004 

 celk. Absol. celk. absol. celk. absol. celk. absol. 
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Muži 1015 49,40 932 49,70 909 46,30 1013 48,82 

Ženy 1041 50,60 945 50,3 1056 53,70 1062 51,18 

SPOLU 2056 100,0 1877 100,0 1965 100,0 2075 100,0 

 (Podľa Sčítania ľudu, domov a bytov z roku 1982, 1891, 2001 a Údaje z Obecného úradu Častá) 

Vývoj obyvateľstva podľa vekovej štruktúry v obci Častá 

 Sledované obdobie 

U k a z o v a t e ľ 1991 2004 

 celkom Absol. celkom absol. 

Obyv. vo veku 0-14 rokov  475 23,64 369 17,85 

Obyv. vo veku 15-59 muži, 15-54 ženy 1159 57,70 1329 64,26 

Ob. vo veku nad 55-Ž, 60-M 375 18,60 370 17,86 

SPOLU 2009 100,00 2068 100,00 

(Podľa Sčítania ľudu, domov a bytov z roku 1982, 1991, 2001 a  Údaje z Obecného úradu Častá) 
Pri sledovaní percentuálneho vývoja vekovej štruktúry obyvateľov v obci za posledných cca 23 rokov možno 
konštatovať, že: 
- klesol počet obyvateľov v predproduktívnom veku do 14 rokov (mladých ľudí) o 5,79%, súčasný 
percentuálny podiel 17,85% z celkového počtu obyvateľov je nepriaznivých aj v porovnaní s okresom 
Pezinok (23,8%), 
- klesol počet obyvateľ v poproduktívnom veku (starých ľudí) o 0,77%, napriek tomu je percentuálny podiel 
obyvateľov v produktívnom veku 64,27% priaznivý v porovnaní s okresom Pezinok (58,3%), 
- vzrástol počet obyvateľov v produktívnom veku o 6,56% na 17,86%, čo je rovnaké ako v okrese Pezinok 
(17,9%). 
Na základe indexu vitality, ktorý je daný počtom osôb v predproduktívnom veku x 100/počet osôb 
v poproduktívnom veku, ktorý dosahuje v obci Častá hodnotu 99,72, charakterizujeme obyvateľstvo obce 
ako stagnujúci typ. 
Priemerný vek dosahoval v roku 2001 hodnotu 36,3 rokov, u mužov 34,6 a žien 37,9 rokov, čím mierne 
stúpol v porovnaní s rokom 1991, kedy dosahoval hodnotu 33,7 rokov. 

Rodinná charakteristika 
Z hľadiska rodinnej charakteristiky je v obci 50,7 % úplných rodín (2 rodičia a závislé dieťa/deti); 5,2 % 
neúplných rodín (1 rodič dieťa/deti); 10,9 % viacdetných rodín s 3 a viac deťmi a 26,8 % spoločne 
bývajúcich domácností. Možno konštatovať, že prevláda moderný typ rodiny. 

Náboženské zloženie obyvateľstva 
Najsilnejšie zastúpenie vierovyznania v obci je rímskokatolícke. Z celkového počtu obyvateľov 2068 v roku 
2001 sa k jednotlivým cirkviam prihlásili obyvatelia obce nasledovne: rímsko-katolícka – 1865, 
gréckokatolícka – 10, evanjelická cirkev augsburského vyznania- 38, náboženská spoločnosť Jehovovi 
svedkovia – 10, ostatné – 2, bez vyznania – 107 a nezistené – 38. Z uvedeného vyplýva, že 90,18 % 
obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi. 

Národnostné zloženie 
Z celkového počtu 2068 obyvateľov v roku 2001 sa hlási k slovenskej národnosti 2043 obyvateľov, 
nemeckej 11, maďarskej 5, rómskej 1,ukrajinskej 1, poľskej 1 a ostatnej 6. V obci žije 98,79 % obyvateľov, 
ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti. 

Pohyb obyvateľstva 

Prírastky obyvateľov obce Častá v roku 2001 
Prírastky  obyvateľov v obci boli nasledovné: rok 2001 
· prirodzené prírastky  živo narodené deti 
   zomrelí obyvatelia 

 27 
 21 
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   celkom       + 6 obyv. 
· prírastky (úbytky) prisťahovaním sa do obce 
   prisťahovaní obyvatelia 
   vysťahovaní obyvatelia 
   celkom 

 
 43 
 23 
    +20 obyv. 

Celkom      +16 obyv. 

( Bilancie pohybu obyvateľstva v SR podľa obcí, ŠÚSR, 1999) 

Prirodzený pohyb obyvateľstva 
Zo sledovania prirodzeného pohybu obyvateľov v obci Častá za rok 2001 možno konštatovať, že pri pohybe 
obyvateľov prirodzenou menou je väčší prírastok obyvateľov ako úbytok (+6 obyvateľov). Aktuálny 
demografický vývoj obce pre nasledujúce roky predznamenáva mierny nárast počtu obyvateľstva 
prirodzenou menou. 
Mechanický pohyb obyvateľstva 
Podľa sledovaných údajov k roku 2001 sa do obce prisťahovalo 43 obyvateľov a vysťahovalo sa 23 
obyvateľov, saldo migrácie je +20. 
Celkový prírastok obyvateľstva v roku 2001 bol v obci spolu 16 obyvateľov, na 1000 obyvateľov. 
Predpokladáme, že tento prírastok bude mať v ďalšom období stúpajúcu tendenciu. 
 

Predpokladaný nárast v počte obyvateľov 
Z hľadiska dlhodobých demografických trendov predpokladáme postupný nárast počtu trvalo bývajúceho 
obyvateľstva. Na priaznivom demografickom vývoji sa bude podieľať pohyb obyvateľov prirodzenou 
menou, a hlavne mechanický pohyb - migráciou obyvateľov smerom do obce zo širšieho zázemia obce ako 
aj celého regiónu. Dynamiku a rozsah dosídľovania budú determinovať novovytvorené podmienky pre 
rozvoj bývania, v atraktívnom prírodnom prostredí, s rekreačno-oddychovým zázemím a dobrá dopravná 
dostupnosť do hospodárskych ťažísk osídlenia. 
 
Predpokladané zvyšovanie počtu obyvateľov sa naplní predovšetkým migráciou obyvateľov zo širšieho 
zázemia obce, ako aj celého regiónu. 
 
Predpokladaný nárast počtu obyvateľov: 

v 1. etape (do roku 2020) – na 2 300 obyvateľov (nárast cca o 225 ob. oproti súčasnému stavu), 
v 2. etape (do roku 2030) – na 2 600 obyvateľov (nárast cca o 525 ob. oproti súčasnému stavu). 

 
Tieto prírastky bude tvorené z menšej časti z miestnych zdrojov, z väčšej časti z mimoobecných zdrojov - 
prisťahovaním sa do obce. Už v súčasnom období sledujeme, že stúpa počet obyvateľov, ktorí majú záujem o 
bývanie v obci. Predpokladáme, že tento trend bude mať v súvislosti s rozvojom rekreačnej funkcie 
a podnikateľských aktivít stúpajúci trend. Ako dôvody prisťahovania sa do obce sa uvažuje: zvýšenie 
atraktivity územia obce, riešenie bytovej situácie mladých rodín, prisťahovanie sa bližšie k príbuzným, 
prežitie dôchodkového veku na dedine a pod. Obec má predpoklady, že bude plniť funkciu obytného satelitu 
pre okolité mestá Bratislavu, Trnavu, Pezinok a Modru. 
Prechodne bývajúce obyvateľstvo 
Ak predpokladáme, že obec využije svoj polohový potenciál a väzby na prírodné daností v území, tak 
význam nadobudne aj rekreačná funkcia. S touto funkciou sa viaže aj zvýšenie počtu prechodne bývajúcich 
osôb v obci. Títo „obyvatelia“ - rekreanti budú skupovať prázdne staršie domy a postupne ich meniť na 
rekreačné domy. 
 
Predpokladané prírastky v počte obyvateľov sú zohľadnené v Návrhu riešenia ÚPN obce Častá pri 
navrhovaní novej obytnej výstavby, kapacitách zariadení občianskej a sociálnej vybavenosti a dimenzovaní  
zariadení technickej a dopravnej infraštruktúry. 

Ekonomická aktivita obyvateľov 
Ekonomická aktivita obyvateľstva je ovplyvnená vekovou štruktúrou, fertilitou, počtom nezaopatrených detí 
a v posledných rokoch aj rozvojom podnikateľských zón v regióne. 
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Pracovná migrácia 

Ekonomická aktivita obyvateľov obce Častá v roku 1991 
Ekonomická aktivita obyvateľstva Z celkového počtu ekonomicky 

aktivít odchádzajú mimo obce 
O b e c  Spolu Z toho 

muži/ženy 
Celkom abs % 

Častá 1022 533/409 651 63,69 

 

Ekonomická aktivita obyvateľov obce Častá v roku 2001 
Ekonomická aktivita obyvateľstva Z celkového počtu ekonomicky 

aktivít odchádzajú mimo obce 
O b e c  Spolu Z toho 

 muži/ ženy 
Celkom abs % 

Častá 1125 596/529 613 54,48 

(Podľa údajov Predbežných výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov z roku 2001) 
Ekonomicky aktívny obyvatelia tvorili v roku 2001 56% obyvateľov obce. Z hľadiska zamestnanosti je obec 
závislá od zamestnávateľov v hlavnom meste Bratislave, krajskom meste Trnave, okresnom meste Pezinok 
a v meste Modra. 
V obci a jej katastri sú vytvorené stále pracovné miesta v obchodnej sieti, administratíve, školstve a 
v poľnohospodárskej výrobe. 
 
V roku 2001 ekonomicky aktívne obyvateľstvo obce Častá pracovalo v nasledovných hospodárskych 
odvetviach: 
_______________________________________________________________________________________ 
Hospodárske odvetvie                  počet ekonomicky   z toho     odchádzka  
                                            aktívnych obyvateľov     do zamestnania 
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo  
a súvisiace služby      38      10 
Lesníctvo, ťažba dreva  
a pridružené služby      22      18 
Ťažba nerastných surovín       1      - 
Priemyselná výroba    239    138 
Výroba a rozvod elektriny, vody a plynu   12      12 
Stavebníctvo       41      23 
Veľkoobchod a maloobchod   158    111 
Hotely a reštaurácie      34      19 
Doprava, skladovanie a spoje   100      86 
Peňažníctvo a poisťovníctvo     17      15 
Nehnuteľnosti, prenajímanie a  
obch. služby, výskum a vývoj     57      44 
Verejná správa a obrana     91      47 
Školstvo       25      17 
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť    48      35 
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby   41      17 
EA bez udania odvetví    201      21 
SPOLU                1125    613 
 
 
Počet stálych pracovných miest v obci Častá je cca     531 
z toho: 
 I.   primárny sektor (poľnohospodárstvo a lesníctvo)     32 



ÚPN obce Častá  Strana č. 19 z 94 

 

 II.  sekundárny sektor (priemysel a stavebníctvo)   119 
 III. terciárny sektor       380 
Hospodárska základňa obce Častá má vysoké zastúpenie terciárneho sektora (71,56%) a nízke zastúpenie 
primárneho (6,02 %). 
Nezamestnanosť 
Nezamestnanosť je v obci Častá pomerne nízka tvorí asi 4% z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb. 
Podnikateľská činnosť  
V roku 2001 bolo v obci Častá zaevidovaných cca 91 podnikateľov (67 mužov a 24 žien) so živnostenským 
listom, ktorí podnikajú v obci Častá alebo v okolitých sídlach. Sú to podnikatelia, ktorí vykonávajú 
nasledovné činnosti: služby spojené s vinárskymi tradíciami – predaj vína, obchodné práce, v pohostinstve, 
hotelierstve, výrobe pekárenských výrobkov, výkupe a predaji ovocia a zeleniny, ďalej pracujú v čalúnictve, 
kaderníctve, kozmetike, kvetinárstve, drotárstve, klampiarstve, opravárenských službách (oprava televízorov 
a elektroniky), vykonávajú maliarske, murárske a elektrikárske práce, ako výrobcovia keramiky, nábytku, 
pletiva a zámkovej dlažby, vo videopožičovne a predaji stavebného materiálu. 
Mnohí z týchto podnikateľov sú drobní podnikatelia, ktorí vykonávajú túto činnosť popri zamestnaní, 
zamestnávajú seba, prípadne svojich rodinných príslušníkov a prevádzkujú ju vo vlastnom rodinnom dome. 
V prevádzkach živnostníci zamestnávajú až do 200 ľudí. 

Zhodnotenie ekonomickej aktivity obyvateľstva 
V ďalšom období predpokladáme nárast počtu pracovných príležitostí v obci, hlavne v rozvoji obytnej a 
rekreačnej funkcie v obci, a s tým súvisiaci nárast počtu pracovných miest v službách, zariadeniach 
občianskej vybavenosti, vidieckej turistike a agroturistike. 
Rozvoj pracovných príležitostí v obci by výraznejšie mohla ovplyvniť realizácia navrhovaných 
podnikateľských zón situovaných: 

- v južnej časti katastrálneho územia, oproti areálu „Hydina Prešov“, 
- pri existujúcom poľnohospodárskom družstve „Agrovin“. 

Navrhované funkcie v katastrálnom území vytvoria nové pracovné príležitosti: 
1. etapa do roku 2020   cca 30-40 (občianska vybavenosť, rekreácia, podnikateľská zóna), 
2. etapa do roku 2030  cca 40-50 (občianska vybavenosť, podnikateľská zóna, rekreácia). 

Predpokladaný nárast počtu pracovných príležitostí v obci je iba orientačný. 

2.4.2 Bytový fond 

Domový a bytový fond 
Bývanie či už trvalé alebo prechodné je dôležitou funkciou v riešenom území. Domový a bytový fond je 
v obci zastúpený hlavne objektmi rodinných domov, v menšom počte viacpodlažnými bytovými domami. 
V obci Častá bolo k roku 2004 vydaných 758 súpisných čísiel na objekty, v časti Červený Kameň 61. 

Vývoj domového a bytového fondu v obci Častá 
Ukazovateľ Sledované obdobie 

 1991 2001 
 domový fond spolu 598 607 
trvalo obývaný, z toho: 

v rodinných domoch 
v bytových domoch 
v ostatných bud. 

neobývaný, z toho: 
v rodinných domoch 

      z toho rekr. Chalupy 

480 
458 
22 
- 

118 
118 
60 

480 
449 
22 
9 

127 
127 
72 

 Bytový fond spolu 595 751 
trvalo obývaný: 

v rodinných domoch 
v bytových domoch  
v ostatných 

595 
498 
38 
- 

612 
471 
131 
10 
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(Podľa Sčítania ľudu, domov a bytov 1991, 2001 a údajov OcÚ Častá) 
 
Vývoj počtu bytov v bytových domov v obci Častá zaznamenal v rokoch 1991 - 2001 značný nárast o 165 
bytov, čo predstavuje prírastok cca 16,5 bytov za rok. Tieto bytové domy boli realizované na Fándlyho ulici. 
Vo výstavbe nových rodinných domov sledujeme stagnáciu a presun z trvalo obývaných do rekreačných 
objektov. 
Stavebno-technický stav objektov 
Stavebno-technický stav pôvodných najstarších rodinných domov vyžaduje rekonštrukciu, ktorá sa vo 
väčšine prípadov postupne uskutočňuje. Novšie rodinné domy sú v pomerne dobrom stavebno-technickom 
stave. 
Vybavenosť domácností 
Priemerná obložnosť bytu (počet obyvateľov na 1 byt trvalo obývaný byt) dosahuje hodnotu 3,35 čo je 
pomerne vysoká hodnota, doporučujeme znížiť túto hodnotu na úroveň troch obyvateľov na 1 byt. Zníženie 
počtu obyvateľov na 1 byt si vynúti potrebu výstavby nových bytov. Priemerný počet m2 obytnej plochy na 1 
byt je 62,8, m2, celkovej plochy na 1 byt je 91 m2, obytnej plochy na 1 osobu je 18,7 m2, obytných miestností 
na 1 byt je 3,36. 
Z celkového počtu 612 bytov v roku 2001 bolo 465 napojených na plyn (76 %), vodovod 576 (94,1 %), na 
verejnú kanalizáciu 209 (34,2%), žumpu alebo septik 376 (61,4 %), splachovací záchod malo 513 RD 
(83,8%), kúpeľňu alebo sprchovací kút 572 (93,5 %). Z uvedeného sledujeme, že vybavenosť bytov a 
domácnosti je štandardná. Pri porovnaní týchto údajov s okresným priemerom možno konštatovať, že úroveň 
bývania v obci je priemerná. 

Celková potreba bytov a návrh novej bytovej výstavby, z toho sociálne bývanie 
Podľa údajov poskytnutých Obecným úradom v Častej bolo v obci v roku 2003 vydaných cca 20 stavebných 
povolení, 7 je rozpracovaných a 11 bolo skolaudovaných. Obec registrovala v roku 2004 niekoľko desiatok 
žiadostí o nové stavebné pozemky. Nové rodinné domy sa realizujú v súčasnom období v lokalite „Horné 
Grefty“. 
 
Za predpokladu uskutočňovania aktívnej politiky obce, založenej na využití polohových potenciálov územia, 
by mal vzrastať dopyt po bytoch, predovšetkým po novej výstavbe v  rodinných domoch. Preto ÚPN obce 
vytypoval nové plochy pre rozvoj obytného územia. Počíta sa aj so znižovaním priemernej obložnosti 
existujúcich bytov a s rastom priemernej obytnej plochy na 1 obyvateľa. Pre rôzne sociálne vrstvy 
obyvateľov treba diferencovať formy bývania vzhľadom na veľkostnú štruktúru pozemkov. 

Celkový rozvoj domového fondu v návrhovom období a jeho modernizácia 
Celkový rozvoj bytového fondu vychádza z predpokladaného demografického vývoja v území, vrátane 
migrácie nových obyvateľov a požiadaviek obce. 
Rozvoj funkcie bývania 
1. etapa do roku 2020   cca 140 RD a 3 bytové domy (1 x 8 bytovka a 2 x 6 bytovka,  
     t.j. 20 bytových jednotiek v BD) 
2. etapa do roku 2030   cca 140 RD 

Spolu v 1. a 2.etape   cca 280 RD a 3 bytové domy 
 
Rozvoj bytového fondu je orientovaný hlavne na individuálnu rodinnú zástavbu (v súčasnosti rodinné domy 
tvoria takmer 74 % z celkového domového fondu v obci), v menšej miere na bytové domy, ktoré zabezpečia 
potrebu doplnkového sociálneho bývania v obci. 
Modernizácia bytového fondu 
Pre modernizáciu bytového fondu sa navrhuje postupne modernizovať staršie bytové domy a objekty 
rodinných domov v pôvodnej najstaršej zástavbe hlavne na Zámockej, Hlavnej a Novej ulici, ktoré dotvárajú 
historickú štruktúru zástavby obce. 
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2.5  Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 

2.5.1 Zhodnotenie urbanistickej koncepcie 

Priestorová charakteristika zastavaného územia obce 
Zastavané územie obce Častá má kompaktný ucelený tvar, pretiahnutý v smere severovýchod - juhozápad. 
Pôvodná ulicová zástavba obce sa postupne menila na hromadnú. Urbanistická štruktúra obce nesie znaky 
typickej vidieckej zástavby jedno až dvojpodlažných rodinných domov. 
 
Cesta II/502 – Hlavná ulica, ktorá prechádza obcou Častá, tvorí základnú urbanistickú a zároveň aj dopravnú 
a kompozičnú os v smere sever-juh. Charakteristickým prvkom je pravouhlý zlom tejto cesty v severnej časti 
zastavaného územia (zlom vytvárajú ulice Hlavná a Nová). V mnohých obciach, na predĺžení tejto osi, je 
umiestnený kostol, čo v obci Častá absentuje. Zrkadlovým odrazom tohto zlomu je odbočka z Hlavnej ulice 
smerom na hrad Červený Kameň (Zámocká ulica). Centrálna časť obce pozdĺž Hlavnej ulice je intenzívne 
zastavaná radovou zástavbou, s dostatočným odstupom domov, čím sa vytvára náznak „návsi“ pretiahnutého 
šošovkovitého tvaru. 
 
Na hlavnej urbanizačnej osi – Hlavnej ulici, asi v tretine dĺžky, je situované pôvodné ťažisko urbanistickej 
štruktúry obce, s občianskou vybavenosťou a s dominujúcou polohou rímsko-katolíckeho kostola sv. 
Imricha. V ťažisku celej urbanistickej štruktúry obce bola v poslednom období vybudovaná čerpacia stanica 
pohonných látok „Avanti“. Na toto jadro obce naväzujú aj novšie zariadenia občianskej vybavenosti: škola, 
pošta, obchodné centrum, reštaurácia a bytové domy, ktoré sú situované pozdĺž ulice Na vŕšku. Táto ulica 
tvorí vedľajšiu kompozičnú os, ktorá je kolmá na hlavnú kompozičnú os. Výraznú priečnu kompozičnú os 
v obci tvorí Fándlyho ulica s obojstrannou zástavbou bytových domov. Táto os prepája centrum obce - 
Hlavnú ulicu so športovým areálom - futbalovým ihriskom, ktorý je situovaný na Sokolskej ulici. V južnej 
časti zastavaného územia obce sa Hlavná ulica rozdvojuje na dva smery: juhozápadný smer (Zámocká ulica) 
vedie na hrad Červený Kameň a južný smer pokračuje cez obec Dubovú do Modry. V dopravnom cípe 
dominuje kaštieľ, miestne známy pod názvom „Základina“, v súčasnosti sídlo Obecného úradu. 
Súbežne s hlavnou kompozičnou osou – Hlavnou ulicou je vo východnej časti zastavaného územia vedená 
Sokolská ulica, v západnej časti Kíperska ulica a v severnej časti Podhorská a Poľná. Tieto cesty sú priečne 
prepojené ulicami: Družstevná, Fándlyho, Záhradnícka, Na vŕšku, Cintorínska, Ružová, Nová, Štefanovská, 
Mraznícka a Podzámocká, ktoré dopĺňajú takmer pravouhlú uličnú sieť. 
 
Pôvodná najstaršia prízemná ulicová zástavba, situovaná pozdĺž Hlavnej ulice, sa postupne rekonštruuje. 
Táto charakteristická kompaktná zástavba je v niektorých častiach narušená nevhodnými prestavbami 
pôvodných objektov alebo novostavbami rodinných domov. Menej narušená je horná - severná časť Hlavnej 
ulice, so zlomom v závere cesty. V strednej a južnej časti je dominantná pozdĺžna parková úprava s troma 
pamiatkovo chránenými sochami. Pôvodná radová zástavba, ktorá bola v strede obce prerušená výraznou 
prelukou pred objektom Základnej školy, bola v poslednom období vyplnená novostavbou čerpacej stanice 
pohonných látok Avanti. Druhý urbanisticky významný celok pôvodnej zástavby je situovaný pozdĺž 
Zámockej ulice. Osobitne cenná je južná strana Zámockej ulice, ktorá vytvára kompaktnú, málo narušenú 
pôvodnú zástavbu. Táto urbanistická štruktúra súčasne tvorí hlavný nástupný priestor k hradu Červený 
Kameň a do Malých Karpát. 
Najvýraznejšou architektonickou dominantou zastavanej štruktúry obce je veža rímskokatolíckeho kostola 
sv. Imricha, ktorú vnímame z diaľkových pohľadov. V drobnej nízkopodlažnej obytnej zástavbe sa vynímajú 
niektoré objemnejšie stavby, napr. objekt základnej školy v centre obce nad čerpacou stanicou pohonných 
látok Avanti, nákupného strediska a poľnohospodárskeho družstva - Agrovin, v areály ktorého je situovaný 
vodojem (hydroglóbus). 
Krajinno-estetické hodnoty 
Riešené územie sa zaraďuje do osídlenej krajiny vidieckeho typu, s potenciálom lesnej a poľnohospodárskej 
krajiny, s dominantnou funkciou obytno - rekreačnou. 
Kataster obce Častá je z väčšej časti tvorený listnatými lesmi, ktoré tvoria celú západnú časť riešeného 
územia. Lesy sú popretkávané pomerne krátkymi vodnými tokmi – potokmi, ktoré pramenia v Malých 
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Karpatách. Vo východnej časti katastra lesy pozvoľna ustupujú a boli premenené na vinice a sady. 
Výraznými kompozičnými prvkami v odlesnenej krajinnej štruktúre sú plochy nelesnej stromovej a 
krovinnej vegetácie, ktoré lemujú vodné toky a komunikácie. Pre harmonický vonkajší obraz obce, najmä 
z diaľkových pohľadov, je dôležité zachovanie týchto plôch zelene a nová výsadba v zmysle návrhu prvkov 
MÚSES (najmä líniovej zelene v poľnohospodárskej krajine a plochy navrhované na zalesnenie a 
zatrávnenie). 
Okolo hradu Červený Kameň sa nachádza parková úprava, doplnená vzácnymi drevinami – lipami, gaštanmi 
a sekvojami. 
Výrazná orientačná zeleň skupín a línií vzrastlej zelene sa nachádza aj v zastavanom území obce v areály 
Obecného úradu- a okolo kostola. 

2.5.2 Návrh základnej urbanistickej koncepcie 

Na základe zhodnotenia priestorovej štruktúry obce a okolitej krajiny môžeme konštatovať, že urbanistická 
štruktúra zástavby je pomerne kompaktná a tvorí stabilizovanú štruktúru. 
 
Navrhovaná urbanistická koncepcia 

- zachováva typickú siluetu zástavby a diaľkové pohľady na dominantu obce - rímskokatolícky kostol 
a hrad Červený Kameň, 

- zachováva kompaktný pôdorys obce a merítko pôvodného vidieckeho charakteru zástavby, 
- funkčne a priestorovo dopĺňa existujúcu urbanistickú štruktúru zástavby v ťažiskových priestoroch 

obce, s cieľom dotvorenia centra obce a vedľajších ťažísk, diferencovaných podľa významu, funkcie 
a lokalizácie, 

- kompletizuje existujúcu štruktúru zástavby, využitím voľných prelúk v pôvodnej uličnej fronte, 
- rozširuje existujúcu urbanistickú štruktúru do voľnej poľnohospodárskej krajiny v kontaktných 

polohách so zástavbou, 
- zachováva charakter okolitej poľnohospodárskej krajiny – viníc, sadov a ornej pôdy a dotvára ho 

líniovými prvkami zelene. 

Návrhy na obnovu a prestavbu obce 
Z hľadiska obnovy a prestavby ÚPN obce Častá navrhuje: 

- zachovať urbanistickú štruktúru pozdĺž Hlavnej, Novej a Zámockej ulici s pôvodnou radovou 
zástavbou a typickou parceláciou, ktorá dotvára charakter historického pôdorysu obce, 

- zachovať, prípadne rekonštruovať so zachovaním pôvodného výrazu, objekty z  typickej zástavby, 
k odstráneniu pristúpiť len v prípade závažného statického narušenia konštrukcie, 

- pri ostatných objektoch podporovať obnovu objektov rekonštrukciou a rozširovanie existujúceho 
bytového fondu dostavbami a nadstavbami pri dodržaní regulatívov intenzity využitia územia, 

- rekonštruovať objekt a areál starej základnej školy v ulici Na vŕšku s návrhom na jeho polyfunkčné 
využitie, 

- rekonštruovať objekty: charitný dom, objekt zubnej ambulancie na rohu Hlavnej a Mrazníckej ulice, 
- rekonštruovať nefunkčnú murovanú trafostanicu na rohu ulíc Nová a Štefanovská s vhodným 

funkčným využitím (napr. novinový stánok, informácie, občerstvenie a pod.), 
- zachovať a chrániť architektonické pamiatky a solitérne prvky drobnej architektúry, ktoré nie sú 

zapísané v ÚZKP, ale majú nesporne historické a kultúrne hodnoty, 
- rekonštruovať a rozšíriť (ak to vlastníctvo pozemkov umožňuje) miestne komunikácie, ktoré sú 

v zlom technickom stave (ulice: Podzámocká, Družstevná, Fándlyho, Sokolská a Na vŕšku), 
- dobudovať chýbajúce zariadenia a trasy technickej infraštruktúry (predovšetkým vodovod na 

Zámockej a Podzámockej ulici, ČOV a kanalizáciu, preložku vzdušného vedenia VN do verejných 
priestorov), 

- rekonštruovať starý židovský cintorín v obci pri poľnohospodárskom družstve „Agrovin“. 

Návrh na asanáciu 
Zástavba v obci je pomerne v dobrom stavebno-technickom stave, preto ÚPN obce Častá neuvažuje 
s rozsiahlymi asanáciami. Na asanáciu je vytypovaných len niekoľko objektov: 

- dva objekty rodinných domov na Hlavnej ulici, ktorých statika je značne narušená (objekty sú 
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označené v grafickej časti), 
- garáže na konci Sokolskej ulice za športovým areálom, pozemok navrhujeme využiť na rozšírenie 

športového areálu. 

2.5.3 Návrh ochrany a využitia kultúrno-historických hodnôt 

Ochrana kultúrnych pamiatok 
V obci sa nachádzajú architektonické a kultúrne pamiatky zapísané do Ústredného zoznamu pamiatkového 
fondu, ktoré sa musia zachovať a chrániť v zmysle pamiatkového zákona (na pamiatky zapísané v evidencii 
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu sa vzťahujú všetky právne ustanovenia SNR č. 49/2002 Z.z. 
o ochrane pamiatkového fondu), ako aj architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú zapísané 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú nesporne historické a kultúrne hodnoty: 

- Národná kultúrna pamiatka Hrad Červený Kameň, ktorý vznikol na základe stredovekej pevnosti 
s dvoma predhradiami, ktoré neskôr, ako aj samotný hrad, boli opevnené hradbami a okrúhlymi 
baštami. Až do roku 1945 bol hrad rodovým sídlom Pálffyovcov, príslušníkov vysokej uhorskej 
šľachty. V rokoch 1948 – 1951 sa na hrad sústredil mobiliár z viacerých hradov a kaštieľov 
západného Slovenska. Od roku 1950 je na hrade sprístupnená muzeálna expozícia historického 
nábytku, výtvarných diel, zbraní, porcelánu a mnohých interiérových doplnkov. V roku 1970 hrad 
vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a odvtedy začala jeho komplexná pamiatková obnova pre 
muzeálne účely. Hrad zaujíma vo fortifikačnej architektúre 16. storočia svojou mohutnosťou 
a stavebnou pevnosťou osobitné miesto, a to nielen v rámci strednej Európy, 

- židovský cintorín v lese pri hrade s barokovými náhrobnými kameňmi zo 17. a 18. storočia, 
- zvyšky židovského cintorína v obci z 18. storočia, 
- rímsko-katolícky kostol sv. Imricha - pôvodne gotický zo začiatku 15. storočia, prestavaný 

a rozšírený v roku 1937, zachovaný pôvodný gotický sedlový portál, v presbytériu neskorogotická 
sieťová klenba a pôvodná gotická fresková výzdoba, 

- socha sv. Floriána - prícestná z roku 1776, v barokovom štýle, 
- socha sv. Františka Xaverského z roku 1783, rekonštruovaná v roku 1883, 
- socha sv. Jána Nepomuckého z druhej tretiny 18. storočia, 
- súsošie sv. Trojice, ktoré sa nachádza v centre obce, pochádza z roku 1732, 
- kaplnka pri cintoríne, pochádza z roku 1898 neoslohová architektúra súvisiaca s múrom a štýlovým 

vstupom do cintorína, 
- pomník Juraja Fándlyho, situovaný v zeleni pred jeho rodným domom, 
- starý kaštieľ „Základina“, v súčasnosti sídlo Obecného úradu. 

Zásady ochrany a využitia kultúrno-historických pamiatok 
- v jednotlivých etapách realizácie ÚPN obce Častá dodržiavať podmienky v zmysle ustanovení 

zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona 50/1976 Zb. o ÚP a SP v znení 
neskorších predpisov, 

- v centre obce zachovať charakter historického pôdorysu a typickej zástavby - pozdĺž Hlavnej 
a Zámockej ulice, 

- pri obnove, dostavbe a novej výstavbe zohľadniť merítko pôvodnej štruktúry zástavby, 
- zachovať typickú siluetu zástavby a diaľkové pohľady na dominantu obce - rímskokatolícky kostol, 
- postupne rekonštruovať objekty, ktoré sú predmetom pamiatkového záujmu, 
- rešpektovať ochranné pásma kultúrnych pamiatok zapísaných v ÚZKP SR, 
- podporovať kultúrnu identitu obce (poriadanie spomienkových podujatí tradičných akcií a pod.). 

Archeologické lokality 
V katastri obce Častá eviduje Archeologický ústav SAV významné archeologické lokality. Konkrétne ide 
o sídliskové nálezy z neolotu/enelitu – ml./neskorej doby bronzovej (nad Štefanovským potokom, sídliskové 
nálezy z okolia Hradu Červený Kameň –stredovek až vrcholný stredovek). Nemožno preto vylúčiť ani 
prítomnosť ďalších nálezísk v zastavanom intraviláne alebo v širšom katastri obce. Je preto možné, že pri 
zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou, dôjde k narušeniu archeologickej situácie a bude nutné 
vykonať záchranný archeologický výskum v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu. 
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Návrh na ochranu archeologických nálezov 
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (§ 127 A 138) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu vydáva Archeologický ústav nasledovné vyjadrenie ako 
podklad k rozhodnutiu (stanovisku) Krajského pamiatkového úradu, ako podklad pre územné konanie a ako 
podklad pre stavebné konanie. 
Archeologický ústav SAV Nitra požaduje, aby v jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania 
územného plánu v praxi boli splnené nasledovné podmienky: 

1. Stavebník/investor každej stavby vyžadujúcej si zemné práce si od Archeologického ústavu SAV 
v Nitre už v stupni 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 úradu, ako 
podklad pre územné konanie a ako podklad pre stavebné konanie. 

2. Zároveň upozorňujeme na § 37 ods. 3 citovaného zákona „O nevyhnutnosti vykonať záchranný 
výskum rozhoduje pamiatkový úrad.... V prípade záchranného archeologického výskumu PÚ vydá 
rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu (§7 – Arch. Ústav SAV)“. 

Vyjadrenie Archeologického ústavu SAV nenahrádza v územnom a stavebnom konaní príslušného 
stavebného úradu stanovisko/rozhodnutie príslušného špecializovaného orgánu štátnej správy v oblasti 
ochrany pamiatkového fondu, t.j. príslušného krajského pamiatkového úradu alebo Pamiatkového úradu SR. 

2.5.4 Základné rozvrhnutie funkcií v riešenom území 

Katastrálne územie obce Častá má pretiahnutý tvar v smere severozápad – juhovýchod. Severozápadná - 
kopcovitá časť riešeného územia je tvorená lesmi, ktoré sú súčasťou CHKO Malé Karpaty, východná - 
nížinná časť je tvorená z väčšej časti intenzívne obrábanou poľnohospodárskou pôdou a z menšej časti 
zastavaným územím obce. Prechod medzi lesmi a ornou pôdou tvoria vinice a ovocné sady. 
Katastrálne územie obce Častá členíme na tieto funkčné zóny 
Zóna osídlenia - tvorená zastavaným územím obce. Zastavané územie obce Častá chápeme ako obytné 
územie so sprievodnou funkciou občianskej, sociálnej, dopravnej a technickej vybavenosti a niekoľkými 
zariadeniami drobnej výroby a skladov. Takmer všetky objekty pre trvalé bývanie sú situované v zastavanom 
území obce. 
Zóna výrobno-poľnohospodárska, ktorá zahŕňa: 

- areál poľnohospodárskej výroby - Agrovin a.s., situovaný v dotyku s  juhozápadnou časťou 
zastavaného územia obce, 

- areál Výskumného ústavu živočíšnej výroby, ktorý sa venuje chovu drobných hospodárskych zvierat 
(chov rýb), situovaný na ľavej strane pri vstupe do obce  v smere od obce Dubová, 

- rybochov – areál patriaci Slovenskému rybárskemu zväzu, situovaný na pravej strane pri vstupe do 
obce v smere od obce Dubová, 

- plochy poľnohospodárskej krajiny: 
  - ornej pôdy, 
  - viníc, 
  - ovocných sadov, 
- plochy lesnej krajiny, ktoré sú súčasťou CHKO Malé Karpaty: 

 - hospodárske lesy, 
 - lesy osobitného určenia, 
 - lesy ochranné. 

Zóna rekreácie, ktorá je tvorená: 
- lesmi, ktoré sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, 
- areálom Hradu Červený Kameň s okolitou krajinou, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu 

pamiatku, 
- areálom „Zvernice“, ktorý tvorí celú západnú časť katastra, je oplotený a pre verejnosť neprístupný, 
- rekreačnými zariadeniami, ktoré sú roztrúsené v rôznych častiach katastrálneho územia: 

- severne od zastavaného územia obce – rekreačné chaty, 
- v južnej časti katastra pri hranici s katastrálnym územím obce Píla (po ľavej strane cesty v smere 
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z obce Píla na hrad Červený Kameň) – rekreačné chaty, 
- v juho-východnej časti, pri hranici s katastrom obce Budmerice, pozdĺž cesty, ktorá vedie 
k prevádzke Hydina Prešov a.s., 
- v juhozápadnej časti: 

- areál „Papiernička“ – účelové zariadenie kancelárie NR SR, 
- stredisko detskej misie „Prameň“, 
- „Biela Skala“ s areálom detskej ozdravovne, 
- objekty Športhotelu Leonard, 
- chatová oblasť v kameňolome oproti hotelu Leonard, 
- rekreačnými chatami a chalupami, ktoré sú situované v kontakte so severozápadnou, západnou 
a juhozápadnou časťou zastavaného územia obce – pri kaplnke a na Mraznici. 

Štruktúra plôch katastrálneho územia obce Častá: 
Poľnohospodársky pôdny fond 739,8055 ha 
Lesný pôdny fond 2606,4602 ha 
Vodné plochy 15,5330 ha 
Zastavané plochy 106,0910 ha 
Ostatné plochy 55,2877 ha 
Spolu 3523,1774 ha 

 
Zastavané územie obce pozostáva z dvoch samostatných územných celkov (časť Častá a časť pri Píle) a člení 
sa podľa funkčného využitia na: 

- obytné územie, 
- rekreačné územie, 
- výrobné územie. 

Obytné územie tvoria plochy, ktoré sú určené pre obytné domy (rodinné a bytové) a k nim prislúchajúce 
nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické 
vybavenie, zeleň a detské ihriská. Obytné územie tvorí takmer celé zastavané územie obce Častá. Prevláda 
bývanie v rodinných domoch, v menšej miere v bytových domoch, ktoré sú sústredené na Fándlyho ulici. 
Objekty bývania sú doplnené zariadeniami občianskej vybavenosti, z ktorých väčšina je situovaná v strede 
obce na uliciach Hlavná a Na vŕšku. Vzhľadom na veľkostnú kategóriu obce sú zariadenia občianskej 
vybavenosti pre obyvateľov postačujúce a pomerne dobre dostupné. 
Rekreačné územie tvoria plochy, ktoré zabezpečujú požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho 
obyvateľstva. Do rekreačných území sa umiestňujú rekreačné zariadenia voľné a viazané, športové plochy, 
ihriská a kúpaliská a zariadenia verejného stravovania. Rekreačná zóna individuálnej rekreácie priamo 
naväzuje na obytnú zónu v lokalitách: Častianska dolina, Pod Mraznicami a na Zámockej ulici, ktorá tvorí 
súčasne hlavný nástup do celej rekreačnej oblasti CHKO Malé Karpaty. Pre každodennú rekreáciu 
obyvateľov obce sa využívajú: športoviská pri základnej škole, letné kúpalisko s volejbalovým 
a nohejbalovým ihriskom, situované v ulici Na vŕšku, tenisový kurt, futbalový štadión na Sokolskej ulici, 
detské ihrisko pri zdravotnom stredisku a dve fitnesscentrá, ktoré sú situované v rodinných domoch. 
Výrobné územie zahŕňa plochy určené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru 
prevádzky sú neprípustné v obytnom území a plochy vymedzené pre stavby a zariadenia rastlinnej a 
živočíšnej poľnohospodárskej výroby, pokiaľ ich prevádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 
V zastavanom území obce Častá sa priemyselná výroba nenachádza. Poľnohospodársku výrobu zabezpečuje 
Poľnohospodárske družstvo Agrovin, ktoré v súčasnosti prevádzkuje len rastlinnú výrobu. 
Poľnohospodársky areál je využívaný aj pre nepoľnohospodárske podnikateľské aktivity. V obytnom území 
sa nachádza niekoľko drobných prevádzok, napr. potravinárske – pekáreň, výroba vína, muštov..., drobná 
remeselná výroba zameraná na stavebné práce, drevárske výrobky a pod., opravárenská výroba, výroba 
pletiva a výrobkov z plastov. 

Návrh riešenia priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 
Územný plán obce Častá člení navrhované rozvojové zámery na územie: obytné, výrobné, rekreačné a 
zmiešané. 
ÚPN obce Častá pre rozvoj obytného územia navrhuje 
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- doporučenú výstavbu rodinných domov v prelukách - kompletizácia existujúcej zástavby (voľné 
záhrady v existujúcej uličnej zástavbe), 

- novú výstavbu v hraniciach zastavaného územia obce - územie vhodné na intenzifikáciu, 
podmienenú súhlasom vlastníkov (plochy nadmerných záhrad), 

- novú výstavbu mimo hraníc zastavaného územia obce, v kontakte s existujúcou zástavbou, na 
plochách poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

ÚPN obce Častá pre rozvoj výrobného územia navrhuje 
- v hraniciach zastavaného územia obce 

- v obytnom území umiestňovať drobné výrobné prevádzky, ktoré svojou činnosťou nebudú 
znečisťovať životné prostredie a mať zvýšené nároky na statickú dopravu a skladové priestory; 

- mimo hraníc zastavaného územia obce 
- efektívnejšie zhodnotiť existujúci poľnohospodársky areál „Agrovin“ pre malé a stredné miestne 
podnikateľské aktivity výrobného a nevýrobného charakteru bez negatívnych dopadov na životné 
prostredie, 

- navrhnúť podnikateľskú zónu zameranú na služby obyvateľstvu (RZ 9), 
- navrhnúť podnikateľskú zónu zameranú na skladové hospodárstvo a oblasť servisných služieb (RZ 

30), 
- navrhnúť podnikateľskú zónu zameranú na ľahkú nezávadnú výrobu montážneho charakteru 

a skladové hospodárstvo (RZ 31), 
- zriadiť zberný dvor (RZ 19). 

ÚPN obce Častá pre rozvoj rekreačného územia navrhuje 
- rozšíriť existujúce športové zariadenia –futbalový štadión (RZ 12) a kúpalisko (RZ 2), 
- rozšíriť rekreačnú zónu v kontakte so severozápadnou a juhozápadnou časťou zastavaného územia 

obce. 
 
ÚPN obce Častá pre rozvoj zmiešaného územia navrhuje:  

- v nových obytných lokalitách rovnomerne situovať zariadenia základnej občianskej vybavenosti - 
obchody a služby, detské ihriská, verejnú zeleň a podnikateľské aktivity obslužného charakteru (RZ 
11, 12, 15, 25), 

- dokompletovať existujúce zariadenia občianskej vybavenosti, rekreačné areály a verejné priestory 
(RZ 1, 2, 3, 4). 

 
Návrh ÚPN obce Častá prisudzuje rozvojovým zámerom nasledovné funkčné využitie: 

- plochy bývania s objektmi rodinných domov - návrh: doporučená výstavba v prelukách, RZ č. 
5/o (cca 5 RD), 6/o (cca 5 RD), 7/o (cca 10 RD), 8/o (cca 10 RD), 10/o (cca 14 RD), 11/o (cca 8 
RD), 13/o (cca 10 RD), 14/o (cca 5 RD), 16/o (cca 10 RD), 17/o (cca 20 RD), 18/o (cca 25 RD), 
20/o (cca 20 RD), 21/o (cca 25 RD), 22/o (cca 14 RD), 23/o (cca 12 RD), 24/o (cca 15 RD), 25/z 
(cca 4 RD), 26/o (cca 15 RD), 27/o (cca 25 RD), 28/o (cca 15 RD), 29/o (cca 10 RD); 

- plochy bývania s objektmi bytových domov – návrh: RZ č. 11/z (1 x 8-bytový dom a 2 x 6-
bytový dom, t. j. 20 bytových jednotiek), 

- plochy občianskeho vybavenia - návrh: RZ 4/z, 11/z, 12/z (základná občianska vybavenosť 
v rámci obytného územia), RZ 15/Z (služby vo väzbe na rekreáciu - prechodné ubytovanie, 
občerstvenie, obchod a pod.), 

- plochy rekreácie a športu s objektmi - návrh: RZ č. 2/z (rozšírenie kúpaliska),15/z, rozšírenie 
športového areálu, 

- plochy podnikateľských aktivít výrobných, nevýrobných a skladových s objektmi - návrh: RZ 
č. 9/v, 30/v (skladové hospodárstvo, oblasť servisných služieb), 31/v (podnikateľská zóna zameraná 
na ľahkú nezávadnú výrobu montážneho charakteru a skladové hospodárstvo), 

- plochy technickej infraštruktúry s objektmi – návrh: trafostanice, prečerpávacie stanice 
kanalizácie, zberový dvor (RZ č. 19/v), 

- plochy a zariadenia dopravnej infraštruktúry – návrh: navrhované komunikácie, pešie 
a cyklistické trasy, parkoviská (RZ č. 1/z - parkovisko k amfiteátru a RZ č. 2/z – parkovisko pre 
kúpalisko, 2. variant:  RZ A-F),  
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- revitalizácia plôch verejnej zelene v zastavanom území obce: RZ č 3/z - verejná zeleň s drobnou 
architektúrou. 

Realizácia rozvojových zámerov: 
1. etapa do roku 2020:  preluky, RZ č. 1/z, 2/r, 3/z, 4/z, 5/o, 6/o, 7/o, 8/o, 9/o, 10/o, 11/z,  
    12/z, 13/o,14/o, 15/z, 16/o, 17/o, 18/o, 19/v; 
2. etapa do roku 2030:  RZ č. 20/o, 21/o, 22/o, 23/o, 24/o, 25/z, 26/o, 27/o, 28/o, 29/o, 30/v, 31/v. 

2.5.5 Vymedzenie časti územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti - v ÚPN-Z 

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov územný plán obce Častá vymedzil plochy, pre 
ktoré bude nutné obstarať územný plán zóny. V prípade riešeného územia sú navrhované plochy, kde spôsob 
parcelácie pozemkov vyžaduje sceľovanie alebo delenie parciel. Tomuto kritériu zodpovedajú hlavne 
rozsiahlejšie plochy navrhnuté pre obytné, rekreačné, zmiešané a výrobné územie. Plochy, ktorých riešenie 
sa odvíja od existujúcej parcelácie (napríklad preluky) a tiež plochy, kde je predpoklad realizácie zámeru 
jedným investorom, nie je potrebné riešiť s podrobnosťou územného plánu zóny. 
Preveriť urbanisticko-architektonické riešenie podrobnejšou územnoplánovacou dokumentáciou na úrovni 
územného plánu zóny navrhujeme pre nasledovné rozvojové zámery: 

- obytné územie - RZ č. 10/o, 14/o, 16/o, 17/o (rozvojový zámer už má vypracovanú podrobnejšiu 
ÚPD), 18/o, 20/o, 21/o, 22/o, 23/o, 24/o, 26/o,, 27/o, 

- zmiešané územie: 3/z, 11/z, 12/z, 15/z, 25/z, 
- výrobné územie: 30/v, 31/v.  

Pre navrhované trasy a zariadenia dopravnej a technickej infraštruktúry RZ A-F je nutná dokumentácia na 
úrovni projektu pre územné rozhodnutie. 

2.6  Návrh funkčného využitia územia obce podľa funkčných subsystémov 

2.6.1 Návrh bývania 

Pre návrhové obdobie do roku 2030 ÚPN obce Častá novú obytnú výstavbu navrhuje v dvoch časových 
etapách: 
1. etapa do roku 2020 - celkom cca 140 RD a 3 bytové domy so 20-timi bytovými jednotkami: 
- v hraniciach zastavaného územia obce: 

- doporučená výstavba rodinných domov v prelukách - skompaktnenie zástavby využitím voľných 
prelúk a stavebných pozemkov na miestach dožitého stavebného fondu tak, aby sa citlivo doplnila 
existujúca urbanistická štruktúra uličnej zástavby, 

- nová výstavba v záhradách: 
- RZ č. 5/o (cca 5RD) a RZ 6/o (cca 5 RD) – obojstranná zástavba pozdĺž Záhradnej ulice, 

RZ 17/o (cca 20 RD) - „Horné Grefty“ – pokračovanie Podzámockej ulice, 
- mimo hraníc zastavaného územia obce: 

- RZ č. 7/o (cca 10 RD) a RZ č 10/o (cca 10 RD) – obojstranná zástavba pozdĺž Družstevnej ulice, 
- RZ 10/o (cca 14 RD), 11/z (cca  8 RD a 3 BD) - predĺženie Sokolskej ulice južným smerom s 

obojstrannou zástavbou, 
- RZ 13/o (cca 10 RD) – jednostranná zástavba pozdĺž v súčasnosti poľnej cesty, ktorá je vedená 

z Poľnej ulice južným smerom poza športový areál, 
- RZ 14/o (cca 5 RD) – zástavba medzi ulicami Doľanská a Štefanovská, 
- RZ 16/o (cca10 RD) – jednostranná zástavba pozdĺž Štefanovskej ulice oproti ČOV, 
- RZ 18/o (cca 25 RD) – zástavba za cestou smerujúcou do obce Píla; 

2. etapa do roku 2030 - celkom cca 140 RD 
- v hraniciach zastavaného územia obce: 

- RZ č. 20/o časť v hranici a časť mimo hranice zastavaného územia (cca 20 RD) – pokračovanie 
zástavby v ulici Na vŕšku severovýchodným smerom, s dopravným prepojenie ulíc Na vŕšku 
s Cintorínskou, 

- intenzifikovať zástavbu využitím nadmerných záhrad po dohode s vlastníkmi nehnuteľností 



ÚPN obce Častá  Strana č. 28 z 94 

 

RZ č. 22/o (cca 14 RD) a RZ č. 23/o (12 RD) - lokality situované v záhradách za existujúcou 
zástavbou na Hlavnej a Sokolskej ulici, severne od Fándlyho ulice, za existujúcimi bytovkami, 

- mimo hraníc zastavaného územia obce: 
- RZ č. 21/o (cca25 RD) - v dotyku so severnou časťou zastavaného územia – nová obytná ulica, ktorá 

prepojí ulice Ružovú a Novú, rozvoj je limitovaný ochranným pásmom vzdušného vedenia VN 22 
kV – nutná preložka VN, 

- RZ č. 24/o (cca 15 RD) – lokalita za existujúcou zástavbou na Hlavnej ulici, severne od Družstevnej 
ulici a južne od Fándlyho ulice, za existujúcimi bytovkami, 

- RZ č. 25/z (cca 4 RD) a RZ 26/o (cca15 RD) – obojstranná zástavba v predĺžení Sokolskej ulice 
južným smerom, s navrhovaným napojením na Hlavnú ulicu v južnej časti pri vstupe do obce, 

- RZ č. 27/o (cca 25 RD) – v záhradách za existujúcou zástavbou na Hlavnej ulici a južne od 
Družstevnej ulici, 

- RZ č. 28/o (cca 15 RD) a RZ č. 29/o (cca 10 RD) – lokalita „Horné Grefty“ s prepojením 
Podzámockej ulice južným smerom na Hlavnú ulicu (pri vstupe do obce od Dubovej) a severným 
smerom na Zámockú ulicu. 

Pri situovaní a stavebno-architektonickom riešení nových obytných budov je nutné rešpektovať požiadavky 
na vyhovujúce denné osvetlenie, dobu insolácie obytných priestorov súlade s ustanoveniami STN 73 0580 
Denné osvetlenie budov a STN 73 4301 Budovy na bývanie. 

2.6.2 Návrh občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry 

Občianska vybavenosť v obci Častá je vybudovaná na úrovni základnej vybavenosti, zastúpená komerčnou a 
sociálnou vybavenosťou. 
Zariadenia občianskej vybavenosti sú roztrúsené v rôznych častiach zastavaného územia obce. Vzhľadom na 
veľkostnú kategóriu obce sú v súčasnosti postačujúce. 

Prehľad existujúcich zariadení  
obchod 

- Potraviny - Jablonovská, Porkert, Kadlec, 
- Real Market - potraviny a rozličný tovar na Hlavnej ulici, 
- Mäso - údeniny, potraviny a rozličný tovar – Poizl na Hlavnej ulici, 
- Zelenina a ovocie, Potraviny- Púčiková, 
- Textil - Rýdza, 
- Textil - obuv (prevádzkuje Vietnamec), 
- Pekáreň - situovaná na Novej ulici, 
- Predaj kvetov na Fándlyho ulici, 
- Stavebniny na Ružovej ulici, 
- Záhradníctvo na Sokolskej ulici, 
- Popredo – potreby pre domácnosť a drogéria na Hlavnej ulici, 
- Predaj rýb, Výskumný ústav živočíšnej výroby, 
- Čerpacia stanica pohonných látok Avanti, situovaná v strede obce, 
- Novinový stánok – trafika pred nákupným strediskom; 

reštaurácie, občerstvenie 
- Zámocké libresso - kaviareň na hrade Červený Kameň, 
- Taverna pod baštou, Červený Kameň, cca 28 miest, 
- Hostinec, Daniela Púčiková, Hlavná 433, 
- Cukráreň - zmrzlina, Hlavná 59, 
- Discobar  Šebora, reštaurácia na štadióne, cca 80 miest, 
- Reštaurácia Na vŕšku 432, cca 60 miest, 
- Anna Kuricová, Podhorská 474, cca 10 miest, gastronomické špeciality na objednávku, 
- Fuggerov dom, Hlavná 1 – najväčšia vínna pivnica v Malokarpatskom regióne s kapacitou 150 

miest, 
- Peter Gáží, Hlavná 164 – predaj vína, cca 10 miest, 
- Vladimír Soldán, Sokolská 627 – predaj vína; 
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ubytovanie 
- Penzión „Ema“, Cintorínska ulica 467, kapacita 8 lôžok, 
- Penzión „Astra“, Kíperská 26, kapacita 6 lôžok, 
- Penzión „RED ROCK 55“, Častá - Červený Kameň 55, kapacita 15 lôžok, 
- Penzión „ Tomaník Stanislav“, Na vršku 429, kapacita 4 lôžka, 
- Penzión „Marion“, Hlavná ulica 12, kapacita 6 lôžok; 

Služby 
- „Zelený dom“ – Kozmetika, Stanislava Vadovičová, 
- Servis elektroniky, Ivan Garaj, ulica Na vŕšku 41, 
- Videopožičovňa, Richard Zimmermann, Nová ulica, 
- Predaj a pokládka zámkovej dlažby, Nová ulica, 
- Fitnesscentrum Vadovič (Zelinka Peter), Nová ulica 532, 
- Fitnesscentrum Kovalčík Pavol, Zámocká 237, 
- Jozef Zajíček, JMF COMPANY, výroba úžitkovej keramiky, 
- Čalúnictvo, Podhorská ulica,  
- Sklenárstvo (Peter Arvay) 
- autoopravovňa – Pudmarčík Peter, 
- Atyp plast – výroba, predaj a montáž potrieb pre vinárov, 
- FISA – predaj a montáž sáun, Štefanovská ulica, 
- Niláš – čalúnictvo a výroba nábytku, Hlavná ulica, 
- Kaderníctvo, ulica Nová, 
- Kaderníctvo, ulica Hlavná; 

Zdravotné a sociálne zariadenia 
- Zdravotné stredisko s ambulanciami neštátnych lekárov (obvodná a detská lekárka, a zubné 

laboratórium) - nachádza sa v samostatnom vyhovujúcom objekte na Hlavnej ulici pri benzínovej 
pumpe „Avanti“, 

- Zubná ambulancia nachádza sa v malom objekte na rohu Hlavnej a Mrazníckej ulice, 
- Lekáreň -  nachádza sa na Hlavnej ulici, vedľa objektu Zdravotného strediska, 
- Charitný dom, ktorý je situovaný v bývalom objekte Obecného úradu pri kostole, 
- Jednota dôchodcov Slovenska s klubovými priestormi je umiestnená v objekte bývalej Materskej 

školy. 
Najbližšia poliklinika je v Modre. 
V obci sa nenachádzajú detské jasle, s ich zriadením sa neuvažuje. 
Školské a výchovné zariadenia 

- Materská škola – jedna trieda je umiestnená v objekte Obecného úradu (tzv. “Základina“), dve triedy 
Materskej školy sú umiestnené v objekte Základnej školy, 

- Základná škola, ktorú navštevujú deti z obcí: Píla a Doľany: 
- 1. stupeň, ročníky 1 - 4 sú umiestnené v starej budove na ulici Na vŕšku s celkovou úžitkovou 
plochou 3660 m2, z čoho sa pre školu využíva 1247 m2, 
- 2. stupeň ročníky 5 – 9 sú umiestnené v novšom objekte, ktorý je situovaný za benzínovou 
pumpou. V areáli školy sa nachádza: školská jedáleň, telocvičňa, knižnica a volejbalové ihrisko. 

Verejná administratíva, kultúra a sakrálne stavby 
- Obecný úrad Častá je umiestnený v malom kaštieli „Základina“, ktorý postavili Pálffyovci, majitelia 

Hradu Červený Kameň. Okolo kaštieľa je menší park, v ktorom sa nachádza busta Jána Pálffyho. 
V objekte sa okrem Obecného úradu nachádza jedna trieda Materskej školy, malá divadelná scéna 
pre ochotnícke „Divadlo na kolene“ a klubové priestory, 

- Miestna ľudová knižnica je umiestnená v budove starej školy, 
- Amfiteáter – prírodné kino je situovaný na Kíperskej ulici, kapacita cca 400 miest, 
- Kultúrny dom sa v obci nenachádza, 
- Klubové priestory sú umiestnené: 

- v bývalom objekte MŠ na Novej ulici, v ktorom sídli Jednota dôchodcov Slovenska, 
- klub pri „Základine“ – klub mladých a kynologický, 
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- historický objekt Fuggerov dom, v ktorom je vybudovaná najväčšia vínna pivnica 
v Malokarpatskom regióne, 

- Pošta je umiestnená v centre obce, oproti kostolu, na ulici Na vŕšku, objekt je vyhovujúci, 
- Hasičská zbrojnica sa nachádza v pôvodnom objekte, ktorý bol rekonštruovaný, 
- Rímsko-katolícky farský úrad sídli v rodinnom dome pri kostole, 
- Rímskokatolícky kostol sv. Imricha, 
- Dom smútku je umiestnený v areáli cintorína o výmere 250 m2, 
- Kaplnka na cintoríne, 
- cintoríny:  

- v obci na Cintorínskej ulici o ploche 12 000 m2, má voľnú kapacitu hrobov pre návrhové obdobie, 
- starý židovský v obci pri areály poľnohospodárskeho družstva Agrovin, je v dezolátnom stave 
a vyžaduje okamžitú rekonštrukciu, 
- zbytky starého židovského cintorína pri hrade Červený Kameň, 
- cintorín, ktorý patrí obci Píla, nachádza sa v južnej časti katastrálneho územia obce Častá, 

- prvky drobnej architektúry – sochy: Juraja Fándlyho, sv. Floriána, Františka Xaverského, súsošie sv. 
Trojice, 

- Hrad Červený Kameň - Národná kultúrna pamiatka, v  ktorom je múzeum s exponátmi historického 
štýlového nábytku z obdobia 16. až 19. storočia, zbraní a výtvarných diel, 

- kaplnka navštívenia Panny Márie, postavená na starých gotických základoch, 19. storočie. 
V obci sa nenachádza miestna úradovňa polície, najbližšie oddelenie policajného zboru je meste Modra. 
 
Telovýchova a šport 

- futbalové ihrisko so šatňami, hygienickým zariadením, občerstvením a klub Turistov slovenských 
s klubovňou a hygienickým zariadením sa nachádzajú v južnej časti zastavaného územia, na 
Sokolskej ulici, 

- letné kúpalisko s volejbalovým a nohejbalovým ihriskom, situované v ulici Na vŕšku, 
- detské ihrisko vybudované pri zdravotnom stredisku, na Hlavnej ulici, pri ČSPL Avanti, 
- telocvičňa a športoviská pri novšej základnej škole, 
- športoviská pri starej základnej škole, 
- provizórne ihrisko pri materskej škole, ktorá je situovaná v objekte Obecného úradu, 
- dve fitnesscentrá, ktoré sú umiestnené v rodinných domoch, 
- možnosť jazdy na koni pri hradnom areáli Červený Kameň, 
- strelnica v Častianskej doline. 

 
Návrh rozvoja zariadení občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry 
Pri návrhu a rozmiestnení zariadení občianskej vybavenosti sme vychádzali z predpokladanej veľkosti 
a funkcie sídla a jeho spádového územia. Pri rozmiestňovaní zariadení základnej občianskej vybavenosti 
bola hlavným kritériom optimálnej obsluhy obyvateľstva primeraná pešia dostupnosť. Z hľadiska druhovej 
štruktúry zariadení doporučujeme podporovať rozvoj služieb, ktoré majú v obci a regióne tradíciu. 
 
Pre rozvoj zariadení občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry ÚPN obce navrhuje: 

- doplniť komerčné zariadenia obchodu a služieb do navrhovaných rozvojových lokalít, vrátane 
malého trhoviska (RZ 11/z, 12/z, 15/z, 25/z), 

- rekonštruovať objekt zubnej ambulancie na rohu Mrazníckej a Hlavnej ulice, 
- rekonštruovať objekt starej základnej školy s doporučeným polyfunkčným využitím, 
- vybudovať klubové priestory pre mládež – doporučujeme objekt starej základnej školy, 
- riešiť výstavbu kultúrneho domu vyčlenením pozemku pre výstavbu kultúrneho domu – RZ 4/z, 
- zriadiť v obci opatrovateľskú službu pre starých imobilných ľudí,  
- rekonštruovať klubové priestory v objekte Obecného úradu („Základina“), 
- rekonštruovať objekt murovanej trafostanice na rohu Štefanovskej a Novej ulice pre funkciu 

informačného stánku a trafiky, 
- rekonštruovať staré židovské cintoríny v katastrálnom území obce, 
- vybudovať parkovisko pre amfiteáter (RZ 1/z), 
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- revitalizovať verejný priestor na Hlavnej ulici (v súčasnosti vyasfaltované parkovisko) – upraviť 
dlažbou, doplniť verejnú zeleň s prvkami drobnej architektúry, vybudovať parkovisko v zeleni (RZ 
3/z), 

- rozšíriť existujúci športový štadión – futbalové ihrisko východným a južným smerom o ihriská: 
tréningové a pre loptové hry, vybudovať detské ihrisko s hojdačkami, preliezačkami a pieskoviskom 
(RZ 12/z), 

- rozšíriť kúpalisko v ulici Na vŕšku severovýchodným smerom - po dohode s vlastníkmi pozemkov (RZ 2/z). 

Návrh na lokalizáciu centier vybavenosti 
V obci Častá sú existujúce zariadenia občianskej vybavenosti roztrúsené pozdĺž hlavnej kompozičnej a 
dopravnej osi – Hlavnej ulici. 
 
Územný plán obce Častá navrhuje dobudovať: 

- hlavný ťažiskový priestor v centre obce pri kostole na kultúrno-obchodné a informačno-vzdelávacie 
centrum, s koncentráciou obchodnej vybavenosti v polyfunkcií s bývaním (postupnou reprofiláciou 
existujúcich rodinných domov na komerčné zariadenia OV), 

- vedľajšie ťažiskové priestory obce na: 
- obchodno-informačné centrum  

- pri odbočke na Hrad Červený Kameň – na krížení ulíc Hlavná a Zámocká, 
- pri murovanej trafostanici - na krížení ulíc Štefanovská a Nová. 

- športovo-rekreačné vo väzbe na športový areál – na krížení ulíc Športová a Fándlyho. 

2.6.3 Návrh výroby, podnikateľských aktivít výrobných a nevýrobných 

Ťažba nerastných surovín 
V katastrálnom území obce Častá sa nenachádzajú prieskumné územia, chránené ložiskové územia a 
evidované zosuvy. 
Dobývacie priestory povrchovej a podpovrchovej ťažby 
Z histórie vieme, že v roku 1674 sa spomínajú v okolí obce Častá bane na zlato a striebro. Koncom  19. 
storočia sa v katastrálnom území dolovala meď a síra. V rokoch 1934-1963 bol v obci kameňolom. 
V súčasnosti sa žiadna ťažba v katastrálnom území obce Častá nerealizuje, ani sa neuvažuje s jej obnovením. 
Pozostatky bývalých banských štôlni sa nachádzajú v lokalite „Sivé bane“. Vstupy do štôlní navrhujeme 
sprístupniť ako zaujímavosť v rámci turistických chodníkov. 
Pôvodný kameňolom v Častianskej doline využíva Výskumný ústav bezpečnosti práce pre svoje účely. 
Nachádza sa v oplotenom areály, ktorý je pre verejnosť neprístupný. 

 
Návrh využitia ťažobných priestorov 

- sprístupniť vstupy – štôlne do bane v lokalite „Sivá skala“, lokalitu zapojiť do systému 
malokarpatských turistických chodníkov ako atrakciu pre turistov. 

2.6.4 Poľnohospodárstvo 

Východná časť katastrálneho územia obce častá je intenzívne poľnohospodársky využívaná. 
Poľnohospodársky pôdny fond v riešenom území charakterizujeme na základe úhrnných druhov hodnôt 
pozemkov: 
 poľnohospodárska pôda   739,8055 ha (21% z celkovej výmery k.ú. obce), 

z toho:  orná pôda  373,9015 ha (10,6 % z celkovej výmery k.ú.), 
vinice   192,0022 ha (5,4 % z celkovej výmery k.ú.), 
záhrady     93,1552 ha (2,7 % z celkovej výmery k.ú.), 
ovocné sady    16,8499 ha (0,5 % z celkovej výmery k.ú.), 

   TTP     63,8967 ha (1,8 % z celkovej výmery k.ú.). 
V riešenom území sa orná pôda vyskytuje v južnej a juhovýchodnej časti katastra, vinice obklopujú 
zastavané územie a sady sa nachádzajú južne od poľnohospodárskeho družstva Agrovin. 
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Poľnohospodárska výroba 
Poľnohospodárskou výrobou sa zaoberá Poľnohospodárske družstva Agrovin, a.s. Zamerané je na: 

- rastlinnú výrobu - v katastrálnom území sa pestujú sa obilniny (pšenica ozimná, jačmeň, kukurica, 
hrach a viacročné krmoviny), 

- vinič – pestuje sa intenzívnym spôsobom na drôtenkách, 
- ovocinárstvo – vyskytujú sa hlavne jabloňové sady. 

Časť objektov, ktoré sa nachádzajú v areály poľnohospodárskeho družstva, sa prenajíma rôznym 
nepoľnohospodárskym podnikateľským subjektom (Mobilita servis, Pemwood servis). 
Poľné hnojisko vybudované pri poľnohospodárskom družstve sa nevyužíva, preto toto územie navrhujeme 
revitalizovať a využiť pre zriadenie zberného dvora (RZ 19/v). 
Intenzívne pestovanie viniča a ovocia umožňujú aj rozsiahle záhrady pri rodinných domoch. 
V južnej časti katastrálneho územia sa nachádzajú rybníky, ktoré využíva: 

- Výskumný ústav živočíšnej výroby, ktorý sa zameriava na chov a predaj drobných hospodárskych 
zvierat, 

- Slovenský rybársky zväz - rybolovné zariadenie. 
V dotyku s južnou časťou katastrálneho územia obce Častá, v katastri obce Budmerice, sa nachádza Hydina 
Prešov SVZ a.s. Farma Prešov – Slovenské hydinárske závody, ktoré chovajú cca 40 000 kusov hydiny. Táto 
prevádzka podľa počtu kusov hydiny je zaradená do stredného zdroja znečistenia ovzdušia, s ochranným 
pásmom 100 m od oplotenia. Ochranné pásmo nezasahuje do obytného prostredia obce Častá. 
V riešenom území pribúdajú aj súkromné prevádzky, ktoré dopomáhajú k spracovaniu, finalizácií 
a odpredaju poľnoproduktov – pekáreň, výroba vína a produktov z hrozna. 
V katastrálnom území obce Častá  sa neuvažuje so zriadením poľnohospodárskych usadlostí 
ani vinohradníckych domčekov „hajlochov“, nakoľko sa v tomto území nevyskytovali ani v minulosti. 
Návrh rozvoja poľnohospodárskej výroby 

- prehodnotiť plochu areálu poľnohospodárskeho družstva Agrovin, s možnosťou jeho 
intenzívnejšieho využitia, napr. pre miestne podnikateľské aktivity obslužného a skladového 
charakteru, 

- okolo areálu poľnohospodárskeho družstva vysadiť izolačnú zeleň s funkciou estetickou, 
hygienickou a ochrannou , 

- v poľnohospodárskom družstve Agrovin neobnovovať chov hospodárskych zvierat, 
- stanoviť regulatívy pre drobnochov v zastavanom území obce, 
- revitalizovať územie poľného hnojiska a využiť lokalitu pre zriadenie zberného dvora –RZ 19/v, 
- rešpektovať požiadavky na dosiahnutie vyváženého a udržateľného vzťahu medzi produkčnými, 

ekologickými, estetickými, krajinotvornými a sociálnymi funkciami poľnohospodárskej krajiny, 
- rozšíriť agroturistické aktivity na spracovanie ovocia, muštov a pod. 

2.6.5 Lesné hospodárstvo 

Väčšina lesov v katastrálnom území obce Častá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. 
Vzhľadom na to, že Malé Karpaty sa nachádzajú v nižšej nadmorskej výške, vo veľkej miere tu prevládajú 
listnaté lesy. Jedľa a borovica ako jediné ihličnany, tu boli vysadené na niektorých veľmi malých územiach 
dodatočne. Z listnatých lesov sa tu vyskytujú dubovo-hrabové lesy a bukové lesy. Medzi najvyskytovanejšie 
stromy patrí buk, jaseň, javor horský, hrab, lipa a dub. 
 
Lesné porasty patria v riešenom území patria do lesných hospodárskych celkov Píla a Majdán. 
Obhospodarované sú ako lesy hospodárske, osobitného určenia (účelové) a ochranné. Väčšina lesných 
porastov je súčasťou zvernice (lesy osobitného určenia). Ochranné pásmo lesov je stanovené na 50 m 
smerom von z lesa. Na území obce sa nachádza chránený strom – gaštan jedlý, ktorého vek sa odhaduje na 
500 rokov. 
 
LHC Píla sú lesy rozdelené nasledovne:  

lesy hospodárske     2777,61 ha, 
lesy ochranné        203,23 ha, 
lesy účelové       2867,20ha (zvernica Biela Skala), 
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         99,86ha (NPR Hajdúchy, PR Lindava). 
Do katastrálneho územia obce Častá patrí: 
- časť lesných pozemkov z LHC Píla o výmere:   2505,4602 ha lesných porastov, 
- časť lesných pozemkov z LHC Majdán o výmere    101,0000 ha lesných porastov. 
 
Návrh rozvoja lesného hospodárstva  

- nenavrhovať nové rozvojové zámery na plochách LPF, 
- prípadný záber lesného fondu realizovať až po vydaní rozhodnutia orgánom štátnej správy lesného 

hospodárstva, v zmysle platných zákonných predpisov, 
- na umiestnenie stavby a využitie územia vo vzdialenosti do 50 m od okraja lesných pozemkov je 

potrebný, v zmysle § 20, ods. 5 zákona č. 100/1977 Zb o hospodárení v lesoch a štátnej správe 
lesného hospodárstva v platnom znení, súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Pri 
umiestnení stavby v LPF a v jeho ochrannom pásme musí byť dodržaná všeobecná ochrana LPF 
v zmysle platných zákonných predpisov na úseku LH. 

2.6.6 Priemyselná a remeselná výroba, stavebníctvo a skladové hospodárstvo 

V obci Častá sa nevyskytujú väčšie priemyselné ani skladovacie prevádzky. Drobné prevádzky miestneho 
charakteru sú rozptýlené v zastavanom území obce. 
 
Prehľad existujúcich zariadení výroby, skladov a remeselných prevádzok: 

- Protetika, a.s. – situovaná v dvoch rodinných domoch na Štefanovskej ulici, 
- Kovaplet – výroba drôteného pletiva, nachádza sa v oplotenom areály na Poľnej ulici, 
- Garáže SAD sú situované na rohu Ružovej a Podhorskej ulici, 
- FISA – výroba sáun na Štefanovskej ulici, 
- Keramika Zajíček, 
- J&M – výroba keramiky 
- drobná remeselná výroba miestneho charakteru je situovaná v rodinných domoch (zákazková výroba 

nábytku, výroba zámkovej dlažby, Atyp-plast...), 
- Mobilita servis – výrobca dopravných značiek CsK, umiestnený je v areály Poľnohospodárskeho 

družstva Agrovin, 
- Pemwood servis - umiestnený je v areály Poľnohospodárskeho družstva Agrovin. 

Návrh priemyselnej a remeselnej výroby, stavebníctva a skladového hospodárstva 
- intenzívnejšie využiť areál a objekty poľnohospodárskeho družstva Agrovin pre miestne 

podnikateľské aktivity výrobného alebo skladového charakteru, 
- zriadiť malé prevádzky zamerané na spracovanie ovocia, napríklad konzerváreň, sušiareň, mraziareň, 

výrobu muštov, džúsov a pod. (RZ 9/v ), 
- vybudovať v katastrálnom území obce podnikateľskú zónu nevýrobného a skladového charakteru 

rozšírením areálu Agrovin južným smerom (RZ 30/v), 
- vybudovať v katastrálnom území obce podnikateľskú zónu výrobného a skladového charakteru 

v lokalite „Pilárky, ktorá sa nachádza severne od hydinárskych závodov Hydina Prešov (RZ 31/v), 
- nezriaďovať v zastavanom území obce výrobné prevádzky, ktoré by charakterom výroby mohli 

narušiť životné prostredie škodlivými emisiami, pachmi, nadmerným hlukom, vibráciami, prípadne 
by mali zvýšené nároky na skladovacie plochy, prepravné kapacity a statickú dopravu, 

- zariadenia služieb výrobných a nevýrobných bez konfliktných dopadov na kvalitu obytného a 
spoločenského prostredia sa môžu umiestňovať priamo v obytnom prostredí (napr. drobná 
potravinárska výroba - pekárne, cukrárne, výroba polotovarov a pod.). 

 
Návrh na vymiestnenie škodlivých prevádzok 
V zastavanom území obce Častá sa nenachádzajú škodlivé výrobné prevádzky, ktoré by ohrozovali obytné 
prostredie, prípadne by mali negatívny dopad na životné prostredie. ÚPN obce sa nenavrhujú žiadne 
existujúce prevádzky na vymiestnenie alebo asanáciu. 
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2.6.7 Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo, šport a zeleň 

Rekreácia a cestovný ruch 
Charakteristika potenciálu územia a jeho súčasné využitie pre rekreáciu, cestovný ruch a kúpeľníctvo 
Malokarpatský región, ktorý zahŕňa obce od Devína po Nové Mesto nad Váhom, patrí z hľadiska rajonizácie 
cestovného ruchu medzi oblasti 1. kategórie, t.j. medzi najpríťažlivejšie oblasti cestovného ruchu na 
Slovensku. Rekreačný potenciál riešeného územia obce Častá disponuje prírodnými danosťami v symbióze 
s kultúrno-architektonickými pamiatkami, ktoré vytvárajú vhodné podmienky pre rozvoj rekreácie a 
regionálneho cestovného ruchu. 
 
Riešené územie je súčasťou Malokarpatského združenia, ktoré zahŕňa oblasť východného predpolia 
vinohradníckych a poľnohospodárskych sídiel, medzi ktoré patria obce: Modra, Dubová, Píla, Častá, 
Doľany, Štefanová, Budmerice, Vištuk, Jablonec. Obec Častá leží na Malokarpatskej vinnej ceste, ktorej 
súčasťou sú obce, ktoré sú známe dlhodobou tradíciou v pestovaní hrozna a spracovaní vína, ako aj 
aktivitami s tým spojenými – vinárske tradície a rituály (ochutnávka vinárskych produktov). Táto cesta spája 
z vinárskeho a vinohradníckeho hľadiska najpozoruhodnejšie miesta malokarpatského regiónu. Obec Častá 
patrí k priekopníkom vidieckej turistiky v Malokarpatskej oblasti. Ponúka ubytovanie na súkromí, penzióny, 
vinné pivnice určené na degustáciu a pod. 
 
Územné rozloženie rekreačných útvarov a zariadení v obci a jej rekreačnom záujmovom území 
Z hľadiska štruktúry a druhového zloženia rekreačných aktivít ponúka riešené územie tieto druhy 
rekreačných možností:  

- pešia a cykloturistika turistika – značkové turistické chodníky vedené cez Malé Karpaty, 
- poznávacia turistika – po prírodných a kultúrno-historických zaujímavostiach, 
- pobytová turistika – rekreačno - relaxačné pobyty, 
- vidiecka turistika (agroturistika) spojená s vinohradníckymi tradíciami, poľovníctvo a rybolov. 

Väčšiu pozornosť v budúcnosti treba venovať agroturistike vo väzbe na ovocinárstvo. 
V záujmovom území obce sa nachádzajú známe rekreačné strediská pre zimnú a letnú rekreáciu: 

- zimné rekreačné stredisko Pezinská Baba, 
- letné rekreačné lokality: Modra-Piesok-Zochová chata, Modra-Harmónia, Slnečné údolie 

a Smolenice-Jahodník. 
V katastrálnom území obce sa nachádzajú prírodné a kultúrne zaujímavosti, ktoré sú vyhľadávané 
návštevníkmi.: 

- Hrad Červený Kameň s okolitou parkovou úpravou, v ktorej sú vzácne dreviny – lipová alej, sekvoje 
a tisy, kaplnka, kalvária, starý židovský cintorín, na hrade je sokoliarsky klub, možnosť jazdy na 
koni, reštaurácia a kaviareň, poriadajú sa tam sezónne podujatia, 

- „Častá Papiernička“ – Účelové zariadenie kancelárie Národnej rady SR, uzavretý areál, v ktorom 
okrem ubytovacích a stravovacích možností sa nachádzajú športoviská a bazény, 

- ubytovacie rekreačné zariadenia pre cestovný ruch: 
- stredisko detskej misie „Prameň  - ubytovacie a stravovacie kapacity, športoviská, 
- Detská ozdravovňa „Biela skala“ – ubytovacie a stravovacie kapacity, otvorený bazén, 
- Športhotel Leonard – ubytovacie a stravovacie zariadenie, 
- niekoľko ubytovacích možností v rodinných domoch – penzióny, 

- rekreačné zariadenia individuálne rekreácie: 
  - rekreačné domy – chalupy v zastavanom území obce, 
  - rekreačné chaty roztrúsené v katastrálnom území obce, 

- zariadenia pre vidiecku turistiku spojenú s vinárstvom – Fuggerov dom, najväčšia vinná pivnica 
v Malokarpatskom regióne, 

- strelnica v Častianskej doline pri kameňolome, 
- značkové turistické chodníky, ktoré sú prepojené s osou pešej turistiky, ktorou je Štefánikova 

magistrála, vedená hrebeňom Malých Karpát, ktorú pretínajú priečne trasy (najmä Limbach - Pernek, 
Pezinok - Pernek, Kuchyňa, Modra - Kuchyňa, Doľany - Sološnica), 

- poľovnícky a rybársky revír, 
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- lokalita „Sivé Bane“ – bývalé banské štôlne, ktoré doporučujeme využiť ako atrakciu v rámci 
turistických chodníkov. 

Rekreačné územia a zóny v zastavanom území obce 
Rekreačná zóna je sústredená vo východnej časti zastavaného územia obce. Tvorí ju športový areál 
s futbalovým štadiónom s príslušenstvom. Menšie rekreačné zóny pre každodennú rekreáciu obyvateľov sú 
rozptýlené v obci - letné kúpalisko, športové plochy v areáli základnej školy, detské ihrisko pri zdravotnom 
stredisku. 

Návrh využitia rekreačného potenciálu územia 
V zastavanom území obce: 

- označiť východiskové body pre turistické trasy, s prípadným dobudovaním občianskej vybavenosti, 
- vytvoriť informačný systém v obci s pútačmi a popisom jednotlivých kultúrnych a prírodných 

pamiatok, 
- rekonštruovať a rozšíriť existujúci športový areál východným a južným smerom (RZ 12/z), 
- vybudovať parkovisko pri kúpalisku a rozšíriť kúpalisko severovýchodným smerom, po dohode 

s vlastníkom pozemku (RZ 2/z), 
- rozšíriť existujúce chatové osady situované juhozápadne a severovýchodne od ulice Na vŕšku. 

V katastrálnom území obce: 
- využiť územie v blízkosti hotela Leonard, pri ceste na Papierničku, pre rekreačné účely, 
- zapojiť do turistických trás lokalitu „Sivé Bane“ s popisom lokality a baníctva v území, 
- rozšíriť agroturistiku aj na oblasť ovocinárstva, 
- propagovať vidiecku turistiku a agroturistiku vo väzbe na vinohradnícke a ovocinárske tradície 

v obci. 
Predpokladá sa, že rozvoj rekreácie a cestovného ruchu by mohol oživiť ekonomickú aktivitu v danej obci. 

Návrh rozvoja kúpeľníctva 
V katastrálnom území obce Častá sa nenachádzajú kúpeľné územia ani vývery termálnych vôd. 

Návrh riešenia zelene 
Lesná vegetácia – lesný pôdny fond - spracované v časti 2.7.5. 
Potenciálna prirodzená lesná vegetácia: 

- dubovo – hrabové lesy karpatské, 
- dubové a dubovo – cerové lesy, 
- lužné lesy podhorské a horské, 
- bukové kvetnaté lesy podhorské, 
- bukové lesy vápnomilné, 
- dubové lesy kyslomilné. 

Tieto lesné rastlinné spoločenstvá by sa v daných podmienkach v riešenom území vyvinuli ako stabilný 
autoregulačný systém bez zásahu človeka. Pri návrhu výsadby krajinnej zelene je potrebné navrhovať 
drevinové zloženie v súlade s jednotkou potenciálnej prirodzenej vegetácie daného miesta. 
Nelesná drevinová vegetácia (NDV) – nachádza sa ako sprievodná zeleň tokov, menšie plochy sa nachádzajú 
pri prechode lesných porastov do trvalých trávnych porastov a viníc. 
Trvalé trávne porasty (TTP) – nachádzajú sa na výmere 63,8967ha. Tvoria menšie plochy medzi lesnými 
porastami a v blízkosti zastavaného územia na výrazných svahoch alebo na podmáčaných plochách. 
 
Sídelná vegetácia 
Verejná zeleň je tvorená plochami zelene pri občianskej vybavenosti, zeleň cintorínov, zeleň pri kostole, 
zeleň pri športovom ihrisku, zeleň v školskom areáli a park pri Červenom Kameni.  
Zeleň v obci je tvorená z výsadieb borovíc, smrekov, líp, pagaštanov, briez, topoľov, jaseňov, vŕb, tují. Pásy 
zelene pri komunikácii v obci sú tvorené výsadbou ihličnatých a listnatých drevín ako sú orechy, lipy, tuje, 
smreky, pagaštany.  
V blízkosti zastavaného územia sa nachádza aj 500 ročný gaštan jedlý (p.č. 2805) vyhlásený chránený strom. 
Parková zeleň - park pri Červenom Kameni, ktorom sa nachádza niekoľko chránených stromov: alej líp, 
sekvoja, tisy, pagaštany a smreky. 
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Líniová zeleň pri komunikáciách a sprievodná zeleň vodných tokov je tvorená z alejí topoľov, agátov, 
jaseňov, jarabín a ovocných stromov. 
Líniová zeleň pôdoochranná – v riešenom území sa nachádza niekoľko nových výsadieb, ktoré majú 
zabrániť erózii pôdy, založené sú z výsadieb topoľov, jaseňov, jarabín, borovíc, smrekov. 
Záhrady sa nachádzajú zväčša pri rodinných domoch a sú využívané na pestovanie zeleniny a ovocných 
stromov. Charakter záhrad je hospodársky, predzáhradky sú často okrasné. 
 
Návrh riešenia zelene 

- revitalizovať plochy existujúcej verejnej zelene v obci, 
- vysadiť izolačnú zeleň do navrhovaných výrobných areáloch, 
- sústavne zabezpečovať starostlivosť o existujúcu zeleň (najmä odstraňovať nelegálne skládky 

odpadov, udržiavať bylinnú a krovinnú etáž, odstraňovať invázne druhy rastlín uvedené v prílohe č. 
2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.), 

- pri výsadbe mimo intravilánu obce používať stanovištne pôvodné druhy drevín, zodpovedajúce 
potenciálnej prirodzenej vegetácií. 

2.7 Vymedzenie zastavaného územia obce 

2.7.1 Súčasná hranica zastavaného územia obce 

Zastavané územie obce Častá pozostáva z dvoch samostatných častí: 
- väčšia časť, ktorá ohraničuje pôvodnú zastavanú štruktúru obce na východnom úpätí Malých Karpát, 
- menšia časť, ktorá ohraničuje niekoľko objektov v južnej časti katastrálneho územia, pri ceste 

v smere do obce Píla. 
Priebeh hranice zastavaného územia obce Častá bol prevzatý z digitálneho mapového podkladu odboru 
katastra Okresného úradu v Pezinku. Hranica zastavaného územia bola stanovená k roku 1966 a 
aktualizovaná v roku 1990. Dĺžka hranice väčšej/menšej časti zastavaného územia obce po obvode je cca 
7,216 km / 0,658 km, plocha 97,132 ha / 1,685 ha.  
 
Skutočne zastavané územie obce presahuje vymedzenú hranicu zastavaného územia obce len v niekoľkých 
malých lokalitách: 

- 4 nové rodinné domy na ulici Podzámocká, 
- chaty v dotyku so severozápadnou, západnou a juhozápadnou časťou zastavaného územia. 

2.7.2 Navrhovaná zmena hranice zastavaného územia obce 

Územný plán obce Častá vymedzuje novú hranicu zastavaného územia. Navrhovaná hranica zahŕňa 
rozvojové zámery, ktoré v dnes platnej hranici nie sú obsiahnuté: RZ 2/o – časť, RZ 7/o, 8/o, 11/z, 10/o, 9/v, 
12/z, 13/o, 14/o, 15/z, 16/o, 17/o, 18/o, 20/o, 25/z, 26/o. 27/o, rozostavaná lokalita „Panské pole“, RZ č. 1/o, 
4/o (časť), 14/v, 19/z, 22/o, 23/z, 24/z, 28/o, 29/o. 
Všetky lokality sú situované na plochách poľnohospodárskeho pôdneho fondu 4 a 6. triedy BPEJ. 
 
Navrhovaná hranica zastavaného územia obce bude mať 

- celkovú dĺžku hranice       6,572 km, 
- celkovú plošnú výmeru   134,9702 ha, 

Priebeh navrhovanej hranice zastavaného územia je stanovený v grafickej časti dokumentácie. 

2.8  Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 

2.8.1 Vymedzenie ochranných pásiem 

V katastrálnom území obce Častá sa nachádzajú nasledovné nadradené trasy a zariadenia dopravnej 
a technickej infraštruktúry s vymedzenými ochrannými pásmami: 

- cesta II/502 smer Pezinok – Trstín s ochranným pásmom 25 m od osi krajnej komunikácie na obidve 
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stany, 
- cesta III/5028 smer Častá-Štefanová-Budmerice-Ružindol-Trnava s ochranným pásmom 20 m od osi 

krajnej komunikácie na obidve strany v jej extravilánovom prieťahu (§11 ods. 1 zákona č. 135/61 
Zb. cestného zákona a §15 ods. 3 vyhl. č. 35/84 Zb.), 

- cesta III/50215 smer Častá-Červený Kameň s ochranným pásmom 20 m od osi krajnej komunikácie 
na obidve strany v jej extravilánovom prieťahu (§11 ods. 1 zákona č. 135/61 Zb. cestného zákona a 
§15 ods. 3 vyhl. č. 35/84 Zb.), 

- trasa 22 kV vzdušného vedenia elektrickej č.217 a 124 s ochranným pásmom 10 m na každú stranu 
kolmo vedenia, počítajúc od krajných vodičov v zmysle zákona 656/2004 z.z., 

- trafostanice - ochranné pásmo 10 m, 
- vodné toky a plochy – ochranné pásmo slúžiace pre výkon správy toku v zmysle zákona č. 

1384/2004 Z.z ., 
- trasa VTL -plynovodu s ochranným pásmom 4 m a bezpečnostným pásmom 20 m, (v zmysle zákona 

č. 70/2004 Z. z.), 
- trasy STL plynovodu s ochranným pásmom 1 m na každú stranu od osi vedenia v zastavanom území 

a bezpečnostným pásmom 10 m na každú stranu od osi vedenia na nezastavaných plochách (v 
zmysle zákona č. 70/2004 Z. z.), 

- regulačná stanice plynu s ochranným pásmom 8 m a bezpečnostným pásmom 50 m (v zmysle zákona 
č. 70/2004 Z. z.), 

- trasy vyšších rádov vodovodného potrubia z vodného zdroja - ochranné pásmo v zmysle platných 
predpisov a požiadaviek správcu (2 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia horizontálne na 
obidve strany), 

- trasy kanalizačnej siete s ochranným pásmom v šírke 3 m od vonkajších okrajov pôdorysných 
rozmerov kanalizačnej siete (ak vodohospodársky orgán neurčí iné ochranné pásmo), 

- trasy diaľkového telekomunikačného kábla s ochranným pásmom v zmysle platných predpisov a 
požiadaviek správcu (1,5 m na každú stranu), 

- trasy telekomunikačných vedení, zariadení a objektov telekomunikačnej siete s ochranným pásmom 
v zmysle zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. a priestorovej normy úpravy vedení 
technického vybavenia, 

- trasy podzemných rozvodov závlahovej vody, 
- vodné toky a plochy s ochranným pásmom slúžiacim pre výkon správy toku v zmysle zákona č. 

384/2004 Z. z o vodách, a požiadavkách správcu tokov (6 m od brehovej čiary obojstranne), 
- ostatné nadradené trasy technickej infraštruktúry. 

ÚPN obce Častá rešpektuje podmienky, ktoré sú stanovené pre územia vymedzené ochrannými pásmami. 
V prípade požiadaviek výstavby na plochách ochranných pásiem (týka sa to OP nadradených trás 
technického vybavenia) sa po dohode so správcom sietí navrhne prekládka týchto trás, čím ochranné pásmo 
stratí svoje opodstatnenie. 
 
Z hľadiska hygienických ochranných pásiem je v území nutné rešpektovať ochranné pásma 

- cintorína – 50 m od oplotenia (platí pre stavby bez verejného vodovodu), 
- Hydina Prešov – 100 m od objektov so živočíšnou výrobou (ochranné pásmo je stanovené podľa 

kusov chovanej živočíšnej výroby), 
- Čistiacej stanice odpadových vôd – 100 m od objektov ČOV (čl. 5.9 STN 75 6401 Čistiarne 

odpadových vôd pre viac ako 500 EO). 
Pri využívaní územia je potrebné dodržiavať normatívne regulatívy vyplývajúce z príslušných právnych 
predpisov: 

- ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu v zmysle zákona č. 220/2004 Zb. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z., zákon č. 83/2000 Z.z., zák. 
č. 14/1994 Zb. o lesoch, vyhlášky FMTIR č. 12/1978 Zb., 

- ochranu historických a kultúrno-spoločenských pamiatok, archeologických nálezísk v zmysle zákona 
č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, 

- ochranu krajinnej štruktúry v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 
- ochranu zdravia ľudí v zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 

514/2001 Z.z., 
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- dodržiavať nasledovné právne predpisy a predpisy platné v čase realizácie jednotlivých stavieb: 
- zákon č. 384/2004 Z.z. Vodný zákon, 
- zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike z 26. októbra 2004 a STN 33 3300, 
- zákon č. 193/1997 Z.z. cestný zákon (úplné znenie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách a vykonávacia vyhláška č. 35/1984 Zb., zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na 
pozemných komunikáciách, STN 736110 a STN 736101, 
- zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v úplnom znení zákona č. 261/1008 Z.z. a 
vyhlášku č. 297/1994 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách CO v znení vyhlášky č. 349/1998 
Z.z. a vyhlášky č. 202/2002 Z.z., 
- zákon č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane a vyhláška č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, 
- zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhlášku č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov, 

- ostatné súvisiace právne predpisy a predpisy platné v čase realizácie jednotlivých stavieb. 

2.8.2 Vymedzenie chránených území 

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 v riešenom katastrálnom území obce Častá 
V katastrálnom území obce Častá sa nachádzajú chránené územia vymedzené osobitnými predpismi: 

ochrany prírody 
- Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty vyhlásená vyhláškou ministerstva kultúry SSR č. 64/1976 

Zb. SNR v roku 1976, v roku 2001 boli prehodnotené a upravené jej hranice. V súčasnosti má 
CHKO výmeru 64 610 ha. Ochrana prírody sleduje zachovanie vzácnych druhov a spoločenstiev 
flóry a fauny, ojedinele zachovaných lesných spoločenstiev, ako aj príťažlivých geologických 
útvarov. Súčasná funkcia chráneného územia je biologická, lesohospodárska, náučno-osvetová 
a rekreačná. Z hľadiska ochrany prírody sa západná a stredná časť katastrálneho územia obce Častá 
sa nachádza v  CHKO Malé Karpaty, kde platí 2. stupeň územnej ochrany v rozsahu podmienok 
podľa § 13 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, východná časť k- ú. sa nachádza mimo 
CHKO a platí v nej 1. stupeň ochrany v rozsahu podmienok podľa § 12 zák. č. 543/2002 Z.z.; 

- Chránené vtáčie územie Malé Karpaty (schválené vládou SR  dňa 9. júla 2003 Uznesením č. 636) - 
západná a stredná časť katastrálneho územia obce Častá; 

- Navrhované územie európskeho významu  SKUEV 0267 Biele Hory – severná časť katastrálneho 
územia v CHVO Malé Karpaty; 

- Národná prírodná rezervácia Hajdúchy (NPR č. 41) s piatym stupňom ochrany v rozsahu podmienok 
podľa § 16 zák. č. 543/2002 Z.z., v ochrannom pásme, ktoré tvorí územie vo vzdialenosti 100 m 
smerom von od jej hranice, platí 3. stupeň ochrany. Celková výmera NPR je 56,1 ha a bola 
vyhlásená v roku 1981. Predmetom ochrany sú zachované lesné spoločenstvá bukového vegetačného 
stupňa s výskytom hrabu a jedle na biotitických granodioritoch modranského typu s predpokladom 
autoregulácie. Rozprestierajú sa na severných až východných svahoch Prostredného, v nadmorskej 
výške 308 - 400 m n. m., pri vodnej nádrži Biela skala. NPR Hajdúchy tvorí jadro biocentra 
nadregionálneho významu 14 NRBc Roštún. Najzápadnejšia časť k. ú. Častá bola v aktualizácii 
Generelu v r. 2000 navrhnutá ako biocentrum nadregionálneho významu pod názvom Biele Hory 
(v RÚSES BA vidiek z roku 1993 sa v území nachádza nadregionálne biocentrum Vysoká, 
Hajdúchy, ktoré zodpovedá časti nadregionálneho biocentra Biele Hory); 

- PPF štyroch najlepších skupín BPEJ a LPF (ochranné pásmo lesa je 50 m smerom von z lesa); 
- genofondové lokality v záhradách na Mrazníckej ulici (parcely č. 2909/1 a 2908) a lokalita 

v Častianskej doline medzi kameňolomom a horárňou Dolina; 
- zvernica pre vysokú zver – oplotené územie. 

Chránené stromy: gaštan jedlý, na pozemku č. 2805 a sekvoja, tisy, lipová aleja v parku na hrade Červený 
Kameň. 
V tesnej blízkosti katastra obce Častá sa nachádza: 

- Prírodná rezervácia Lindava (PR č. 91), vyhlásená v roku 1984, výmera 46,0 ha. Predmetom ochrany 
sú najzachovalejšie a  najrozsiahlejšie zbytky lesa Podmalokarpaskej pahorkatiny, nachádza sa 
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v katastrálnom území obce Budmerice, pri juhovýchodnej časti katastrálnej hranice obce Častá, 
v lokalite „Topole“; 

- Prírodná rezervácia Alúvium Gidry, vyhlásená v roku 1984, výmera 2,63 ha, nachádza sa 
v katastrálnom území obce Budmerice; 

- Prírodná rezervácia Roštún (NPR č. 148) – mozaika lesných a skalných geobiocenóz na vápencoch, 
tvorí jadro biocentra nadregionálneho významu 14 NRBc Roštún. 

 
kultúrnych pamiatok 

- Národná kultúrna pamiatka Hrad Červený Kameň s ochranným pásmom, ktoré dosiaľ nebolo 
schválené (navrhované ochranné pásmo je vyznačené v grafickej časti). 

2.9 Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami, civilnej 
ochrany obyvateľstva 

2.9.1 Návrh na riešenie  záujmov obrany štátu 

V riešenom území obce Častá nie sú v súčasnosti známe zvláštne územné požiadavky z hľadiska obrany 
štátu. 

2.9.2 Návrh na riešenie požiarnej ochrany 

Riešenie návrhu požiarnej ochrany je spracované v zmysle §4 písm. k)  zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky 
MV SR č. 94/2004 Z.z. a 121/2002 Z.z. a nadväzujúcich noriem, ako aj § 43 d) zákona 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
 
V zastavanom území obce Častá je lokalizovaná hasičská zbrojnica, ktorá je situovaná v ulici Na vŕšku. 
Objekt hasičskej zbrojnice je vyhovujúci, zrekonštruovaný, nachádza sa v ňom garáž pre jedno hasičské 
auto. V prípade väčšieho požiaru a pre vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách slúži 
najbližšia zásahová hasičská jednotka v meste  Pezinok, s dojazdovým časom 20 minút v nočných hodinách 
a 30 minút cez deň. 
 
Obec má vybudovanú verejnú vodovodnú sieť. Na hlavné vodovodné potrubia sú napojené uličné rozvody 
s osadenými protipožiarnymi hydrantmi. Kapacita vodného zdroja je dimenzovaná aj na účely požiarnej 
ochrany. Zásobovanie navrhovaných rozvojových zámerov požiarnou vodou sa navrhuje riešiť z miestnej 
verejnej vodovodnej siete - vybudovaných uličných rozvodov, vybavených požiarnymi hydrantmi. 
Príjazd pre požiarne vozidlá je v obci zabezpečený po spevnených komunikáciách šírky minimálne 3,5 m (je 
dosiahnutá minimálna šírka 3 m v zmysle § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.). Komunikácie sú dimenzované 
na zaťaženie min. 80 kN, reprezentujúce pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla. 
 
ÚPN-O Častá z hľadiska potrieb požiarnej ochrany navrhuje: 

- pri realizácii rozvojových zámerov riešiť požiadavky požiarnej ochrany v súlade s predpismi 
platnými v čase realizácie jednotlivých stavieb, 

- pri zmene funkčného využitia územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany 
v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi predpismi, 

- zásobovanie požiarnou vodou riešiť z miestnej verejnej vodovodnej siete z požiarnych hydrantov, 
potrebu požiarnej vody stanoviť v zmysle STN 73 0873, pričom uvedená potreba požiarnej vody 
bude zabezpečená z vonkajších podzemných hydrantov. 

2.9.3 Návrh na riešenie ochrany pred povodňami 

Vodné toky, ktoré pramenia v katastrálnom území obce Častá sa vyznačujú nedostatkom vody, preto 
povodne sa v riešenom území nevyskytujú. Prípadné zvýšené množstvo vody v jarných mesiacoch, keď sa 
topí sneh v okolitých kopcoch, zachytávajú lesné porasty, ktoré obklopujú kataster obce. 
 
ÚPN z hľadiska ochrany pred povodňami navrhuje: 
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- zachovať lesné porasty v katastrálnom území obce, ktoré zachytia zvýšené množstvo vody, 
- vyčistiť odvodňovacie kanále situované v katastrálnom území obce. 

2.9.4 Návrh na riešenie civilnej ochrany 

Obec má spracovaný „Úkrytový plán obce Častá“. Podľa tohto plánu sa obyvatelia v prípade nutnosti ukrytia 
budú ukrývať v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne (JÚBS). V obci je celkom 36 JÚBS (z 
toho 27 pre obyvateľov a 9 pre zamestnancov) s celkovou kapacitou 4519 osôb (z toho 3540 pre obyvateľov 
a 970 pre zamestnancov). Tieto úkryty sú situované v pivničných priestoroch rodinných domov, Obecného 
úradu, základnej školy a Fuggerovho domu. 
 
Dokumentácia týkajúca sa plánu ukrytia obyvateľstva obce je spracovaná v zmysle Vyhlášky MV SR č. 
349/98 Z.z. Pravidelne 1-krát ročne je aktualizovaná a odsúhlasená príslušným OÚ odbor COO v Pezinku. 
Podľa Nariadenia vlády SR č. 166/1994 Zb. o kategorizácií územia SR a nariadenia vlády SR č. 25/1997 Z. 
z. je územie obce Častá zaradené do 2. kategórie územného obvodu Pezinok. 
 
V navrhovaných rozvojových zámeroch, určených pre funkciu bývania, sa ukrytie obyvateľstva bude riešiť 
v pivničných priestoroch obytných objektov, prípadne objektoch občianskej vybavenosti. Objekty 
s pivničnými priestormi budú špecifikované v dokumentácii nižšieho stupňa. Dokumentácia o zabezpečení 
ÚPD musí obsahovať požiadavky z hľadiska záujmov civilnej ochrany v súlade s ustanoveniami §10 až §12 
a §139 a ods. 10 písm. m) zákona NR SR č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 2 ods.3 a vyhlášky MV SR č. 
297/1994 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení 
vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov (vyhlášky č. 349/1998 Z.z. 
a 202/2003 Z.z.), ktoré orgány civilnej ochrany posudzujú, prípadne vo svojom stanovisku dopĺňajú a 
upresňujú. Pri výbere vhodných priestorov na ukrytie v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne 
(JÚBS) treba postupovať podľa §9 citovanej vyhlášky. 
 
Riešené katastrálne územie obce sa nachádza v zóne havarijného ohrozenia jadrovej elektrárne Jaslovské 
Bohunice do vzdialenosti 30 km. Z tohto dôvodu je schválený schvaľovacou doložkou „Plán ochrany 
obyvateľstva obce Častá pre prípad radiačnej havárie jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach“. 

ÚPN obce Častá z hľadiska záujmov civilnej ochrany navrhuje: 
- v rozvojových plochách určených pre obytnú výstavbu riešiť ukrytie obyvateľstva v JÚBS, 

situovaných v pivničných priestoroch rodinných domov, 
- pri vykonaní prieskumov a rozborov v následných stupňoch dokumentácie - územný plán zóny - 

zabezpečí obstarávateľ v spolupráci s príslušným orgánom civilnej ochrany postupné dopracovanie 
územno-plánovacej dokumentácie samostatnou doložkou CO, v ktorej sa bude riešiť ukrytie 
obyvateľstva a určia sa objekty, ktoré možno využiť ako dvojúčelové pre potreby civilnej ochrany (v 
zmysle novely zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov - Stavebný zákon), 

- pri riešení požiadaviek civilnej ochrany postupovať v súlade s požiadavkami § 10 až §12 a § 139 a 
ods. 10 písm. m) zákona NR SR č. 237/2000 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vyhlášky č. 297/1994 Z. z. o stavebno-technických 
požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej 
ochrany v znení neskorších predpisov. 

2.10  Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej 
stability a ekostabilizačných opatrení 

Návrh ochrany a využitia prírodných hodnôt 
V riešenom katastrálnom území obce Častá sa nachádza: 

- veľkoplošné chránené územia  CHKO Malé Karpaty, v ktorom platí druhý stupeň ochrany (v zmysle 
zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.) -  severná časť záujmového územia v CHKO 
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Malé Karpaty je súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV 0267 Biele Hory, 
- Chránené vtáčie územie Malé Karpaty, ktoré bolo vyhlásené MŽP SR č. 216/2005 Z.z. – západná 

a stredná časť katastra, 
- Maloplošné chránené územie – NPR Hajdúchy. 

V blízkosti riešeného územia, v katastrálnom území obce Budmerice sa nachádzajú prírodné rezervácie: 
- PR Lindava, 
- PR Alúvium Gidry. 

Chránené stromy: gaštan jedlý (k.ú. Častá, pozemku č. 2805) a sekvoja, tisy, lipová aleja v parku na hrade 
Červený Kameň. 
Ekologicky významné lokality: 
Hajdúchy – na území sa nachádzajú zachovalé lesné spoločenstvá bukového vegetačného stupňa (typická 
vysokokmenná malokarpatská bučina Dentario bulbifera-Fagetum) v klimaxovom štádiu na kyslých 
horninách, kde je možné monitorovať samoobnovu lesa a jeho autoregulačné schopnosti. Lesné spoločenstvá 
na magmatitoch. 
Lindava – zvyšky lesov syntaxonomicky začlenených do asociácie Poo nemoralis-Quercetum dalechampii. 
Najväčší lesný komplex na Trnavskej pahorkatine, výskyt drevín dub zimný, cerový. 
Alúvium Gidry – močiarne biotopy, zvyšok jelšového lužného lesa, jazerá s močiarno – vŕbovými 
porastami. 
Ekologicky významné segmenty sa nachádzajú v riešenom území alebo na hranici riešeného územia, tvoria 
súčasť kostry prvkov ekologickej stability riešeného územia. 
Genofondové lokality fauny a flóry: 

- v záhradách na Mrazníckej ulici (parcelné čísla 2909/1 a 2908) s výskytom veľmi ohrozeného 
chráneného druhu Potentilla micrantha, 

- lokalita na ľavej strane Častianskej doliny medzi kameňolomom a horárňou Dolina, ktorá je 
potenciálnym chráneným územím na ochranu pralesovitej dúbravy v CHKO Malé Karpaty a bol tu 
zistený významný výskyt náprstníka žltého Diglitalis lutea, 

- Červený Kameň – les na bridlici, 
- potok Gidra – niva potoka, 
- Štefanovský potok - Častianska dolina. 

Ochrana PPF A LPF 
Ochrana PPF – rešpektovať ustanovenia zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní PPF. 
Ochrane LPF – rešpektovať ustanovenia zákona č.14/1994 Z.z. - nezaberať lesné porasty, pri zábere je 
potrebné vyňatie z LPF a výpočet straty drevnej hmoty. 
Vodné zdroje: Častá – Zakopané, Adamová. Ochranné pásma vodných zdrojov sa nachádzajú mimo 
riešeného územie a nezasahujú do katastra obce Častá. V katastrálnom území obce Dubová – Vyvieračka a 
Maruša, Doľany – Tri stoky. 

Návrh riešenia požiadaviek na zabezpečenie ekologickej stability 
Ekologickú stabilitu dosiahneme vytvorením siete stabilizačných prvkov v krajine. Základné prvky na 
regionálnej úrovni nám dokladá priemet RÚSES okresu Bratislava vidiek. 
Priemet RÚSES do riešeného územia: 
nBC 2 Hajdúchy – Vysoká (Roštún) – nadregionálne biocentrum s jadrom NPR Hajdúchy, súčasť CHKO 
Malé Karpaty, 
rBK Hajdúchy- Lindava – regionálny biokoridor, prepája nBC Hajdúchy s rBC Lindava, 
rBC Lindava – regionálne biocentrum, jadro tvorí PR Lindava, súčasťou je aj PR Alúvium Gidry, na hranici 
riešeného územia. 
Návrh prvkov MÚSES 
mBC Častianska dolina – miestne biocentrum navrhované na ochranných lesoch toku Štefanovského 
potoka. Súčasťou je aj kameňolom ( bez ťažby). Súčasť CHKO Malé Karpaty. 
Stresové faktory: blízkosť rekreácie a strelnice. 
mBC Červený Kameň – miestne biocentrum, v RÚSES bolo súčasťou regionálneho biokoridoru. 
Navrhujeme zmeniť na biocentrum, ktoré bude tvorené chránenou kultúrnou pamiatkou (Hrad Červený 
Kameň s parkom) a plochou ochranného lesa pod hradom. 
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Stresové faktory: blízkosť zastavaného územia obce Píla, rekreačné aktivity. 
Návrh: prehodnotiť obnovenie lipovej aleje, ktorá je prestarnutá, niektoré jedince vyhynuli. 
mBK 1 – miestny biokoridor, prepája mBC Častianskej doliny s nBC Hajdúchy. Je tvorený lesnými 
porastami a tokom Štefanovského potoka. Je súčasťou CHKO Malé Karpaty a časť prechádza zvernicou. 
Stresové faktory: rekreácia iba v časti mimo zvernice. 
Návrh: bez návrhov 
mBK 2 – miestny biokoridor prepája mBC s rBC Lindava, je tvorený lesnými porastami v časti CHKO, 
plochami NDV a TTP a odvodňovacím kanálom. 
Stresové faktory: prechod cez intenzívne obhospodarované vinice, prechod cez komunikáciu, prechod cez 
ornú pôdu. 
Interakčné prvky plošné – posilňujú funkčnosť biocentier a biokoridorov. Sú tvorené plochami nelesnej 
drevinovej vegetácie, vodnými plochami, plochami TTP a plochami verejnej zelene v obci. 
Interakčné prvky líniové sú navrhované ako aleje pri komunikáciách a ako pásy izolačnej zelene okolo 
športových areálov, priemyselných areálov a hospodárskych dvorov. Plnia funkciu izolačnú ale aj estetickú. 
 
ÚPN obce Častá z hľadiska ochrany prírody a krajiny navrhuje 

- rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability a stanovené regulatívy na ochranu 
významných genofondových lokalít, 

- rešpektovať záväznú časť ÚPN VÚC Bratislavského kraja v oblasti rekreácie a turistiky regulatív č. 
2.6 a v oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov ochrany prírody a ochrany 
pôdneho fondu. 

Hodnotenie vplyvov EIA 
- v zmysle zákona NR SR č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 127/1994 Z.z. v znení 

neskorších zmien a doplnení, niektoré uvažované aktivity môžu v nižšom stupni projektovej 
dokumentácie (pri spracovaní ÚPN-Z, SP) podliehať zisťovaciemu konaniu, resp. povinnému 
hodnoteniu posúdenia vplyvu uvažovaných činnosti na životné prostredie. 

Návrhy opatrení na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine 
- pre zníženie ohrozenia pôdy vodnou a veternou eróziou budovať pôdoochranné pásy zelene, 
- ekologickú stabilitu dosiahnuť vytvorením siete stabilizačných prvkov v krajine. Základné prvky na 

regionálnej úrovni nám dokladá priemet RÚSES okresu Bratislava vidiek. 
Líniová zeleň pôdoochranná – navrhuje sa hlavne na plochách ornej pôdy nad 100 ha a na plochách ornej 
pôdy ohrozenej vodnou eróziou, alebo už erodovaných. Sú to pásy zelene tvorené 2 etážami, ktoré zabránia 
pôsobeniu erózie. Táto zeleň je kombinovaná s líniovými interakčnými prvkami, ktoré plnia tú istú funkciu 
ale nachádzajú sa ako sprievodná zeleň komunikácií a tokov. Pri výsadbe je nutné dodržiavať drevinové 
zloženie podobné potenciálnej prirodzenej vegetácii. 
Zvýšenie stability územia navrhuje sa na plochách  priemyselných a skladových areálov, kde sú veľké 
plochy bez zelene. Navrhuje sa vytvoriť plochy na ozelenenie a vysadiť pásy izolačnej zelene okolo areálov. 
Rekultivácia skládky – skládkovanie bolo ukončené v roku 2000, plochu skládky je potrebné zrekultivovať 
a zabrániť tvorbe divokých skládok v okolí. Doporučuje sa monitorovať možný presak do vodnej plochy 
využívanej na chov rýb. 

2.11  Návrh verejného dopravného a technického vybavenia územia 

2.11.1 Návrh dopravy 

Koncepcia prepravných vzťahov – širšie dopravné vzťahy 
Širšie dopravné väzby obce Častá vyplývajú z polohy na rozhraní okresov Trnava a Pezinok s historicko-
geografickým formovaním Podkarpatského rozvojového pásu Bratislavy a jeho pokračovania v podobnej 
funkcii pre S-Z územie VÚC Trnavského regiónu západného Slovenska. Základný ráz dopravného skeletu 
určuje a v budúcnosti naďalej bude určovať geomorfológia a technické pomery dopravného koridoru na 
východnom úpätí pohoria Malých Karpát. 
Do výhľadu predpokladáme, že obec Častá využije svoju výhodnú polohu, ktorú určuje sekundárna 
podkarpatská rozvojová os Bratislavy okolo dopravného ťahu cesty II/502, ktorá je osídľovacou osou 
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regiónu Malých Karpát, najmä rekreačného významu, v blízkosti koridoru infraštruktúry západného 
Slovenska, ktorý tvorí: 

- magistrálna železničná trať M.120 - Bratislava – Trnava – Žilina, so stanicou Cífer na 15 km 
vzdialenej, kvalitatívne prebudovávaná na rýchlosť 160 km/h., 

- diaľnica D1 ako medzinárodný cestný ťah E75 od Bratislavy cez Trnavu – Trenčín do Žiliny 
a Košíc, s najbližšou mimoúrovňovou križovatkou (MUK) v Trnave (27 km), 

- cesta I/61 nadregionálneho ťahu Považím v trase Bratislava – Trenčín je z Častej dostupná v Cíferi 
na cca 20 km,  

- cesta II/502 Bratislava (35 km) – Pezinok (15 km) – Smolenice/Trstín (12) s priamymi väzbami na 
Senicu (35) a ČR (65 km) po ceste I/51, 

- krajské mesto Trnava je dostupné po ceste II/504 na 20 km, 
- letisko Bratislava medzinárodného významu je vzdialené cca 38 km. 

 
Cestný ťah II/502 tvorí dopravnú os sídla a zabezpečuje priame väzby na región pre hospodársku aj 
rekreačnú dopravu. Rastúci trend automobilizácie a monopolné využívanie cestnej dopravy je dôvodom, aby 
sa hľadali možnosti odklonu tranzitnej cesty na južný, rovinatý okraj zastavaného územia obce, ako jeden z 
nástrojov regulovania zvyšujúcich sa tlakov narušenia kvality života vo verejnom priestore prieťahu tejto 
regionálnej cesty. 
Strategický význam pre obec Častá má cesta III/5028 s funkciou pripojenia na nížinnú časť regiónu, ktorú 
tvoria obce Štefanová na III/5029 v Budmericiach a Cífer, so železničnou stanicou a regionálnou tepnou 
Považia - cestou I/61. 
Uvedené cesty II/502, III/5028 a III/5029 sú technickou základňou pre hromadnú regionálnu a diaľkovú 
autobusovú dopravu. 
 
Dopravné podmienky rozvoja územia 
Kvalita dopravnej infraštruktúry sídla je daná charakteristikami dopravnými, územnými a 
environmentálnymi. 
 
Dopravné charakteristiky odvíjame najmä od intenzity a skladby dopravného prúdu na cestných 
prieťahoch, ktoré vzhľadom na sčítania dopravy (SSC 1990, 1995 a 2000) odhadujeme podľa nasledovnej 
tabuľky. 
 
Častá – vývoj denných intenzít v sk.voz/24 hod   (SSC Bratislava) 
cesta profil Rok Intenzita a skladba dopravy – 

sk.voz./deň 
Poznámky 

   Spolu Ťažké Osobné Mot A pomer smerov, poznámky 
1990 2143 598 1516 29 124 73:27 [3] 
1995 2278 439 1820 19 130  
2000 3317 524 2781 12 111  
2010 4480 710 3750 20 150  

II/502 
Profil 
Dubová 

8-1030 

2020 7290 890 6375 25 185  
1990 1381 454 902 25 110 68 : 32 
1995 1830 368 1438 24 115  
2000 2643 731 1896 16 127  
2010 2750 760 1970 20 225  

III/504 
019 
profil 
Doľany 

8-1040 

2020 2910 805 2085 20 140  

Podľa: Celoštátne sčítania cestnej dopravy a prognózne koeficienty rastu dopravy, SSC Bratislava, roky 1990, 1995, 2000 
 
Celkový pokles intenzity cestnej dopravy na vedľajších cestných ťahoch v roku 1995 sa vplyvom prudkého 
rastu automobilizácie v posledných rokoch ukázal ako dočasný jav. Tento jav takmer vôbec nezasiahol 
význam cesty II/502 v doprave individuálnej. Postupne sa mení aj štruktúra a využívanie vozového parku 
v prospech málo-tonážnych vozidiel (VAN, break, dodávky typu pick-up), aj v nákladnej doprave 
zásobovacej na menšie vzdialenosti. Dôsledkom toho je nárast podielu skupiny osobných vozidiel 
v sledovaných profiloch až na dvojnásobok. Ťažká diaľková doprava výrazne využíva ponuku diaľnice 
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a regionálnej cesty I/61. Tento jav má pozitívny efekt v oblasti negatívnych účinkov dopravy na životné 
prostredie sídiel. Do výhľadu uvažujeme s výrazným rastom motorizácie, ktorý sa podľa koeficientov SSC 
prejaví v tomto regióne na raste intenzít všetkých druhov vozidiel dopravného prúdu. 
Doprava na prieťahu cesty II/502 je z väčšej miery tranzitná, s vysokým podielom ťažkej dopravy. Zámer 
vybudovať odklonovú trasu na juhu územia prinesie centru obce výrazné odľahčenie, ktoré modeluje takéto 
intenzity pre rok 2010: 

- trasa II/502 okrajom  obce: 80% OA + 95% NA = 3000 + 675 = 3675 sk.voz/deň 
- zostatok na prieťahu obcou: 750 OA + 150 A + 20 M = 950 sk.voz/24h. 

Územné charakteristiky pre rozvoj dopravy vyplývajú najmä z funkčných vlastností Malokarpatského 
regiónu a obce Častá. Cez územie obce bude v budúcnosti tranzitovať individuálna automobilová doprava 
(IAD) hospodárskeho aj rekreačného významu. Táto doprava bude vzhľadom na polohu komunikácie II/502 
voči ťažisku obce prieťahová, ale priestorové podmienky existujúcej miestnej komunikačnej siete dávajú 
predpoklad trvalej udržateľnosti. Možnému rastu nákladnej dopravy (NAD) treba návrhom vytvoriť 
podmienky obsluhy areálov len z cesty II/502 v novej, neťažiskovej polohe voči centru obce. Juhovýchodný 
odklon cesty II/502 poskytne obsluhu bez obťažovania obytných ulíc. Regionálne územné vzťahy vytvárajú 
tlak aj na zvýšenie kvality prepojenia susediacich obcí. Z tohto dôvodu sa návrhom ÚPN zvýrazňujú územné 
väzby obce Štefanová, Budmerice, rekreačné priestory Červený Kameň, Papiernička a Častianska dolina. 
Priestorové podmienky uličnej siete obce sú obmedzené, preto sa navrhujú nižšie kategórie MK, už podľa 
novej STN 73 6110, ktoré vyhovujú pobytovej funkcií a primeranej mobilite obyvateľov. 
Formovanie sídla okolo prieťahu cesty II/502 na terénnom rozhraní sa v historickej minulosti dialo lineárne. 
Napriek výškovým rozdielom sa neskôr, v centrálnej časti obce rozvíjal pravouhlý roštový systém obytných 
ulíc. V rovinatom teréne vzniká pás areálov výrobno-skladovacích funkcií a športu, ktorý bude potrebné 
posilniť výkonnou komunikáciou v trase tak, aby neobmedzili nové lokality bývania v tomto území. Analýzy 
súčasnej dopravnej situácie preukázali potrebu riešiť problematiku súčasného prieťahu cesty II/502 obcou 
v dĺžke cca 2,5 km. 
Regulatívy pre nové ulice navrhujeme prispôsobiť doterajšiemu vývoju s využitím parciel pre nové obytné 
bloky a podnikateľské aktivity najmä po juhovýchodnom obvode intravilánu obce. 
Environmentálne charakteristiky sídla v priestore sídelného pásu pod Malými Karpatami, ako rekreačného 
zázemia regiónu Bratislavy a Trnavy, si vyžiadajú koncipovanie návrhu dopravy na zvýšenie bezpečnosti 
cestnej dopravy a pobytu ľudí vo verejnom priestore ulíc. Týka sa to najmä problematiky kolíznosti dopravy 
na prieťahu cesty II/502, s možnosťami hľadania variantov odklonu nežiadúcej ťažkej tranzitnej dopravy, 
alebo alternatívy použitia prvkov ukľudnenia dopravy na prieťahu. Dosiahnutie zvýšenia bezpečnosti cestnej 
dopravy a pobytu ľudí vo verejnom priestore ulíc sa navrhuje aj doplnením cyklistických cestičiek a 
chodníkov pri hlavných komunikáciách, zmenami kategórií MK na obytné ulice a pripojením obce na 
regionálne a nadregionálne cyklistické ťahy spojené s krajinnou štruktúrou. Obec poskytla spracovateľom 
UPD pasport MK z roku 1966, preto odvodzujeme hustotu cestnej siete z vlastnej pasportizácie ciest a MK 
spolu s novými navrhovanými komunikáciami v intraviláne takto:  
dĺžka ciest =  12,75 km, počet obyvateľov stav 2002 = 1600, v roku 2010=2174 obyv. 
počet bytov r. 2002 = 519, prírastok 208, byty v r. 2010 = 727 bytov. 

2.11.2 Územný priemet návrhu dopravy 

Urbanistický návrh uspokojovania nových nárokov na bývanie, podnikanie, služby a celkové zvýšenie 
kvality životného prostredia v priestore obce Častá odvíjame z odstránenia analyzovaných dopravných 
závad, najmä na prieťahu cesty II/502 a riešením územných kolízií s nežiadúcimi funkciami. 

Dopravný odklon cestného prieťahu II/502 obcou Častá 
Hľadanie novej trasy cesty II/502 je podmienené terénnymi a urbánnymi prekážkami. Navrhovaná trasa 
tranzitnej komunikácie má obci aj v budúcnosti poskytnúť strategické pripojenia na regionálnu cestnú sieť 
a zároveň podporovať rozvoj výrobno-podnikateľskej sféry. 
Dva varianty trasy cesty II/502 (RZ A/I. a RZ A/II) boli navrhnuté v etape konceptu riešenia ÚPN obce 
Častá.. Obidva varianty začínajú na vstupe do obce v smere od Modry s rozdielom staničenia 150 m a končia 
v spoločnom bode na východnej hranici zastavaného územia – výstup z obce do smeru Doľany, Trstín. Obe 
trasy tvoria hranicu novej zástavby na južnom okraji obce. Medzi navrhovaným obchvatom a zástavbou sa 
ponecháva pás izolačnej zelene. 
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Variant I. – začína na vstupe do obce v mieste križovatky s účelovou cestou vľavo pod VVN. Navrhovaná 
trasa prudko klesá, kopíruje začiatok zástavby rodinných domov a smeruje priamo, v miernom sklone popri 
severozápadnej strane existujúceho areálu družstva, ďalej pokračuje po východnom okraji štadiónu, súbežne 
s linkou VVN a preniká voľnou parcelou v najužšom mieste zástavby na poľnej ceste, križuje Štefanovskú 
ulicu a v km 2,050 sa priamo pripája na pôvodnú trasu cesty II/502, ktorá smeruje do obce Doľany. 
Variant II. – začína o 150 m skôr pred vstupom do obce v smere od Modry, v  mierne klesajúcej  priamke sa 
pripája k trase variantu I, ďalej pokračuje v spoločnom úseku a pred zástavbou na Poľnej ulici sa odkláňa od 
pôvodnej trasy, pri areály ČOV pretína Štefanovskú ulicu a odkiaľ pokračuje k spoločnému pripojeniu na 
pôvodnú štátnu cestu II/502, ktorá smeruje do obce Doľany. 
Variant III. 
Z prerokovania konceptu riešenia vzišiel variant III., ktorý je určitým kompromisom medzi variantom I. a II. 
Tento variant začína na vstupe do obce v mieste križovatky s účelovou cestou vľavo pod VVN. Navrhovaná 
trasa prudko klesá, kopíruje začiatok zástavby rodinných domov a smeruje priamo, v miernom sklone popri 
severozápadnej strane existujúceho areálu družstva, ďalej pokračuje po východnom okraji štadiónu, súbežne 
s linkou VVN –trasovanie je totožné s variantom I. Ďalej trasa pokračuje ako vo variante II. - pred zástavbou 
na Poľnej ulici sa odkláňa od pôvodnej trasy, pri areály ČOV pretína Štefanovskú ulicu a odkiaľ pokračuje 
k spoločnému pripojeniu na pôvodnú štátnu cestu II/502, ktorá smeruje do obce Doľany. 
 
 Kritérium Var. I. Var. II. Var. III 
1 Dĺžka trasy v m 2200 2650 2450 
2 Dĺžka sklonov nad 6% v m 300 0 300 
3 Dĺžka kontaktu so zastavaným územím 1550 700 700 
5 Narušenie plynulosti trasy v m 800 550 800 
 
Návrhom odklonu cesty z vnútorného územia obce sa vyrieši aj dopravná závada pri transformátore 
vidlicového tvaru na Štefanovú, so zaústením 6 ramien a s neprehľadnými priechodmi pre chodcov. 
 
Cesty III/5028 aj III/50215 v súčasnosti kategórie C7,5/60 extravilánového profilu, B2 - zberno-obslužné 
MK - prieťah cesty 3. triedy. Sú optimálne trasované v priamke, priečny profil majú konštantný, krajnica je 
vhodná pre chodník, je možné ju využiť pre spevnený cyklistický pás, odvodnenie do priekop. 
Intravilánový úsek Štefanovskej cesty III/5028, z dôvodov zámerov zastavania, navrhujeme do funkcie B2 a 
upraviť na kategóriu MZ 9/50. 
Pripojenie rekreačných cieľov v Malých Karpatoch zabezpečujú cesty extravilánovej kategórie: 

- cesta III/50215 Častá – hrad Červený Kameň – Horná Píla, s regulovaným prejazdom v CHKO Malé 
Karpaty, s autobusovou HD, 

- cesta III/5027 rybníky - Píla – Papiernička, s regulovaným prejazdom v  CHKO Malé Karpaty, 
s autobusovou HD, 

- účelová cesta Častá centrum – Častianska dolina – strelnica (kameňolom), 
- účelová cesta Častá západný okraj – Prešovská HZ – Hájniky pri Budmericiach je neverejná 

komunikácia. 
V zastavanom území obce navrhujeme týmto obslužným komunikáciám C2 kategórie MOU 6,5/30 
z dôvodov peáže obytnými zónami, v lesnom prostredí a ukľudnenú kategóriu s profilom krajnicového typu 
MOK7,5/30. 
V novších častiach sa zástavba obce Častá navrhuje dobudovať na pravidelný roštový tvar s takmer kolmým 
radením komunikácií k prieťahu cesty II/502. Doprava na ceste II/502 úplne určuje organizáciu dopravy 
v sídle. Občianska vybavenosť a služby dopravy sa koncentrujú tiež okolo tejto cesty. V nížinnej časti sú 
situované areály skladov a výroby, pripojené nevhodnými komunikáciami, ktoré navrhujeme rekonštruovať. 
Prieťah ako bulvár – ukľudnená Hlavná ulica 
V centrálnom priestore obce je už lokalizovaná občianska vybavenosť obchodov, služieb, kultúry, 
gastronómie a zastávky SAD. V poslednom období sa výrazne zlepšila kvalita verejného priestoru okolo 
ČSPL Avanti. Spolu s ďalšou architektúrou exteriéru, existujúcou kvalitnou mestskou zeleňou, 
parkoviskami, odstránením bodových závad a informatikou, treba v návrhu riešiť vytvorenie námestia obce. 
Spoločenská funkcia ulice na celom dnešnou prieťahu by sa mala riešiť v širších súvislostiach regiónu (vínna 
cesta, regulácia tranzitnej dopravy) a hlavne lokálne, návrhom novej funkcie v zmysle STN 73 6110 
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(aktualizovanej v auguste 2004). 
Cieľom riešenia ÚPN obce Častá je odkloniť funkciu prieťahu cesty II/502, čím sa dosiahne vyššia kvalita 
a „mestskosť“ prostredia centra obce, kde sa sústreďuje občianska vybavenosť v optimálnej pešej 
dostupnosti, s nedostatkom parkovacích miest, potrebou intenzívneho križovania širokej komunikácie 
chodcami a s nedostatkom urbánnej zelene. Po odvedení ťažkej a tranzitnej dopravy na južný obchvat možno 
navrhnúť prijateľné opatrenia na ukľudnenie dopravnej funkcie novou funkciou B3 – obecný (mestský) 
bulvár kategórie MZ12/40. Navrhujeme viacero smerových zalomení priamej trasy tak, aby sa docielil zámer 
optického zúženia, a tým znížila prejazdová rýchlosť tejto MK. Funkciu bulvára spoločenských funkcií 
s parkovaním pred objektmi vybavenosti, širokými chodníkmi, množstvom priechodov pre chodcov, 
cyklistickým obojstranným pruhom, mestskou udržiavanou zeleňou a spevnenými priestranstvami „na ulici“ 
navrhujeme v jej celom úseku. 
Obslužné MK funkcie C2 – obytné ulice sa navrhujú tieto: 
Ulica Sokolská - od transformátora na ceste II/502 v dolnej časti obce, má prevažne pobytovú funkciu, 
navrhuje sa prestavba a dostavba s OV, ponechať kategóriu MOK7,5/30, povrch asfaltový š=4m obnoviť, 
spevniť chodníky s odvodnením do zelených pásov; 
MK Poľná - odbočka zo Sokolskej a prípojná pre výrobné dvory, kat. MOK5,5/30, stiesnené pomery pre 
nákladnú dopravu sú opatrením na zvýšenie bezpečnosti a dodržania nízkej návrhovej rýchlosti, povrchy 
š=4m obnoviť, bez chodníkov; 
MK J. Fándlyho - obytná ulica kategórie MO8/30, asfaltový povrch š = 6m chodníky a vstupy do garáží, 
udržovaná zeleň, nežiadúca prejazdná funkcia k štadiónu a garážam na Sokolskej sa navrhuje obmedziť 
dopravným značením; 
MK Na Vŕšku - obytná ulica od centra pri kostole kolmo hore do Častianskej doliny – kategórie MOU8/30, 
povrch obnoviť. MK pripája lokalitu Na Vŕšku s OV, malými parkoviskami a kúpaliskom. MK je bez 
chodníkov – spoločný dopravný priestor aj pre chodcov. Bytové domy nad cestou majú prístup paralelne po 
zjazdnom chodníku. Pokračuje do doliny v zúženom profile lesnej cesty L4/40, odvodnenie do hlbokej 
priekopy, v smere do centra obce, obnoviť stavebné prvky. 
MK prístupové obslužné C3 - tvoria základnú dopravnú sieť v obytnom prostredí. Plnia aj funkcie 
zjazdných chodníkov a cyklistických cestičiek v starej aj novej zástavbe, sú predĺžením komunikácií vyšších 
tried po okraj zástavby. Toto sú dôvody návrhu ukľudnených MK C3 majú v obci prevažne kategóriu 
MOU4/20, povrch asfaltový aj štrkový, šírky vozoviek 3 – 4 m, bez chodníkov, odvodnenie sa navrhuje 
prestavať na typ s odvodnením do zelených pásov v ulici. 
MK Mraznícka je obytná ulica so stúpaním 8-10 % v tesnej zástavbe, kategórie MOK5,5/30, povrch 
asfaltový 3 m, bez chodníkov, prístupová pre novú zástavbu Kíperská nad základnou školou. 
MK Kíperská je prístupová pre základnú školu a obytná ulica kat. MO6/30 v kopcovitom teréne novej 
zástavby RD bez chodníkov. 
V novej uličnej zástavbe obytných ulíc sa navrhujú neprejazdné ukľudnené MK funkcie D1, rovnakých 
parametrov ako C3. 
Miestne a účelové komunikácie ústia na dopravnú os sídla kolmo alebo šikmo a vytvárajú obslužnú roštovú 
komunikačnú sieť. Rovnaké zásady sa navrhujú aj pre nové ulice vo vnútri starej zástavby – vnútorné 
parcely. 
Komunikačnú sieť sídla dopĺňajú samostatné chodníky a prístupové účelové poľné cestičky, zjazdné aj 
automobilovou dopravou. Tieto komunikácie možno považovať za regulatív ochrany a využitia územia. 
Regionálna cyklistická „vínna cesta“ Malokarpatskej oblasti dnes prechádza po ceste II/502 – navrhuje sa 
ponechať v priestore bulvára, mimo zastavaného územia, ako súčasť rozšírenej krajnice. Ďalšie cyklistické 
trasy sú v návrhu potvrdené v priečnom smere do CHKO Malých Karpát po lesných cestách s obmedzeným 
prístupom cestnej dopravy. 
Samostatné chodníky - dopĺňajú  komunikačnú sieť obce, navrhujú sa spevniť, keďže sú aj prístupom 
k rodinným domom. Vzhľadom na nízku intenzitu dopravy môžu byť jednopruhové, obojsmerné, pojazdné 
vozidlami bývajúcich. Doporučujeme obnoviť peší chodník „Za Jankovičmi“ smerom do viníc. 
Parkoviská a manipulačné plochy pred objektmi OV a pri bytovkách sú prístupné po MK vo vyhovujúcej 
kvalite povrchov a dopravných pomeroch: 

P30 + 2NA centrum na Hlavnej II/502 pred obchodmi – povrch starý asfalt, 
P20 v centre pri ČSPL Avanti a konečnej autobusovej zastávke, povrch – nový asfalt,  
P6 – v centre Na Vŕšku pred poštou, stará vozovka,  



ÚPN obce Častá  Strana č. 47 z 94 

 

P6 – Hlavná ulica, motorest a konečná SAD, 
P5 – pozdĺž II/502 pri cintoríne, v kolízii so vstupom do areálu,  
P4 –pred obchodom na križovatke Pílska-II/502 – starý asfalt,  
P8 – park kaštieľa Obecný Úrad s prístupovou MK, asfaltový povrch, 
P4 – pred RD na Dubovskej ceste, prvý vstupný oblúk do obce, kolízny bod 
P50 + P250 pred areálom hradu Červený Kameň. 
4 x 4G – pod bytovými domami na MK J.Fándlyho, 
G20 – pred štadiónom na Sokolskej ulici, asfaltová spevnená plocha, 
Manipulačná plocha areálu na Ružovej, 
Manipulačná plocha v areáli dvora na Poľnej ul., vjazd -výjazd je kolízny. 

Parkovanie a odstavovanie vozidiel bývajúcich v rodinných domoch je riešené na plochách a v garážach na 
pozemkoch obytnej zástavby, vjazdy z MK sú vzhľadom na nízke intenzity na MK vyhovujúce, okrem 
Hlavnej ulice, kde sú pozemky cca 2m pod úrovňou vozovky. 

2.11.3 Návrh trás, uzlov a zariadení v systéme hromadnej dopravy 

Priame pripojenie obce na pravidelnú hromadnú osobnú dopravu v SR zabezpečuje sieť liniek SAD 
regionálnej a diaľkovej autobusovej dopravy. SAD pripája obec Častá predovšetkým na okresné mestá 
Pezinok, Trnava a Bratislava, ako aj na susedné obce Štefanová, Trstín, Cífer so stanicou ŽSR, Chtelnica. 
Hustota spojov vykrýva najmä špičkové ranné a podvečerné obdobia v pracovných dňoch. Súčasný 
nevyhovujúci stav navrhujeme posilniť novými spojmi. 

 

Častá - početnosť spojov hromadnej dopravy osôb – rok 2003, rok 2010: 
Linka Zastávky: Píla 31, Základina, námestie, Častá-

garáž 
Spoje r.201

0 
Poznámka 

102423 Bratislava, Častá, Píla, Červený Kameň, Trnava 15/16 16/16 Červený Kameň 5/5 
102424 Bratislava, Častá, Budmerice, Cífer 6/6 8/8 večer 
102425 Bratislava, Častá, Trstín, Chtelnica 12/12 12/12 ráno, popoludní  
102429 Bratislava, Pezinok, Častá, Štefanová 26/28 28/28 Regionálna linka 

 
Trasovanie liniek SAD vedie po cestách II/502, III/5028 a III/50215 so zastávkami: 
SAD – Častá Papiernička pre smery Bratislava, Trnava, Píla, Červený Kameň, obojstranná nika pri ceste, 
priechod s vodorovným značením, chodci na krajnici, nové prístrešky, na znamenie; 
SAD – Námestie pred Obecným úradom pre linky zo všetkých smerov, nika obojstranná, priechod pre 
chodcov s vodorovným značením, služby v priľahlých objektoch OV, prístrešok obojstranný modernizovaný, 
osvetlený, peší chodník pozdĺž zástavby, bezkolízny; 
SAD – Častá Základina, pre smery Bratislava, Trstín, Štefanová, nika obojstranná, chodník, priechod pre 
chodcov značený, prístrešky, služby v objektoch OV; 
SAD – Častá-garáž, Štefanovská a Chtelnická cesta pre smery Bratislava, Trstín, Štefanová a prestupy, 
prístrešky nové, služby v OV, chodníky pri MK, vybudovať priechod cez cestu II/502 - po jej odklone bude 
bezkolízny. 
Komfort HD dopĺňa konečná zastávka SAD obratisko a čakacia plocha pred ČSPL Avanti s bufetom, WC 
a čakárňou. 
Rádius dopravnej obsluhy územia obce izochrónou dostupnosti 400 metrov od zastávok HD pokrýva 
územie na cca 80%. 
V analýzach dopravy boli vytipované priestory vhodné na ukľudňovanie, ktoré sa navrhujú riešiť 
komplexne, aj s parkovaním a estetickými prvkami verejných priestorov. Doporučujeme riešiť tieto priestory 
samostatnou urbanisticko-dopravnou štúdiou. 

2.12 Negatívne účinky dopravy, vplyv na kvalitu života sídelného útvaru 
Ochranné pásmo cesty II/502 je v extraviláne 25 m a cesty III. triedy je 20 m na obe strany od osi 
komunikácie. V obci platia zvláštne ochranné pásma pozdĺž MK proti zavaleniu a možnosti prejazdnosti 



ÚPN obce Častá  Strana č. 48 z 94 

 

šírka OP=(V1+V2)/2 + 6m, čo pri málopodlažnej zástavbe je v celom rozsahu obce dnes zachované. 
Pre odklonovú trasu cesty II/502 navrhujeme regulatív dvojpruhovej, obojstranne zastavanej ulice s OP min 
15 m na obe strany od osi cesty. 
V priestore OP sa kumulujú vzájomné negatívne účinky dynamickej dopravy a priľahlého územia, najmä 
hluk, imisie, nehodovosť, prašnosť, blato a náľadie, čím sa zhoršuje kvalita urbánneho prostredia obce. 
Súčasnú hlukovú situáciu v dennom režime stanovujeme výpočtom podľa zásad pre najnepriaznivejší profil 
cesty II/502 – Častá prieťah po odbočku na Štefanovú od maximálnej intenzity v roku 2000 sčítania dopravy 
bola 3350 sk.voz./deň, koef. 1,13, podiel 525 NA = 15,67%, sklone do 1%, jazdnej rýchlosti 45 km/h a 
asfaltovom povrchu je: 
In = 3350x0,96/16 = 225 sk. voz/hod, 
X =In F1F2*F3 = 225*1,45*1*1 = 326 prepočítaných vozidiel. 
Základná hladina hluku nad nepohltivým povrchom asfaltovej vozovky vo vzdialenosti 7,5 m od osi MK je 
65,2 dB(A) cez deň. 
Izofona hluku na požadovaných 50 dB(A) nad pohltivým terénom zástavby ulice je do 125 metrov, ktorá 
ale nezasahuje za objekty domov. 
Výhľadová hluková situácia v centre po zámere postavenia odklonu cesty II/502 na okraj obce prinesie 
centru obce výrazné odľahčenie s predpokladanou hlukovou situáciou, ktorú vypočítame zo zdrojovej 
a cieľovej intenzity: 

Id = 950 sk.voz/24hod, podiel ťažkej dopravy je 150 = 15% (autobusy) a v=40 km/h 
In = 950x0,96/16 = 57 sk. voz/hod, 
X =In F1*F2*F3 = 57*1,35*1*1 = 77 prepočítaných vozidiel 

Základná hladina hluku nad nepohltivým povrchom asfaltovej vozovky vo vzdialenosti 7,5 m od osi MK je 
60,5 dB(A) cez deň. 
Izofona hluku na požadovaných 50 dB(A) nad pohltivým terénom zástavby ulice je do 105 metrov, táto 
izofona hluku sa ale zastaví ma priečeliach budov, situovaných na uličnej čiare a nebude nezasahovať za 
objekty domov, do záhrad a dvorov. 
 
Bezpečnosť v dopravnom priestore obce významne ovplyvňujú identifikované bodové a líniové dopravné 
závady, ktoré majú podstatný vplyv na návrh zlepšenia kvality dopravnej infraštruktúry obce: 

- RD na oboch stranách, prechádzanie peších – návrh sa odstráni pri výstavbe odklonovej cesty; 
- B1 – vstup do obce Častá od Trstína a Štefanovej na ceste II/502 - križovatka „vidlička 

transformátor“ a dve obslužné MK, zastávka SAD a priechod pre chodcov, potreba vložiť prvok na 
zníženie dopravnej rýchlosti, po realizácii odklonu trasy cesty na juh závada zanikne; 

- B2 - vyústenie prieťahu cesty II502 na námestie od cintorína, zúžený (r=9m) zastavaný priestor sa 
žiadnym rozhľadom, prechádzanie chodcov, vjazdy na pozemky a do brán reštaurácie – návrhom 
bulvára sa závada odstráni; 

- B3 – križovatka prieťahu s MK Na Vŕšku pred kostolom, intenzívny pohyb chodcov za OV na oboch 
stranách ulice, parkovanie NA, OA, zastávka BUS - návrhom bulvára závada odstráni; 

- B4 - križovatka cesty na Pílu pred obchodom Základina, ktorý bráni rozhľadu do prieťahu, súbeh a 
križovanie peších ťahov s prieťahom cesty II/502 – návrh malej okružnej križovatky; 

- B5 – vstup do Častej od obce Dlhá v esovitej trase, rýchla jazda vozidiel, núdzové parkovanie pred 
B6 – križovatka cesty II/502 s účelovou MK do areálov hydinárskych závodov - návrhom bulvára 
závada odstráni; 

- B7 – vidlicová križovatka Na Vŕšku k bytovkám, neprehľadný, úzky úsek, chodci – návrh znížiť 
rýchlosť, priechody, nízka zeleň; 

- B8 – kúpalisko bez parkovacích miest, sťažené možnosti otáčania, kolízie s chodcami a vstupmi na 
súkromné pozemky – návrh parkovacích miest P8. 

Odporúčame tiež aktualizovať zastaralý a nekvalitný Pasport MK a objektov na MK, aj vzhľadom na 
pokročilé zmeny fyzickej štruktúry obce, (nové ulice). 
 
Estetický obraz dopravného priestoru námestia už začal pri ČSPL, na prieťahu a obytných uliciach sa 
môže regulovať spolu s opatreniami na zvýšenie bezpečnosti a zníženia hygienických dopadov (exhaláty, 
blato, prach, náľadie, sneh, smeti ...) pozdĺž nových MK obytných a spoločensko-obchodných ulíc obce 
najmä dopravno-urbanistickými metódami a architektonickými prvkami: zeleň, osvetlenie, uličná 
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architektúra (lavičky, fontány, informačný systém), parkoviská, dlažba chodníkov, vyvýšené a zúžené 
priechody (prahy) pre chodcov, vstupné brány do obce. Všetky tieto opatrenia na zvýšenie kvality verejného 
priestoru môže ponúknuť navrhovaná zmena funkcie prieťahu z B1 na B3 – obecný bulvár, po dobudovaní 
odklonu cesty II/502 na južný okraj zastavaného územia obce Častá.  
 
ÚPN obce Častá z hľadiska dopravy navrhuje 

- riešiť odklon trasy prieťahu cesty II/502 juhovýchodným smerom tak, aby nová trasa presmerovala 
najmä tranzitnú a nákladnú dopravu z centra obce – obchvat je riešený vo variante III., 

- rekonštruovať existujúce MK (ulice: Sokolskú, Družstevnú, Fándlyho, Záhradnú a Podzámockú), 
ktoré budú zabezpečovať prístup k rozvojovým zámerom, 

- pre rozvojové zámery riešiť nové komunikačné prepojenie – navrhované funkčné triedy a kategórie 
komunikácií sú odporúčané a nie sú súčasťou záväznej časti; pri ich projektovaní sa musí postupovať 
podľa STN 73 611 – RZ: B, C, D,E,F, 

- riešiť komunikácie, ktoré sú situované v stiesnených podmienkach, v triede D1 so spevnenou 
vozovkou min. šírky 6,0 m, ktorá bude slúžiť pre vozidlá aj pre chodcov,  

- skľudniť dopravu pri vstupoch do obce - cesta II/502, 
- rekonštruovať priestor Hlavnej ulice, časť námestia, v úseku od „Základiny“ až po zlom v severnej 

časti, na riešenie vypracovať podrobnejšiu dokumentáciu (ÚPN-Z) – RZ 3/z 
- uviesť do užívania ako peší chodník uličku  „za Jankovičmi“ smerom do viníc, 
- dobudovať chýbajúce parkovacie plochy – pre amfiteáter a kúpalisko (na súkromnom pozemku po 

dohode s vlastníkom nehnuteľnosti) – RZ 1/z, 2/z 
- vybudovať peší chodník pozdĺž Zámockej ulice, ktorý zabezpečí bezkolízne prepojenie obce 

s hradom Červený Kameň – využiť existujúci lesný chodník, 
- zriadiť dočasné parkovisko pri bytovkách na Fándlyho ulici (do vybudovania bytového domu, 

s možnosťou využitia parkoviska aj pre príležitostné umiestnenie atrakcií a zábavných zariadení 
(kolotoče), 

- riešiť trvalé garážovanie áut pri bytových domoch na Fándlyho ulici – vybudovať hromadnú garáž, 
- presunúť existujúcu zastávku HD pri Fándlyho ulici o cca 50 m severným smerom, 
- rešpektovať nadradené líniové stavby dopravy a ich ochranné pásma v zmysle Vyhlášky č. 35/1984 

Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon 135/1961 Zb. komunikácií v zmysle Vyhlášky č. 
35/1984 Z.z. o pozemných komunikáciách), 

- schváliť navrhované dopravné plochy a líniové trasy, slúžiace na verejné účely, ako verejnoprospešné 
stavby, pre ktoré sa vytvorí územná rezerva, 

- požadovať pozemné komunikácie v podrobnejších stupňoch projektovať v zmysle ustanovenia §2 
odst. 4 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a podľa 
STN 73 6056 a STN 73 6057 (najmä v oblasti zabezpečenia rozhľadu, dodržania najmenších 
polomerov smerových oblúkov, šírkového usporiadania komunikácií a dodržania prípustných 
sklonov). 

2.12.1 Návrh zásobovania pitnou vodou 

Popis súčasného stavu - rozvodná sieť 
Vodovod v obci Častá je súčasťou Podhorského skupinového vodovodu. Zásobovaný je z prameňa Maruša 
a Vyvieračka. Prameň Maruša sa nachádza v lokalite „Na Maruši“, v katastri obce Dubová. Výdatnosť 
prameňa je Q=30 l/sec. Prameň Vyvieračka sa nachádza tiež v katastri obce Dubová. Obidva pramene sú 
súčasťou Podhorského skupinového vodovodu a zásobujú pitnou vodou obce Častá, Píla, Doľany, Dlhá, 
Borová a Štefanová. 
Prívod vody do obce Častá v úseku od vodárenského areálu „U sečkára“ do obecného vodojemu je popri 
ceste II/502, z  azbestocementových rúr DN 150 mm. Voda je akumulovaná vo vodojeme objemu 250 m3 (na 
kóte 291,00/287,00 m n.m.), odkiaľ je zásobným potrubím rozvádzaná po obci. Rozvody v obci sú z rúr 
liatinových a PVC 100 až 200. 
Verejným vodovodom je zásobovaná takmer celá obec okrem Zámockej a časti Podzámockej ulici (objekty 
v severnej časti Podzámockej ulice sú pripojené na verejný vodovod cez pozemok Obecného úradu). 
Rodinné domy, ktoré sú situované na týchto uliciach, majú vlastný zdroj vody – studne. Tento stav je 
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nevyhovujúci. Navrhuje sa predĺžiť verejný vodovod aj do týchto lokalít s tým, že ulice Zámocká 
a Podzámocká budú zásobované z rozvodu pitnej vody, ktorý je vedený po Hlavnej ulici výtlakom 
s prečerpávacou stanicou, ktorá bude situovaná v južnej časti Zámockej ulice. 
Poľnohospodárske družstvo má vlastný zdroj vody. 
Hrad Červený Kameň má vlastný vodojem objemu 50 m3 (na 384,00/381,00 m n.m.). Do vodojemu je 
zabezpečený prívod vody z vodného zdroja „Malé Vápenné“. Z vodojemu na hrad Červený Kameň je pitná 
voda privedená potrubím DN 100. 
Vodovodné potrubia v obci sú čiastočne zokruhované. Okrajové časti obce sú zásobované vodovodnými 
potrubiami bez zokruhovania. 
Za účelom odberu vody na požiarnu ochranu sú zriadené požiarne hydranty v zmysle STN 73 666 22. 
Dimenzie potrubí v jednotlivých uliciach: 

-  Hlavná ulica DN 200, DN 100, 
-  Nová ulica DN 200, DN 100, 
-  Na vŕšku DN 100, 
-  Mraznícka DN 150 – prívodné potrubie do vodojemu, DN 200 – zásobné potrubie, 
-  Kíperská DN 100, 
-  Cintorínska DN 100, 
-  Podhorská DN 100, Ružová DN 100, 
- Fándlyho DN 100, 
- Sokolská DN 150,  DN 80, 
- Záhradnícka DN 100, 
- Štefanovská DN 100, DN 150, 
- Poľná DN 100. 

Bilancia pitnej vody 
Výpočet potreby pitnej vody bol urobený v zmysle Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 28. 
februára 2000, čiastka 5 v zmysle čl. 1 a 9. 
Vstupné údaje: 

- počet obyvateľov       2075 
- navrhovaný počet obyvateľov:   I. etapa do roku 2020  2300 
-       2. etapa do roku 2030  2600 
- počet bytov celkom           751 
- Základná škola - počet žiakov           max   400 
- Materská škola - počet detí           max     90 
- Výrobné podniky:          - 
- Poľnohospodárske družstvo - počet zamestnancov            45,5 

Bilancia pitnej vody - súčasný stav 
- bytový fond s lokálnym ohrevom teplej vody     Q = 135 l/osoba.deň: 

2075 ob. x 135l/d =        280 125 l/deň 
- občianska a technická vybavenosť 

2075 x 25 l/osob.deň =                                              51 875 l/deň 
- Základná škola: 400 žiak. x 25 l/d. =                                 10 000 l/deň 
- Materská škola: 90 detí x 60 l/d. =         5 400 l/deň 
- kropenie verejnej zelene, ihrísk, cintorína a pod. (150 dní v roku)  
- q = 1 1200 m3/ha rok 
- odhadujeme plochu: 
- 5,5 ha x 1200 m3/rok):150 dní = 44,0 m3/d =           44 000 l/deň 
- Poľnohospodárke družstvo Častá (má vlastný vodný zdroj):  
- zamestnanci: 45,5 zam. x 120 l/osob.deň =.                       5 460 l/deň 

SPOLU:        396 860 l/deň 
Priemerná denná potreba:      Qp =  396,86 m3/deň  
Maximálna denná potreba: 
Qm = Qp x kd = 396,86 (566,38) x 1,60 =    634,97 m3/deň 
              7,33 l/sec. (10,04 l/sec.) 
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Maximálna hodinová potreba: 
Qh = (Qm x kh):24 = (634,97 x 1,80):24 =       47,62 m3/h  
   906,20         13,17 l/sec. 

1. etapa (2.etapa) 
Bilancia pitnej vody – navrhovaný stav 
bytový fond s lokálnym ohrevom teplej vody   Q =  135 l/osoba.deň: 
2300 ob. x 135l/d =                      310 500 l/deň 
(2600 ob. x 135l/d =                      351 000 l/deň) 
občianska a technická vybavenosť 
2300 x 25 l/osob.deň =        57 500 l/deň 
(2600 x 25 l/osob.deň =       65 000 l/deň) 
Základná škola: 400 žiak. x 25 l/d. =     10 000 l/deň 
Materská škola: 90 detí x 60 l/d. =       5 400 l/deň 
kropenie verejnej zelene, ihrísk, cintorína a pod. (150 dní v roku)  
q = 1 1200 m3/ha rok 
odhadujeme plochu: 
5,5 ha x 1200 m3/rok):150 dní = 44,0 m3/d =    44 000 l/deň 
_______________________________________________________________________________________ 
SPOLU:       427 400 l/deň 
(SPOLU:       475 400 l/deň) 
Poľnohospodárske  družstvo Častá (má vlastný vodný zdroj):  

zamestnanci: 45,5 zam. x 120 l/osob. deň =     5 460 l/deň 
podnikateľská zóna: 50 zam x 120 l/osob deň =     6 000 l/deň 

SPOLU:       438 860 l/deň 
(SPOLU:       486 860 l/deň) 
Priemerná denná potreba:     Qp =  438,86 m3/deň 
(Priemerná denná potreba:     Qp =  486,86 m3/deň) 
Maximálna denná potreba: 
Qm = Qp x kd = 438,86 x 1,60 =     702,17 m3/deň 
           8,12 l/sec. 
(Qm = Qp x kd = 486,86 x 1,60 =     778,97 m3/deň 
           9,01 l/sec) 
Maximálna hodinová potreba: 
Qh = (Qm x kh):24 = (702,17 x 1,80):24 =     52,66 m3/h  
          14,62 l/sec.  
(Qh = (Qm x kh):24 = (778,97 x 1,80):24 =     58,42 m3/h  
          16,22 l/sec.)  
Na maximálnu dennú potrebu vody Qm = 702,17 m3/deň (Qm = 778,97 m3/deň), 8,12 l/sec. (9,01 l/sec.) by 
mal vyhovovať odber zo zdrojov a kapacita potrubia prívodu vody zo zdroja. Prívod vody zo zdrojov v Píle a 
Doľanoch do obce Častá kapacitne vyhovuje aj pre potreby ďalšieho rozvoja obce. 
Na maximálnu hodinovú potrebu vody Qh = 14,62 l/sec. (Qh = 16,22 l/sec.) by mal vyhovovať prívod vody 
k spotrebiteľom. 
Z kapacitného hľadiska je pre rozvojové zámery postačujúci zdroj pitnej vody. 
 
ÚPN obce Častá z hľadiska vodného hospodárstva navrhuje 

- riešiť prívod pitnej vody pre časť rodinných domov na Zámockej a Podzámockej ulici, vzhľadom na 
konfiguráciu terénu s návrhom zosilovacej ATS (akumulačnej nádrže s prerušením tlaku, obtok 
ATS), 

- pri návrhu vodovodných vetiev v rozvojových zámeroch postupne zokruhovať vodovodnú sieť 
v obci, 

- rekonštruovať, resp vymeniť prívodné AZC potrubia za potrubia z tvárnej liatiny a postupne vymeniť 
vodovodné prípojky z pozinkovaného materiálu, 

- riešiť požiarne hydranty na navrhovanej vodovodnej sieti, 
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- rešpektovať ochranné pásmo vodovodného potrubia (2m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia 
horizontálne na obidve strany), v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby 
a vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ohrozujú jeho technický 
stav (napr. vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a pod.), 

- preložka potrubia je možná len po odsúhlasení projektovej dokumentácii vlastníkom – správcom 
siete. 

2.12.2 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

Kanalizácia popis súčasného stavu 
Riešené územie má severovýchodnú časť obce odkanalizovanú jednotnou kanalizáciou do čistiarne 
odpadových vôd. Stoková sieť je gravitačná. Na kanalizácii je osadený jeden dažďový odľahčovač, ktorý je 
zaústený do Štefanovského potoka. Profily kanalizačných potrubí sú DN 300, 400, 700 a 800. 
V ostatných častiach obce sú splaškové vody zachytávané lokálne v žumpách a likvidované odvozom 
fekálnymi vozidlami na najbližšiu ČOV. 
Rekreačné zariadenia – Papiernička, Biela skala a iné majú vlastné čističky odpadových vôd. 

Základné údaje 
Stoková sieť je riešená ako gravitačná rúrová sieť na odvádzanie splaškových vôd od producentov do 
čistiarne odpadových vôd ČOV. 
Stoky sú vedené po vnútroobecných uliciach: 
 Poľná - DN 300 od ČOV po odľahčovaciu komoru, ktorá je vybudovaná pri krížení s potokom, 

Poľná – DN 400, od odľahčovacej komory po Sokolskú ulicu, 
 Sokolská – DN 800, od Poľnej po Fándlyho ulicu, 
 Fándlyho – DN 400, od Sokolskej po Hlavnú ulicu. 
Kanalizačné potrubia sú z PVC rúr hladkých vo vyhovujúcom stave. 
Čistiareň odpadových vôd je situovaná pri východnom okraji zastavaného územia obce, na Štefanovskej 
ulici. ČOV má projektovanú kapacitu 700 EO, t.j. 98 m3/d, 1,13 l/s. Biologický proces čistenia po hrubom 
prečistení na česliach a lapači piesku prebieha v kruhovej monoblokovej aktivačnej nádrži 
s prevzdušňovacou turbínou a aeróbnou stabilizáciou kalu. Vyčistená voda je zaústená do Štefanovského 
potoka a kal z monobloku je odčerpávaný do kalového sila, odkiaľ po zahustení je odvážaný na 
poľnohospodárske využitie. Pre odkanalizovanie celej obce je existujúca čistiareň odpadových vôd 
nevyhovujúca – morálne aj materiálovo zastaralá. Objekt monobloku a kalové sito sú z ocele a vzhľadom na 
ich životnosť a kapacitu, je nutné realizovať ich rekonštrukciu, resp. vybudovať novú ČOV na výhľadové 
zaťaženie. 
Kanalizácia dažďová 
Dažďové vody z intravilánu obce sa navrhuje aj naďalej odvádzať rigolmi, ktoré sú už vybudované pri 
okrajoch komunikácií a odvádzané do terénu. 
 
Výpočet množstva odpadových vôd – navrhovaný stav 
Pri výpočte množstva odpadových vôd z obce sa uvažuje špecifická produkcia odpadových vôd q=150 
l/o./deň, vrátane občianskej a technickej vybavenosti. Počet obyvateľov pre obec Častá uvažujeme  
1. etapa do roku 2020: n = 2300 
Priemerný denný prietok :          Q24 = 150 x 2300/86 400 =   3,99 l/s = 344,34 m3/deň 
2. etapa do roku 2030: n = 2600 
Priemerný denný prietok :          Q24 = 150 x 2600/86 400 =   4,51 l/s = 344,34 m3/deň 
Maximálny hodinový prietok :   Chod. = Q24 x 1,4 x 2,3 =  12,84 l/s. 
Maximálny hodinový prietok :   Chod. = Q24 x 1,4 x 2,3 =  14,52 l/s. 
Pri navrhovanom minimálnom spáde 3,4 O/OO bude kapacita potrubia DN 300 QKAP=53 l/s, to znamená že 
navrhovaný profil potrubia DN 300 vyhovuje pre gravitačné odvedenie maximálneho vypočítaného 
množstva odpadových splaškových vôd. 

Výhľadové riešenie odkanalizovania obcí mikroregiónu Červený Kameň 
Pre odkanalizovanie mikroregiónu Červený Kameň, ktorý pozostáva z obcí Dubová, Píla, Častá, Doľany, 
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Štefanová, Budmerice, Vištuk, Jablonec, Báhoň (spolu k roku 2000 cca 10 196 obyvateľov) bol vypracovaný 
návrh odkanalizovania územia mikroregiónu v dvoch alternatívach (návrh vypracoval PROMAG, Ing. 
Jaroslav Magdolen a Ing. Brestovanská). 
1. alternatíva 
Do existujúcej ČOV Budmerice bude privedená kanalizácia z obcí: Častá, Doľany, Štefanová, Budmerice 
(spolu cca 5 359 obyvateľov = cca 1 045 m3/deň splaškových odpadových vôd). Existujúca ČOV Budmerice 
má súčasnú kapacitu 2000 E.O. 
Pre návrh odkanalizovania obcí sa vyžaduje vybudovať: 

- kanalizačnú splaškovú stokovú sieť v obciach, 
- kanalizačné zberače medzi obcami, 
- rozšírenie kapacity ČOV o 3500 E.O, 
- rozšíriť pozemok, na ktorom je vybudovaná ČOV, 
- preveriť vhodnosť recipientu – potoka Gidra, na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd. 

Do existujúcej ČOV Báhoň bude privedená kanalizácia z obcí: Píla, Dubová, Vištuk, Jablonec, Báhoň (spolu 
cca 4 747 obyvateľov = cca 930 m3/deň splaškových odpadových vôd). Existujúca ČOV Báhoň má súčasnú 
kapacitu 2000 E.O. 
Pre návrh odkanalizovania obcí sa vyžaduje vybudovať: 

- kanalizačnú splaškovú stokovú sieť v obciach, 
- kanalizačné zberače medzi obcami, 
- rozšírenie kapacity ČOV o 3500 E.O, 
- rozšíriť pozemok, na ktorom je vybudovaná ČOV, 
- preveriť vhodnosť recipientu – Vištuckého potoka, na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd. 

2. alternatíva 
Do existujúcej ČOV Budmerice bude privedená kanalizácia z obcí: Štefanová, Budmerice (spolu cca 2 294 
obyvateľov). Existujúca ČOV Budmerice má súčasnú kapacitu 2000 E.O. 
Pre návrh odkanalizovania obcí sa vyžaduje vybudovať: 

- kanalizačnú splaškovú stokovú sieť v obciach, 
- kanalizačné zberače medzi obcami, 
- rozšírenie kapacity ČOV o 3500 E.O, 
- rozšíriť pozemok, na ktorom je vybudovaná ČOV, 
- preveriť vhodnosť recipientu – potoka Gidra, na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd. 

Do existujúcej ČOV Báhoň bude privedená kanalizácia z obcí: Častá, Doľany, Píla, Dubová, Vištuk, 
Jablonec, Báhoň (spolu cca 7 811 obyvateľov . Existujúca ČOV Báhoň má súčasnú kapacitu 2000 E.O. 
Pre návrh odkanalizovania obcí sa vyžaduje vybudovať: 

- kanalizačnú splaškovú stokovú sieť v obciach, 
- kanalizačné zberače medzi obcami, 
- rozšírenie kapacity ČOV o 3500 E.O, 
- rozšíriť pozemok, na ktorom je vybudovaná ČOV, 
- preveriť vhodnosť recipientu – Vištuckého potoka, na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd. 

Vhodnosť výberu alternatív záleží od rokovaní so správcom toku o vhodnosti recipientu, 
 
ÚPN obce Častá z hľadiska kanalizácie navrhuje 

- v zmysle výberu vhodnej alternatívy odkanalizovania obcí mikroregiónu Červený Kameň, 
vypracovať samostatnú projektovú dokumentáciu pre odkanalizovanie celej obce Častá (podľa 
stratégie rozvoja BVS, a.s. preferovať riešenie vybudovania novej ČOV v obci Častá s dobudovaním 
stokovej siete), 

- na existujúcej kanalizácie je nutné vykonať rekonštrukciu a zamedziť tým prieniku podzemnej vody 
do kanalizácie (hlavne na Sokolskej ulici, kde dochádza k presaku spodných vôd), 

- napojiť navrhované rozvojové zámery na kanalizáciu, 
- rešpektovať hygienické ochranné pásmo ČOV –100 m od objektov ČOV (v zmysle STN 75 6401) 

a trás existujúcej kanalizácie – 3 m od vonkajšieho pôdorysného okraja, horizontálne na obe strany, 
- preložku kanalizačného potrubia realizovať len po odsúhlasení projektovej dokumentácii vlastníkom 
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– správcom siete. 

2.12.3 Vodné toky 

Odtokové pomery protipovodňová ochrana územia 
V katastrálnom území obce Častá pretekajú toky v správe SVP OZ Piešťany: 

- potok Gidra, ktorý pramení pod Baďurkou, preteká južnou časťou katastrálneho územia a v obci 
Malá Mača sa vlieva do Dolného Dudváhu. Má niekoľko prítokov, z ktorých najväčšie sú: 

- ľavostranný prítok Pajdla, ktorý ústi do potoka Gidra pod vodnou nádržou Biela skala, 
- pravostranný prítok Kamenný potok, ktorý ústi do potoka Gidra nad odbočkou z obce Píla na 
Červený Kameň, 

- Štefanovský potok, ktorý preteká Častianskou dolinou, pri výstavbe kúpaliska bol odklonený zo 
svojho koryta a prekrytý v strede obce pri krížení s Hlavnou ulicou. Za Hlavnou ulicou pokračuje 
východným smerom v svojom pôvodnom koryte. V obci Budmerice sa vlieva do potoka Gidra. Potok 
je dosť znečistený, vypúšťaním odpadových vôd z kúpaliska, 

- Bzinský potok, 
- Ebingerov potok, 
- odvodňovací kanál „Bindisko-vinohradnícky“ (evid,. č. 5201 074 001), ktorý bol vybudovaný v roku  

V riešenom území sa nachádzajú vodné nádrže: 
- vodná nádrž Biela skala pri detskom sanatóriu, 
- Fúgelka pri poľovníckej chate pri rybníku, 
- v lokalite „Žabince“ sa nachádza niekoľko vodných plôch - rybníkov, ktoré sa využívajú pre chov 

rýb. 
ÚPN obce Častá z hľadiska vodných tokov navrhuje 

- rešpektovať limity vodných plôch a tokov a ich ochranné pásma v zmysle zákona č. 384/2004 Z.z o 
vodách a zmene a doplnení niektorých zákonov - vodný zákon a nadväzných vyhláškach, 

- obmedziť zaúsťovanie odpadových a dažďových vôd do vodných plôch a tokov vybudovaním 
kanalizácie v obci, 

- uvažovať s odkrytím Štefanovského potoka v strede obce, 
- pri odvodňovacom kanále dodržať ochranné pásmo minimálne 5 m od brehovej čiary kanála, 
- akúkoľvek investorskú činnosť v dotyku s tokmi a ich hrádzami a výsadbu porastov riešiť v zmysle 

príslušných noriem STN 736922, 736822 a vodného zákona 384/2004 odsúhlasiť so správcom 
vodných tokov. 

Protipovodňová úprava územia 
Vodné toky v riešenom území sú krátke s menším množstvom vody. Na ornej pôde, v miestach podmáčania, 
je vybudovaný systém odvodnenia. Na úpätí lesa sú vinice vysadené tak, že v jarných mesiacoch, sú schopné 
zachytávať prívalové vody z kopcov. 

2.12.4 Energetika 

Vypracoval: Ing. Ladislav Štefko 
Elektrická energia – súčasný stav 
Obec Častá a jej katastrálne územie je elektrickou energiou zásobovaná vonkajším vedením VN – 22 kV č. 
217 zo siete elektrizačnej sústavy Západoslovenskej energetiky a.s.  
Z kmeňového el. vedenia VN č. 217 odbočujú vonkovné prípojky k distribučným transformačným staniciam. 
Prípojky sú jednostranné, bez ďalšieho zokruhovania v sieti VN. Pred obcou, v súbehu s trasou kmeňového 
vedenia č. 217, je vedenie VN 22 kV č. 124. Jedna jeho vetva prechádza cez obec Píla až do lokality 
Zochová chata a druhá vetva pokračuje v súbehu s odbočkou vedenia č. 217 ako dvojité vedenie pred obcou 
Častá na hrad Červený Kameň, kde pokračuje ako káblové vedenie. 
Distribučné transformačné stanice pre zásobovanie obce Častá sú: 

TS 9-1 na severovýchodnom okraji obce – Štefanovská ulica, TS je stožiarová 
s transformátorom o výkone 400 kVA, 
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TS 9-2 v južnej časti, na začiatku obce, na Hlavnej ulici, TS je štvorstĺpová 
s transformátorom o výkone 400 kVA, 

TS 9-3 na Sokolskej ulici, pri škole a ihrisku, TS je dvaapolstĺpová s transformátorom 400 
kVA, 

TS 9-4 nad obcou, na severovýchodnom okraji obce. TS je stožiarová s transformátorom 
250 kVA, 

TS 9-5 na severozápadnom okraji obce, na konci ulice na Vŕšku, TS je dvaapolstĺpová 
s transformátorom o výkone 400 kVA (zrekonštruovaná). 

Ďalšie transformačné stanice slúžiace iným odberateľom nie sú majetkom ZSE: 
TS 9-7 Poľnohospodárske družstvo, TS s transformátorom o výkone 100 kVA, 
TS 9-8 pri ČOV na konci Štefanovskej ulice, TS je stožiarová s transformátorom o výkone 

100 kVA, 
TS 9-10 Hydináreň Prešov, a.s., TS s transformátorom o výkone 630 kVA, 
TS 9-11 Hydináreň Prešov, a.s., TS murovaná s transformátorom o výkone 630 kVA, 
TS 53-9 pri odbočke na Pílu, pri chove rýb, TS je dvaapolstĺpová s transformátorom o výkone 

160 kVA. 
 
Súčasný stav zásobovania elektrickou energiou vyhovuje terajším nárokom obce na elektrickú energiu. 
Rezervný výkon v transformátoroch je nepodstatný, môže kryť len prípadné požiadavky nárokov na el. 
energiu pre navrhované rodinné domy v prelukách. 

Nároky na elektrickú energiu pre rozvojové zámery (1. a 2.etapa) 
Realizovaním rozvojových zámerov v obci vzniknú nové nároky na elektrickú energiu. Technické riešenie 
zásobovania elektrickou energiou, najmä však realizácia, bude ovplyvňovaná časovým postupom realizácie 
v jednotlivých lokalitách a etapách. Realizácia zásobovania elektrickou energiou, ako jeden z predpokladov 
výstavby, musí byť zabezpečovaná v primeranom predstihu. 
Obec Častá je plynofikovaná. Pre výpočet nových predpokladaných nárokov na elektrický výkon pre 
rodinný dom, respektíve bytovú jednotku, sa uvažuje výpočtový výkon P1RD=7,5 kW. 
Súdobosť v lokalitách s nRD počítame podľa: 
Pre n RD: 
 PnRD = n .  βn . P1RD 

PΣ = PRD + POV + PVA + PRŠ + PVO, 

kde: 

 PRD –  výkon pre rodinné domy, bývanie, 
 POV –  výkon pre zariadenia občianskej vybavenosti, 
 PPA,V –  výkon pre podnikateľské aktivity a výrobu, 
 PRŠ –  výkon pre rekreáciu a šport, 
 POV –  výkon pre verejné osvetlenie. 
Nároky na el. výkon pre lokality určené k výrobným účelom a podnikateľským aktivitám budú riešené 
individuálne, v čase, keď budú známe konkrétne potreby energie podľa charakteru činností. 
Požadované nároky na elektrický výkon 
Pre obec celkom – t.j. nároky na prenos – prenosové cesty: 
1. etapa do roku 2020: 
 P1RD = 7,5 kW 
 n = 140 RD + 20 byt. jednotiek v bytových domoch = 160 
 βn = β∞ = 0,2 
 P160 = n . βn , P1RD = 160 . 0,2 .7,5 = 240 kW = 260 kVA 
 POV1 = 3 x 40 kW . β, obchody = cca 42 kW = cca 50 kVA 
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 POV2 = cca 60 kW . β, kultúrny dom = cca 20 kW 
 POV = cca 62 kW . β = cca  50 kW (obchody) 
 PR = cca 30 kW . β = cca 20 kW (rozšírenie kúpaliska) 
 PVO = 10 kW 
Celkom v 1. etape bez nárokov na výrobné a podnikateľské aktivity: 
 PI.variant = cca 320 kW = cca 350  kVA 
2. etapa do roku 2030: 
 P1RD = 7,5 kW 
 n = 280 RD 
 βn = β∞ = 0,2 
 P140 = n . βn , P1RD = 280 . 0,2 .7,5 = 420 kW = 450 kVA 
Celkom v v 2. etape bez nárokov na výrobné a podnikateľské aktivity: 
 PIIe.variant = cca 420 kW = cca 450  kVA 

Návrhy na riešenie zásobovania elektrickou energiou v lokalitách rozvojových zámerov 
a/ Severný a severovýchodný rozvoj obce (1. aj. 2. variant) 
I. etapa: zámery 14/o – 5 RD 
   15/z – obchod o 40 kW, β = cca 0,5 

16/o – 10 RD 
preluky 
VO - verejné osvetlenie  

  n = cca 22 RD, P1RD = 7,5 kW, β = cca 0,3 
  P22RD = n . β . P1RD = 22 . 0,3 . 7,5 = cca 50 kW 
  PI. .etapa = PRD  + POV  + PVO = 50 + 20 + 2 = cca 72 kW = cca 80 kVA 
II. etapa:  zámery 20/o – 20 RD 

21/o – 25 RD 
VO - verejné osvetlenie  

  n = cca 45 RD, P1RD = 7,5 kW, β = cca 0,28 
  P45 RD = n . β . P1RD = 45 . 0,28 . 7,5 = cca 95 kW 
  PII..etapa = PRD  + PVO = 95 + 3 = cca 98 kW = cca 110 kVA 
V uvedených lokalitách nové nároky v závere realizácie: 
  Pa = PI/a + PII/a = cca 190 kVA 
Návrh riešenia zásobovania elektrickou energiou severovýchodného okraja obce 
V tejto časti obce sa nachádza stožiarová transformačná stanica TS 9-1 s transformátorom o výkone 400 
kVA. Transformačná stanica je vyťažená na cca 90 %. Zvyšovať zaťaženie novými odbermi nie je možné, 
taktiež nie je možné inštalovať transformátor vyššieho výkonu. 
Navrhuje sa vybudovať novú transformačnú stanicu s transformátorom 250 kVA (s možnosťou zvýšenia 
výkonu do 400 kVA). Navrhujeme novú  transformačnú stanicu, označenú ako TS 9/A, situovať pri konci 
Ružovej ulici. Na túto TS 9/A presmerovať časť výkonu z TS 9-1, čím sa uvoľní potrebný 
výkon pre cca 80 kVA pre zásobovanie pre 1.variant v tejto lokalite (RZ 16/o, 15/z, 14/o, preluky na konci 
Štefanovskej ulici). 
V 2. etape (RZ 21/o a časť 20/o) navrhujeme zvýšiť podľa potreby výkon v TS 9/A a realizovať preloženie 
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22 kV vedenia, ktorého trasa vedie cez lokalitu RZ 21/o. 
b/ Stredná časť obce  
I. etapa  zámery 5/o – 5 RD 

6/o – 5 RD 
7/o – 10 RD 

   8/o – 10 RD 
10/o – 14 RD  
11/z – 8 RD + BD + OV 
12/z – OV + šport 
13/o – 10 RD 
19/v – zberný dvor 

  n = cca 82 RD, P1RD = 7,5 kW, β = cca 0,26 
  P82RD = n . β . P1RD = 82 . 0,26 . 7,5 = cca 160 kW = cca 175 kVA 
  POV  = (50 + 30) . β = 80 . 0,4 = cca 32 kW = cca 40 kVA 
  PŠ  = 25 . β = 25 . 0,6 = cca 15 kW = 20 kVA 

  PI. etapa = PRD  + POV  + PŠ  + PVO = 160 + 32 + 15 + 3 = cca 210 kW = cca 230 kVA 

2. etapa  zámery 22/o – 20 RD 
23/o – 12 RD 
24/o – 15 RD 
25/z – 4 RD 
26/o – 15 RD 
27/o – 25 RD 

  n = cca 85 RD, P1RD = 7,5 kW, β = cca 0,28 
  P85 RD = n . β . P1RD = 85 . 0,28 . 7,5 = cca 180 kW = cca 195 kVA 
  PVO = 5 kW 
  P + 2. etapa = P85RD  + PVO = cca 185 kW = cca 200 kVA 
V uvedených lokalitách nové nároky v závere realizácie: 
  Pb = PI/b + PII/b =  230 + 200 = cca 430 kVA 
Návrh riešenia zásobovania elektrickou energiou strednej časti obce 
V súčasnosti  túto časť obce zásobujú dve distribučné transformačné stanice: 
 TS 9-2   štvorstĺpová s transformátorom 400 KVA, zaťažená na 80-90%, 

TS 9-3  dvojstĺpová, s transformátorom 400 kVA, zaťažená na cca 70%. 
V 1. etape môže TS 9-3 pokryť cca 20 % výkonu zo svojej rezervy, čo je cca 80 – 100 kVA. Ostáva 
nepokrytých cca 150 kVA. Navrhuje sa vybudovať novú transformačnú stanicu, označenú TS 9/B, situovanú 
pri križovatke ulíc Družstevná a Sokolská a to v I. etape. Navrhujeme uvažovať s transformátorom do 630 
kVA, resp. s dvomi stanovišťami transformátorov – jeden pre zámer 9/v, t.j. pre výrobné aktivity. TS 9/B po 
zvýšení výkonu transformátora na 400 kVA, resp. 630 kVA, bude zabezpečovať potrebný výkon aj pre II. 
etapu v tejto časti obce. 
c/ Juhozápadná časť obce 
1. etapa  zámery 17/o – 20 RD 
   preluky 

VO 
  n = cca 25 RD, P1RD = 7,5 kW, β = cca 0,3 
  P25RD = n . β . P1RD = 25 . 0,3 . 7,5 = cca 56 kW = cca 60 kVA 
  PV O = cca 1 kW 
  PI. etapa = PRD   PVO = 60 + 1 = cca 60 kVA 

2. etapa  zámery 28/o – 15 RD 
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29/o – 10 RD 
VO  

  n = cca 25 RD, P1RD = 7,5 kW, β = cca 0,3 
  P85 RD = n . β . P1RD = 25 . 0,3 . 7,5 = cca 60 kVA 
V uvedených lokalitách nové nároky v závere realizácie: 
  Pc = PI/c + PII/c =  60 + 60 = cca 120 kVA 
Návrh riešenia zásobovania elektrickou energiou juhozápadnej časti obce 
Pre začiatok realizácie zámeru 17/o v I. etape, vrátane prelúk je potrebný výkon cca 60 kVA, ktorý možno 
zabezpečiť z rezervy existujúcej TS 9-2, ktorá je zaťažená cca na 80 %. 
Neskôr pre realizáciu 2. etapy bude nutné vybudovať novú transformačnú stanicu, označenú ako TS 9/C, 
o výkone 160 – 250 kVA, ktorú navrhujeme situovať  na konci Podzámockej ulici. Odľahčí sa tým TS 9-2 – 
presmerovanie výkonu pre časť blízkych zámerov RZ 27/o a 26/o. 
V 2. etape doporučujeme prebudovať prípojku, resp. jej časť na káblovú. 
d/ Južná časť obce 
1. etapa  zámery  18/o – 25 RD (osamotená lokalita pri odbočke cesty do obce Píla) 
   preluky VO 
  n = cca 25 RD, P1RD = 7,5 kW, β = cca 0,36 
  P25RD = n . β . P1RD = 25 . 0,36 . 7,5 = cca 68 kW = cca 75 kVA 
Návrh riešenia zásobovania elektrickou energiou južnej časti obce 
Pre zásobovanie elektrickou energiou vybudovať novú TS 9/D s transformátorom 100 – 160 kVA. 
Transformačnú stanicu pripojiť z odbočného vedenia č. 124 smerom na Pílu a Zochovú chatu. Doporučujeme 
TS pripojiť izolovaným závesným káblom. 
Alternatívna možnosť je pripojenie z TS 53-9 (cudzia TS pri Chovprodukte rýb) za predpokladu majetko-
právneho vysporiadania TS a následnej rekonštrukcie na výkon transformátora 250 kVA (súčasný výkon 160 
kVA). 
e/ Severozápadná časť obce  
1. etapa  zámery  2/r – rozšírenie kúpaliska 
   preluky  
Návrh riešenia zásobovania elektrickou energiou severozápadnej časti obce: 
Elektrický výkon zabezpečiť z existujúcej TS 9-5. 
e/ Lokality pre výrobné účely 
2. etapa  zámery  30/v (južne od Poľnohospodárskeho družstva), 
   31/v (severne od Hydiny Prešov), 
   19/o – pripojiť z TS 9-7 (areál družstva). 
Návrh riešenia zásobovania elektrickou energiou lokalít pre výrobné účely 
Doporučujeme riešiť tieto lokality individuálne v podrobnejšej projektovej dokumentácií, v prípade známeho 
investora podľa reálneho charakteru výroby a z toho vyplývajúcich nárokov na elektrickú energiu. Treba 
predpokladať nutnosť vybudovania nových transformovní pripojených z 22 kV vedenia č. 217. 
Všeobecne 
Pri akýchkoľvek rozvojových zámeroch sa musia rešpektovať ochranné pásma elektrických vedení a 
transformačných staníc, ktoré vyplývajú zo zákona č. 656/2004 Zb.: 

- vedenia   22 kV majú ochranné pásmo 10 m od krajných vodičov na obe strany, 
- vedenia 110 kV majú ochranné pásmo 15 m od krajných vodičov na obe strany, 
- zavesené VN káblové vedenia majú ochranné pásmo 2 m od krajných vodičov na obe strany, 
- elektrické stanice 10 m. 

Všetky rozvojové zámery v ochranných pásmach musia byť dohodnuté so správcom vedení. 
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ÚPN obce Častá navrhuje z hľadiska zásobovania elektrickou energiou 
- rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení §36 

zákona o energetike č. 656/2004 a nadväzných legislatívnych predpisov, 
- pri realizácií nových TS uprednostniť prefabrikované – kioskové alebo murované tak, aby neboli 

zdrojom nadmerného hluku voči okolitej zástavbe v zmysle nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z.z. 
o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov, 

- elektrické vedenia situovať v zastavanom priestore verejne prístupnom (vedenia situované na 
súkromných pozemkoch je nutné preložiť) – navrhovať ich ako káblové v zemi (v súlade 
s vyhláškou MŽP SR č. 532, zo dňa 19.09.2002) –  

- trasu 22 kV vzdušného vedenia elektrickej energie, ktorá prepája TS 9-5 a TS 9-4 je v ÚPN 
navrhnúť na zrušenie, nakoľko je vedená cez súkromné pozemky, novú trasu, ktorá prepája TS 9-5 
sa TS 9-4, riešiť ako káblové vedenie v zemi, po verejnom pozemku – v uliciach Na vŕšku 
a Kiperskej. 

- navrhovanie elektrických sietí koordinovať s ostatnými inžinierskymi sieťami, 
- pred spracovaním PD jednotlivých lokalít je potrebné listom požiadať ZSE, a.s. o stanovenie 

záväzných pripojovacích podmienok na sieť energetiky, pričom v prílohe musí byť doložené 
a investorom akcie potvrdené tlačivo „Žiadosť o pripojenie zariadenia zákazníka k distribučnej 
sústave“. Po obdržaní kompletnej žiadosti ZSE, a.s. posúdi spôsob napojenia požadovaného odberu 
a stanoví záväzné pripojovacie podmienky podľa aktuálneho stavu energetiky, ktoré budú slúžiť ako 
podklad pre spracovanie PD pre územné konanie. 

2.12.5 Zásobovanie zemným plynom 

Vypracoval: Alojz Valla 
Súčasný stav 
S plynofikáciou obce Častá sa začalo v 1988 roku, pokračovalo sa priebežne v ďalších rokoch. Okrem 
zemného plynu /ZP/ sa v obci na vykurovanie, varenia a prípravy TÚV používa pevné palivo, elektrická 
energia a diaľkové kúrenie. ZP využíva cca 83,5% obyvateľov z trvale obývaných bytov. 
Obec Častá je zásobovaná ZP z  VTL prepojovacieho plynovodu DN150 PN25. Z  tohto VTL plynovodu je 
vyústená VTL prípojka, ukončená RS 3000/2/2. Z tejto RS sú okrem obce Častá zásobované ZP ešte obec 
Píla, hrad Červený Kameň a rekreačná oblasť Papiernička. 
Miestne - uličné STL a NTL rozvody ZP sú zrealizované z oceľového materiálu. Prevádzkový tlak STL 
plynovodu je 300 kPa. V uliciach Záhradná a Podzámocká sú trasované NTL plynovody o menovitej 
svetlosti DN80. Miestne rozvody ZP sú o menovitej svetlosti DN 150, 100, 80 ,65, 50 a 40. 
RS je situovaná v juhovýchodnom okraji obce, za areálom Agrovin, a.s. 
V  súčasnosti RS, ako aj systém rozvodov ZP zabezpečujú plynulú dodávku ZP a disponujú dostatočnou 
rezervou v prípade napojenia ďalších odberateľov. 

Údaje o bytovom fonde , obyvateľoch a odberoch z roku 2002 
počet obyvateľov:     2068 
počet bytov celkom:     763 
 trvale obývané byty:    612 

z toho trvalé byty v RD:   471 
z toho trvalé byty v BD:   131 
z toho  trvalé byty v OD:    10 

počet odberateľov ZP:     586 
 z toho -domácnosti:    521 
MO:        59 
VO:             4 
Diaľkovody:           2 
Odbery ZP: 
odber VO:       486 tis. m3/rok 
odber MO:       484 tis. m3/rok 
odber domácnosti:     1402 tis. m3/rok 
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diaľk.:         339 tis. m3/rok 
spolu:        2711 tis. m3/rok 
dĺžka sieti v obci:        17,0 km 
dĺžka prípojok:                      2,0 km 
/ údaje z r. 2004/ 

Návrh riešenia spotreby zemného plynu 
Obec Častá spadá do teplotného pásma s najnižšími vonkajšími teplotami -120C zmysle normy STN060210. 
Hodinové a ročné spotreby ZP sú prevzaté zo smernice GR SPP č.15/2002. 
Pri občianskej vybavenosti, priemyselnej výrobe a skladovacích priestoroch sme vychádzali z merných 
ukazovateľov na obostavaný priestor. 
Rozvoj obce Častá bude prebiehať etapovite v závislosti od počtu záujemcov o bytovú výstavbu, eventuálne 
podnikateľské aktivity. 
1. etapa do roku 2020 – uvažuje sa s plynofikáciou 140 RD, 20 bytových jednotiek v bytových 
domoch, občianskou vybavenosťou, s plochami pre skladovanie. 

QD = (NIBV x HQIBV)+(NKBVŠ x HQKBVŠ ) = (140x1,4) )+( 20x0,8)= 212 m3/hod 
RD = ( NIBV x RQIBV )+ = (140x4000) )+( 20x1800)= 596 000 m3/rok 
MO= 60 m3/hod 
MO= 140 000 m3/rok 

2. etapa do roku 2030 – uvažuje sa s plynofikáciou 280 RD, 20 bytových jednotiek v bytových 
domoch, občianskou vybavenosťou, s plochami pre skladovanie. 

QD = (NIBV x HQIBV)= (280x1,4)= 392 m3/hod 
RD = ( NIBV x RQIBV ) = (280x4000)= 1 112 000 m3/rok 
QD = celkový hodinový odber ZP /m3/hod/ 
RD = celkový ročný odber ZP /m3/hod/ 
NIBV =počet odberateľov ZP v kategórii domácnosť /IBV/ 
HQIBV = max. hodinový  odber ZP /m3/hod/- IBV 
NKBVŠ.= počet odberateľov v kategórii domácnosť, s použitím ZP na štandartné účely 
HQKBVŠ= hodinový odber v kategórii domácnosť, s použitím ZP na štandartné účely/m3/hod/-KBV 
RQIBV= max. ročný odber ZP /m3/rok/-IBV 
MO= maloodber 

Materiál potrubia: 
Na plynovod a prípojky navrhujeme polyetylénové potrubie (LPE) SDR17,6 a SDR11. z materiálu MRS100.  

Ochranné a bezpečnostné pásma 
Zámery navrhované v koncepte riešenia ÚPN obce Častá nezasahujú do ochranného a bezpečnostného 
pásma plynárenských zariadení (VTL plynovodu a VTL prípojky). 
Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení sú vymedzené podľa §56 a §57 energetického 
zákona č.656/2004: 

VTL plynovod- ochranné pásmo 4m , bezpečnostné pásmo 20 m, 
STL plynovod- ochranné pásmo 2m , bezpečnostné pásmo 1m / v zastavanom území obce 
s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa/, 
RS - ochranné pásmo 8 m , bezpečnostné pásmo 20 m. 

ÚPN obce Častá z hľadiska plynofikácie navrhuje  
- dodržať ochranné a bezpečnostné pásma zariadení a trás plynu VTL plynovodov, prípojky a STL 

plynovodov v zmysle zákona 656/2004 o energetike, 
- pri projektovaní plynárenských zariadení dodržiavať STN 38 6410/Z1 Plynovody a prípojky 

s vysokým tlakom a STN 33 4050 Predpisy pre pozemné oznamovacie vedenia, 
- pri zvýšenom odbere ZP zabezpečiť vypracovanie „Aktualizáciu generelu plynofikácie obce“ 
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v zmysle smernice GR SPP a.s. č. 15/2002, ktorá preukáže objektívne  možnosti rozvoja 
plynofikácie v obci pri dodržaní optimálnych parametrov zemného plynu v plyn. Sieti, 

-  vo vyšších stupňoch PD previesť hydraulický prepočet nových MS v  náväznosti na jestvujúce MS 
v obci, v závislosti od odberu ZP. 

2.12.6 Zásobovanie teplom 

V súčasnosti viac ako 90 % domácností a objektov občianskej vybavenosti využíva ako zdroj tepla potrebný 
pre účely kúrenia, varenia a prípravy teplej úžitkovej vody zemný plyn. V obci sa nachádzajú centrálne 
výrobne tepla – menšie kotolne na zemný plyn, situované na Fándlyho ulici, ktoré zásobujú teplom bytové 
domy. 
Netradičné zdroje energie 
Vzhľadom na priaznivú polohu obce z hľadiska slnečnej energie (prípadne iných alternatívnych energií 
aplikáciou tepelných čerpadiel) doporučujeme podporiť aktivity v záujme využitia týchto zdrojov. Riešené 
územie je zaujímavé napríklad z hľadiska prípravy TÚV slnečnou energiou. 
ÚPN obce Častá z hľadiska zásobovania teplom navrhuje 

- podporovať rozširovanie netradičných zdrojov energie. 

2.12.7 Telekomunikácie 

Telekomunikačné zariadenia, pošta 
Obec je pokrytá pevnou telekomunikačnou sieťou s napojením na digitálnu telefónnu ústredňu na báze 
prenosu prostredníctvom optokáblov. V riešenom území sú vedené podzemné telekomunikačné káble.ATÚ 
je situovaná v samostatnom objekte na Fándlyho ulici. V súčasnosti nie je voľná účastnícka kapacita 
telefónnych staníc. 
Cez  riešené územie je vedený diaľkový telekomunikačný kábel s ochranným pásmom v zmysle platných 
predpisov a požiadaviek správcu  (1,5 m na každú stranu).  
Pokrytie obce mobilnou sieťou EUROTEL a ORANGE je veľmi dobré, nakoľko vysielače sú umiestnené 
v katastrálnom území obce. Vysielač EUROTEL je situovaný na Červenom Kameni a vysielač ORANGE na 
Fándlyho ulici. 
Pošta sa nachádza v samostatnom objekte, ktorý je situovaný v ulici Na vŕšku. Jej technické vybavenie je 
priemerné. 

 
Televízne zariadenia 
Obec Častá nemá vybudovaný televízny káblový rozvod. Z hľadiska rádiokomunikácií rozhlasovým 
vysielaním SV, DV je pokrytých 96 % územia a UKV 86 % územia. Televíznym signálom je pokrytých 
s STV1 96%, STV2 78% a Markízou 95% územia. 
ÚPN obce z hľadiska telekomunikačných a informačných sietí navrhuje 

- nové vedenia telekomunikačnej siete riešiť káblovým vedením v zemi, 
- pred zemnými prácami je potrebné vytýčenie podzemných telekomunikačných sietí, 
- v ochrannom pásme telekomunikačných zariadení neumiestňovať stavby a porasty, ani vykonávať 

zemné práce, ktoré by mohli ohroziť telekomunikačné zariadenia alebo vedenie telekomunikačnej 
siete, alebo ich plynulú a bezpečnú prevádzku, vykonávať prevádzkové činnosti spojené 
s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku telekomunikačných zariadení alebo 
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, 

- pri škodlivom rušení, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, je užívateľ povinný 
bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie zariadenia (za rušenie 
sa považuje aj znemožnenie prevádzky spôsobené elektromagnetickým tienením alebo odrazmi 
elektromagnetických vĺn od stavieb, ktoré boli zhotovené po uvedení vedenia do prevádzky), 

- v nižšom stupni PD je potrebné spracovať návrh telekomunikačnej infraštruktúry, z dôvodu 
zapracovania trás telekomunikačných vedení do územného rozhodnutia, po upresnení 
požadovaných podkladov a ich zapracovaní do PD, Slovak Telecom a.s. spracuje na základe 
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písomnej požiadavky na zabezpečenie telekomunikačnej infraštruktúry realizačnú PD na 
telekomunikačné pripojenie a následnú realizáciu, ako ich investíciu v súlade s časovým 
harmonogramom. 

2.13 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie 

Rozbor súčasného stavu zložiek životného prostredia 
Voda 
Podzemné vody 
Znečistenie podzemných a povrchových vôd nebolo zisťované. Obec má čiastočne vybudovanú kanalizáciu 
a ČOV, na ktorú je napojených cca 35 % objektov RD. Ostatné objekty odvádzajú odpady do žúmp, ktorých 
nepriepustnosť nebola zisťovaná. Predpokladáme však, že objekty žúmp môžu byť čiastočným zdrojom 
znečistenia podzemných a povrchových vôd. Poľnohospodárske družstvo je zamerané len na rastlinnú 
výrobu.  
Povrchové vody 
Katastrálne územie obce hydrologicky patrí do povodia rieky Váh. V malokarpatských lesoch pramení 
niekoľko vodných tokov, ktoré charakterizujeme ako krátke s malým množstvom vody. Najväčšími vodnými 
tokmi sú potoky Gidra a Štefanovský. Vodné toky sú mierne až stredne znečistené. 

Pôda 
V riešenom území sa vyskytujú nasledovné pôdne typy: lužné pôdy a karbonátové lužné pôdy, glejové lužné 
pôdy, oglejené hnedozeme, mačinové pôdy a oglejené mačinové pôdy, hnedé pôdy, oglejené a glejové hnedé 
pôdy, plytké hnedé pôdy. Vysoká variabilnosť pôd, rôzna svahovitosť územia ovplyvňuje bonitu pôdy. 
Pôdne typy a druhy, pôdotvorný substrát, ako aj sklonitosť reliéfu je možné vyčítať z bonitovaných 
pôdnoekologických jednotiek, ktoré sú premietnuté do grafickej časti. 
V katastrálnom území obce sú na časti poľnohospodárskej pôdy vybudované meliorácie (priebeh trás 
závlahových potrubí je znázornený v grafickej časti ÚPD). 

Ovzdušie 
Miestne zdroje znečistenia ovzdušia - obec je plynofikovaná. Menšie kotolne sa nachádzajú pri bytových 
domoch na Fándlyho ulici. Do stredného zdroja znečistenia ovzdušia ( podľa vyhlášky č.706/2002 Z.z.) patrí 
areál Hydiny Prešov, SVZ a.s. so živočíšnou výrobou. Areál sa nenachádza v riešenom území, ale OP 
stanovené na 100 m od objektov so živočíšnou výrobou zasahuje do južnej, okrajovej časti riešeného územia. 

Faktory negatívne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia 
Hluk, prach a vibrácie 
Najväčším zdrojom hluku v území je cestná doprava, preto priestory najviac zaťažené hlukom sú popri 
hlavnom dopravnom koridore - štátnej ceste II/502. Negatívny vplyv dopravy sa prejavuje zaťažením 
okolitého prostredia exhalátmi, hlučnosťou, prašnosťou, vibráciami, ale aj nežiadúcim osvetľovaním hlavne 
vo večerných hodinách, nakoľko trasa je vedená obytným územím. 
Prirodzená rádioaktivita a radónové riziko 
Prírodné zdroje rádioaktivity sú súčasťou prírodného prostredia. Riešené územie sa nachádza v zóne 
havarijného ohrozenia jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, do vzdialenosti 30 km. Územie je 
monitorované z hľadiska rádioaktivity. Pre obec je schválený schvaľovacou doložkou „Plán ochrany 
obyvateľstva obce Častá pre prípad radiačnej havárie jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach“. 
Z hľadiska radónového rizika obec patrí do oblasti s nízkym radónovým rizikom. Pri novej výstavbe, 
rekonštrukcii, prestavbe a nadstavbe objektov treba postupovať v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 406/1992 
Zb. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov. 
Zosuvné územia a erózne javy 
V katastrálnom území obce nie sú zaznamenané zosuvné územia.  
Erózia pôdy – hlavne veterná erózia ohrozuje niektoré plochy ornej pôdy. Jedná sa o pôdy ľahké 
a vysychavé. Erózia  pôdy je zakreslená v grafickej časti ÚPD. 
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Poškodenie vegetačného krytu 
Poškodený vegetačný kryt je na území bývalej skládky odpadov, situovanej pri vstupe do obce v smere od 
Modry. Navrhujeme postupne rekultivovať územie uzavretej skládky odpadov. a vysychavé.  
Odpady 
Odvoz komunálneho odpadu na riadenú skládku odpadov do obce Dubová. Odpad je čiastočne triedený. 
V riešenom území sa nachádza uzavretá skládka odpadov, územie ktorej navrhujeme na rekultiváciu a 
niekoľko živelných skládok odpadu, ktoré sú priebežne likvidované.  
Koridory inžinierskych sietí 
Riešeným územím prechádza trasa vysokotlakového plynu, trasy vzdušného vedenia elektrickej energie VN  
22 kV a trasy vyšších rádov vodovodného potrubia.  
Priemyselné a skladové areály 
Nachádzajú sa v zastavanom území obce v areáli AGROVIN a.s. , nemajú vplyv na kvalitu životného 
prostredia v obci. 

Faktory pozitívne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia 
Medzi pozitívne faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu riešeného územia z hľadiska životného prostredia 
zaraďujeme: 

- hodnoty nehmotnej povahy, predstavované najmä historickou a kultúrnou tradíciou sídla, jeho 
historickou funkciou i celkovým „géniom loci“ obce Častá, 

- architektonické pamiatky, ktoré boli zapísané do Ústredného zoznamu pamiatok, 
- prevahu dobrých ekonomických podmienok pre život človeka, 
- výhodnú polohu obce vo väzbe na hlavné dopravné trasy v území a na hospodárske ťažiská 

v regióne, 
- poľnohospodársku krajinu s intenzívnym využívaním pre rastlinnú výrobu, pestovanie hrozna 

a ovocných stromov, 
- lesnú krajinu, ktorá bola vyhlásená za CHKO Malé Karpaty, s možnosťou jej využitia pre rekreáciu. 

Návrh opatrení na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine 
Do plôch výrazne nestabilných sú plochy zastavané a hlavne väčšie plochy bez vegetácie, napr. plochy 
hospodárskych a priemyselných areálov. 
Plochy veľmi málo stabilné sú plochy ornej pôdy nad 100 ha bez protieróznej vegetácie na rovine a plochy 
poľnohospodárskej pôdy na svahoch nad 7o . Niektoré pôdy sú už erodované. 
Plochy málo stabilné sú plochy poľnohospodárskej pôdy s protieróznou ochranou a plochy trvalých kultúr 
intenzívne obhospodarované (plochy sadov a viníc). 
Plochy málo až stredne stabilné sú plochy nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie tvorené z náletových 
topoľov a agátov. Sem môžeme zaradiť aj plochy trvalých trávnych porastov, ktoré tvoria menšie plochy pri 
vodných tokoch a pásy NDV pri potokoch.  
Veľmi stabilné a najstabilnejšie sú plochy lesných porastov s drevinovým zložením prirodzenej potenciálnej 
vegetácie. Sú to lesné porasty v CHKO Malé Karpaty. 
Zvýšenie stability územia sa navrhuje na ploche hospodárskeho dvora, je to veľká plocha bez zelene. 
Navrhuje sa vytvoriť plochy na ozelenenie, výsadbu izolačných pásov zelene okolo areálu. Predpokladá sa, 
že ďalšie aktivity v týchto areáloch budú bez negatívnych vplyvov na životné prostredie. 
Rekultivácia skládky – skládkovanie bolo ukončené v roku 2000, je potrebné plochu skládky zrekultivovať 
a zabrániť tvorbe divokých skládok v okolí. Bolo by vhodné monitorovať možný presak do vodnej plochy 
využívanej na chov rýb. 
Zmena kultúry – navrhuje sa zmena ornej pôdy na trvalé trávne porasty, hlavne v časti navrhovaných 
biocentier a biokoridorov. 
Líniovú zeleň pôdoochrannú – navrhuje sa hlavne na plochách ornej pôdy nad 100 ha a na plochách ornej 
pôdy ohrozenej vodnou eróziou, alebo už erodovaných. Sú to pásy zelene tvorené 2 etážami, ktoré zabránia 
pôsobeniu erózie. Táto zeleň je kombinovaná s líniovými interakčnými prvkami, ktoré plnia tú istú funkciu 
ale nachádzajú sa ako sprievodná zeleň komunikácií a tokov. Pri výsadbe dodržiavať drevinové zloženie 
podobné potenciálnej prirodzenej vegetácii. 
Z hľadiska eliminácie stresových prvkov v území ÚPN-O navrhuje: 
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- ekostabilizačné prvky - interakčné prvky plošné, líniové a špeciálnu zeleň MÚSES, 
- intenzívnejšie využiť zastavané územie obce, 
- lokalizovať v katastri obce len také podnikateľské aktivity výrobného charakteru, ktoré 

neznečisťujú životné prostredie, 
- zaviesť v obci úplný separovaný zber odpadov, 
- rekultivovať územie uzavretej skládky komunálneho odpadu, 
- dobudovať kanalizáciu v obci, 
- dokompletovať rozvod pitnej vody aj pre domy situované na Zámockej a Podzámockej ulici, 
- výhľadovo uvažovať s vybudovaním dopravného obchvatu, ktorý odkloní tranzitnú dopravu zo 

zastavaného územia obce. 
 
Zásady vymedzenia hraníc zastavaného územia obce, návrh opatrení na zachovanie a obnovenie 
krajinno-estetických hodnôt územia 
Rozšírenie hranice zastavaného územia obce je navrhované na plochách PPF, ktoré sú v bezprostrednom 
kontakte s jestvujúcou zástavbou. Tieto navrhované plochy doplnia a scelia existujúcu urbanistickú štruktúru 
obce. 
Návrh opatrení na zachovanie a obnovenie krajinno-estetických hodnôt územia  

- rešpektovať podmienky ochrany vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny, 

- zosúladiť navrhovaný územný rozvoj obce so záujmami štátnej ochrany prírody, osobitne návrhy 
dotýkajúce sa navrhovaného chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty, 

- v návrhu urbanistického rozvoja obce rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability, 
- rešpektovať záväznú časť ÚPN VÚC Bratislavského kraja v oblasti: 

rekreácie a turistiky 
 - zamerať sa v CHKO Malé Karpaty na skvalitnenie vybavenostnej štruktúry existujúcich 
rekreačných zariadení, 
usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov ochrany prírody a  pôdnych fondov: 
- podporovať dobudovanie prvkov regionálneho ÚSES výsadbou plošnej a líniovej zelene, 
- zabrániť ďalšej monokulturizácií prvkov ÚSES, 
- eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky ÚSES, 

- optimalizovať priestorovú štruktúru a využívanie krajiny - dotváranie prostredia na ekologických 
princípoch - návrh kostry ekologickej stability (v zmysle krajinno-ekologického plánu, ktorý je 
súčasťou Prieskumov a rozborov ÚPN obce Častá),  

- dotvoriť krajinu navrhovanými prvkami MÚSES, 
rBK Hajdúchy - Lindava – regionálny biokoridor 
návrh: v časti prechodu cez komunikáciu posilniť plochy NDV, rekreačné plochy oddeliť pásmi 
vegetácie, 
rBC Lindava – regionálne biocentrum 
návrh: obmedziť rozširovanie rekreačných objektov, 
mBC Červený Kameň – miestne biocentrum 
návrh: prehodnotiť obnovenie lipovej aleje, ktorá je prestárnutá, niektoré jedince vyhynuli, 
mBK 2 – miestny biokoridor 
návrh: posilniť plochy NDV a brehovú vegetáciu pri odvodňovacom kanály. 
navrhnúť ekostabilizačné prvky, 
navrhnúť opatrenia na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine: 

- zníženie ohrozenia pôdy veternou eróziou budovaním pôdoochranných pásov zelene, 
- zlepšiť kvalitu povrchových a podzemných vôd dobudovaním verejnej kanalizácie v obci, 
- v centre obce nevyčleňovať plochy pre stavby, ktoré by mali negatívny vplyv na životné prostredie, 
- stanoviť zásady pre posudzovanie množstva drobnochovu v obytných zónach obce pre vlastnú 

potrebu obyvateľov, prípadne pre zmluvný chov, 
- minimalizovať množstvo vznikajúcich odpadov a dôsledne pokračovať v triedení domového 

odpadu, 
- zabrániť vytváraniu divokých skládok v území. 

Návrh zásad a opatrení pre nakladanie s odpadmi 
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Komunálny odpad z obce Častá sa v súčasnosti odváža na riadenú Skládku odpadov Dubová s. r. o., ktorá sa 
nachádza v katastrálnom území obce Dubová v lokalite „Pod hájom“. Skládka odpadov začala svoju 
prevádzku v auguste roku 2000. Do toto obdobia sa využívala skládka odpadov v katastrálnom území obce 
Častá v lokalite „Pri Pajdle“, ktorá je od augusta roku 2000 uzavretá, doteraz jej územie nebolo 
rekultivované. 
ÚPN obce Častá nerieši problematiku odpadového hospodárstva, ktorá je predmetom riešenia Programu 
odpadového hospodárstva obce Častá do roku 2005. Z tohto dokumentu  preberáme nasledovné údaje: 

 
Tvorba odpadov v rokoch 1996 - 2000 v tonách za rok_________________________________________ 
Rok Názov odpadu  číslo odpadu kategória  množstvo v t    
                                                                                           mn. zneškodňované.     skládkov. v t 
1996 komunálny  20 03 01 O   186  186 
1997 komunálny  20 03 01 O   435  435 
1998 komunálny  20 03 01 O   104  104 
2000 komunálny  20 03 01 O   9 4    94 
 
V roku 2000 boli materiálovo zhodnocované iba papier, sklo a železo. Ostatný domového odpadu bol 
zneškodňovaný na skládke odpadov. 
V súčasnosti je domový odpad čiastočne separovaný, triedi sa papier, sklo, olovené akumulátory 
a priemyselné výrobky . 
Obec je v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. zodpovedná za nakladanie a likvidáciu komunálneho a 
drobného stavebného odpadu, ktorý vzniká na území obce. 
Odpady sú v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 (katalóg odpadov) v znení vyhlášky MŽP SR č. 
409/2002 Z.z. zaradené nasledovne (druhy odpadov v členení na komodity): 

1. opotrebované batérie a akumulátory (20 01 33 – N), 
2. odpady z papiera (15 01 01 obaly z papiera a lepenky - O, 20 01 01 papier a lepenka z komunálnych 

odpadov - O), 
3. odpady zo skla (15 01 07 obaly zo skla - O, 20 01 02 sklo z komunálnych odpadov O), 
4. biologicky rozložiteľné odpady (20 01 01 papier a lepenka z komunálnych odpadov, 20 01 03 odpad 

z čistenia ulíc), 
5. komunálne odpady. 

 
Predpokladaná tvorba odpadov v roku 2005 
Kategória a druh Množstvo    Zhodnocovanie   Zneškodňovanie 
odpadov  odpadov v tonách  mater.  energ.  spaľov.    skládkov. Iné 
nebezpečné      0,5    95 -  -     -  5 
ostatné   474,0    70 5  1    24  - 
 
Počas výstavby je stavebník povinný dodržať ustanovenia §19 – povinnosť držiteľa odpadu podľa ods. 1, 
písmena d), e) a f) zákona o odpadoch. 
Po vydaní kolaudačného rozhodnutia a uvedenia stavby do prevádzky je žiadateľ povinný zosúladiť svoju 
činnosť s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a požiadať obvodný úrad životného prostredia 
v Pezinku o vydanie súhlasov podľa § 7 zákona o odpadoch a zosúladiť činnosť so všeobecne záväzným 
nariadením obce Častá v ustanoveniach týkajúcich sa odpadového hospodárstva. 
 
ÚPN obce Častá z  hľadiska odpadového hospodárstva navrhuje 

- predchádzať vzniku odpadov, 
- zvýšiť materiálové zhodnocovanie komunálneho odpadu, 
- zabezpečiť rozšírenie separovaného zberu odpadov so zapojením obyvateľstva, 
- zabezpečiť oddelený zber a následné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie problémových látok 

s nebezpečnými vlastnosťami z komunálneho odpadu, za účelom zníženia podielu nebezpečných 
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látok v skládkovaných odpadoch, 
- zabezpečiť zhodnocovanie pozbieraných zložiek komunálneho odpadu vo vhodných 

zhodnocovacích zariadeniach, 
- zabezpečiť zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík vo vhodných zariadeniach, 
- zabezpečiť zneškodňovanie veterinárneho odpadu z podskupiny 1802, 
- zriadiť v obci zberný dvor s vybavením pre zhromažďovanie papiera, skla, plastov, kovov, 

biologicky rozložiteľných odpadov, manipulačnú techniku na nakladanie s odpadmi (RZ 19/v). 

2.14  Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích
  priestorov 

V katastrálnom území obce Častá sa nenachádzajú prieskumné územia a chránené ložiskové územia. 
Dobývacie priestory povrchovej a podpovrchovej ťažby 
V katastrálnom území obce Častá sa z minulosti spomínajú bane na zlato a striebro, koncom  19. storočia sa 
dolovala meď a síra, v rokoch 1934-63 bol v obci kameňolom. 
V súčasnosti sa žiadna ťažba v katastrálnom území obce Častá nerealizuje, ani sa neuvažuje s jej obnovením. 
Pozostatky bývalých banských štôlni sa nachádzajú v lokalite „Sivé bane“. Vstupy do štôlní navrhujeme 
sprístupniť ako zaujímavosť v rámci turistických chodníkov. 
Pôvodný kameňolom v Častianskej doline využíva Výskumný ústav bezpečnosti práce pre svoje účely. 
Nachádza sa v oplotenom areály, ktorý je pre verejnosť neprístupný, 

2.15  Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu 

Zvýšenú ochranu vyžadujú plochy: 
- veľkoplošného chráneného územia CHKO Malé Karpaty, v ktorom platí druhý stupeň ochrany 

podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. (hranica CHKO Malé Karpaty  hranica 
bola upresnená vyhláškou a je zakreslená vo výkrese časti ÚPD), 

- Vtáčieho územia Malé Karpaty, schváleného v rámci národného zoznamu navrhovaných 
chránených vtáčích území vládou SR v júli 2003 uznesením č. 636, 

- Národnej prírodnej rezervácie Hajdúchy (NPR č. 41) s piatym stupňom ochrany v rozsahu 
podmienok podľa § 16 zák. č. 543/2002 Z.z., v ochrannom pásme, ktoré tvorí územie vo 
vzdialenosti 100 m smerom von od jej hranice, platí 3. stupeň ochrany, 

- genofondových lokalít fauny a flóry v záhradách na Mrazníckej ulici (parcely č. 2909/1 a 2908) 
a lokalita v Častianskej doline medzi kameňolomom a horárňou Dolina, 

- poľnohospodárskeho pôdneho fondu štyroch najlepších skupín BPEJ (v zmysle zákona č. 220/2004 
Z.z.), 

- lesného pôdneho fondu -  pri umiestnení stavby a využitie územia vo vzdialenosti do 50 m od kraja 
lesných pozemkov (§ 20 ods. 5 zákona č. 100/1977 Zb.). brať  do úvahy aj záväzný regulatív č. 3.11 
záväznej časti ÚPN VÚC Bratislavského kraja a to vytvoriť pufrovacie zóny v okolí jednotlivých 
biocentier a biokoridorov zo zatrávnených zón ponechaných sukcesií, 

- Národnej kultúrnej pamiatky hradu Červený Kameň s ochranným pásmom, ktoré dosiaľ nebolo 
schválené (navrhované ochranné pásmo je vyznačené v grafickej časti). 

2.16  Vyhodnotenie perspektívneho použitia PPF na nepoľnohospodárske účely 
Vyhodnotenie strát poľnohospodárskeho pôdneho fondu je spracované v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o 
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

 
Hranice a označenie BPEJ 
Štruktúra plôch katastrálneho územia obce Častá 
Orná pôda 373,9015 ha 10,6 % z celkovej výmery k.ú.
Vinice 192,0022 ha 5,4 % z celkovej výmery k.ú.
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Záhrady 93,1552 ha 2,7 % z celkovej výmery k.ú.
Ovocné sady 16,8499 ha 0,5 % z celkovej výmery k.ú.
TTP 63,8967 ha 1,8 % z celkovej výmery k.ú.
Spolu poľnohospodárska pôda 739,8055 ha 21 %z celkovej výmery k.ú.
 
V riešenom území sa vyskytujú tieto BPEJ: 

1.skupina BPEJ: 12201  
4. skupiny BPEJ: 15001  
3. skupiny BPEJ: 12601 
5. skupiny BPEJ: 15101 
6. skupina BPEJ: 15102, 16501, 17101  
9. skupiny BPEJ: 28001 

Na časti plôch PPF sú vybudované podzemné rozvody závlahovej vody stavieb, ktoré sú v správe 
Hydromeliorácie, š.p. Je to stavba - „Závlaha pozemkov Budmerice“ (evid. č. 5201 368) o výmere 1600 ha, 
daná do užívania v roku 1988. Na lokalitách „Pilárky“, „Pri cintoríne“, „Za rybníkom“, „Od Podvorných“ sú 
vybudované podzemné rozvody závlahovej vody. 
Závlahové územie a trasy závlahových potrubí sú zakreslené v grafickej časti dokumentácie. 

Rozvojové zámery navrhované na vyňatie z PPF 

Plochy navrhovaných rozvojových zámerov sa nachádzajú: 
- v hraniciach zastavaného územia obce Častá: preluky, RZ č. 1/z, 2/r, 3/z, 4/z, 5/o, 6/o, 13/o – časť, 

20/o – časť, 22/o, 23/o, 24/o – časť, 29/o – časť, 
C – časť, E – časť; 

- mimo hraníc zastavaného územia obce Častá: preluky, RZ č. 7/o, 8/o, 9/v, 10/o, 11/z, 12/z, 13/o – 
časť, 14/o, 15/z, 16/o, 17/o, 18/o, 19/v, 20/o – časť, 21/o, 24/o – časť, 25/z, 26/o, 27/o, 28/o, 29/o – 
časť, 30/v, 31/v 
A/II., B, C – časť, D, E – časť, F. 

Prehľad záberov je spracovaný v tabuľke. Zábery sú spracovaný podľa čísiel rozvojových zámerov: 
preluky, RZ 1-31 a RZ A,  B, C, E, F,  z toho: 

1. etapa do roku 2020: preluky, RZ 1/z, 2/r, 3/z, 4/z, 5/o, 6/o, 7/o, 8/o, 9/v, 10/o, 11/z, 12/z, 
13/o, 14/o, 15/z, 16/o, 17/o, 18/o, 19/v, A,   

2. etapa do roku 2030: preluky, RZ 20/o, 21/o, 22/z, 23/o, 24/o, 25/z, 26/o, 27/o, 28/o, 
29/o, 30/v, 31/v, B, C, D, E, F. 

 
Celkový záber PPF:      74,7416 ha 

z toho  v hraniciach ZÚ    14,3869 ha 
  mimo hraníc ZÚ   60,3547 ha. 

 
1. etapa: 
Celkom:     26,5336 ha  

z toho  v hraniciach ZÚ     5,3389 ha 
  mimo hraníc ZÚ  21,1947 ha. 
2. etapa: 
Celkom:     48,2080 ha  

z toho  v hraniciach ZÚ     9,0480 ha 
  mimo hraníc ZÚ  39,1600 ha. 

 
Krajský pozemkový úrad v Bratislave, ako príslušný orgán ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy 
v súlade s ustanoveniami  §12 a §13 zákona č. 220/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v súlade so zák. č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom NR SR č. 518/2003 Z.z. §5 ods. 4  

I. udeľuje súhlas 
na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely: 
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o celkovej výmere zaberanej poľnohospodárskej pôdy 74,7416 ha intravilán + extravilán, z toho v 1. etape 
26,5336 ha, II. etape (výhľad) 48,2080 ha včítane agropodnikateľské aktivity. Druh pozemku orná pôda, 
záhrady, vinice, TTP BPEJ skupiny 1,4,6, čiastočne závlahy, závlahové stavby. Tabuľková časť s označením 
čísla lokality, funkčného využitia, druhu pozemku, výmery BPEJ a grafická časť je neodmysliteľnou 
súčasťou tohto súhlasu. 

II. súhlas sa udeľuje za dodržania  nasledovných podmienok: 
1. Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy je príslušný vydať Obvodný pozemkový úrad 
/ObPÚ/ v Senci /§ 17 cit. zák./ postupne po etapách, po vypracovaní zón; 
2.  V rozhodnutí o trvalom odňatí z poľnohospodárskej pôdy /§ 17 cit. zák./ sa: 

- uvedie číslo schválenia príslušného dokumentu v obecnom zastupiteľstve, 
- schváli plán využitia skrývky, 
- uvedie, že sú rešpektované požiadavky Hydromeliorácií, š.p. Bratislava, pri porušení 

hydromelioračných zariadení ich dá do pôvodného stavu, alebo ich nahradí, 
- určia všetky podmienky na zabezpečenie a splnenie všetkých do úvahy prichádzajúcich ustanovení 

zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, 
- upresní výmera zabratej poľnohospodárskej pôdy, 
- uvedie číslo právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby; 

3.  Investor zabezpečí: 
- prístup na okolité poľnohospodárske pozemky, aby sa dali obrábať; 

4.  Nedodržanie podmienok uvedených v rozhodnutí o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy môže byť 
považované za priestupok a možno uložiť sankčný postih (§ 25 správne priestupky a delikty ods. 1 písm. b 
cit. zák.); 
5. Pozemky až do vydania rozhodnutia o trvalom odňatí musia byť udržiavané v nezaburinenom stave, 
kontrolu vykoná prvostupňový orgán ochrany pôdy;  
6. Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy sa doručí vlastníkovi nehnuteľnosti, Správe 
katastra pre zápis v KN, Hydromelioráciam, š.p. Bratislava z dôvodu sledovania úbytkov zavlažovaných 
plôch, Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárstva z dôvodu úbytku vinohradov 
a sledovania registrácie vinohradov vlastníkom nehnuteľností. 
 
Tento súhlas nedáva oprávnenie na vykonávanie stavebnej činnosti na odnímanej pôde pokiaľ nebude 
splnený bod II. a pokiaľ i jej odňatí nebudú vydané rozhodnutia podľa § 17 zák. č. 220/2004 Z. z. 
Na toto konanie sa nevzťahujú všeobecné právne predpisy o správnom poriadku, proti tomuto súhlasu sa 
nemožno odvolať. 

Rozvojové zámery navrhované na vyňatie z LPF 
Záber LPF sa nepredpokladá (chodník navrhovaný z obce na Hrad Červený Kameň využíva trasu súčasného 
lesného chodníka). 

Na rozhodnutie o umiestnení stavby a využití územia v ochrannom pásme lesa (!10 zákona 326/2005 o 
lesoch) sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Uvedené stanovisko 
vydá orgán štátnej správy lesného hospodárstva po vyjadrení vlastníka lesného pozemku. 

Zdôvodnenie navrhovaného záberu 

Navrhované riešenie možno považovať z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu za 
optimálne z týchto dôvodov: 

- v 1. etape sa navrhujú rozvojové zámery, ktoré sú situované prevažne v hraniciach zastavaného 
územia obce - v prelukách a na nevyužitých - devastovaných plochách, 

- v 2 etape sa navrhujú rozvojové zámery na plochách PPF, ktoré sú v kontakte so zastavaným 
územím obce. 

Vysvetlivky k tabuľkám: 
RD - rodinné domy 
BD - bytové domy 
OV - občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra 
ŠP - šport 
RE - rekreácia 
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PA - podnikateľské aktivity 
DO - dopravné plochy a zariadenia (komunikácie, parkoviská) 
VZ - verejná zeleň 
TI  - zariadenia technickej infraštruktúry, 
ZD – zberný dvor. 
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Prehľad perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v rámci jednotlivých rozvojových zámerov pre obec Častá 

I. etapa do roku 2020 

Plocha lokality  [ha] Záber PPF [ha] 
Z toho Z toho 

Čís. 
Lok. 

Názov lokality Forma 
výstavby 
Funkcia 

Etapa 
Celkom 

v ZÚ mimo ZÚ 
Celkom Druh 

pozemku 
BPEJ/ 

Skupina v ZÚ mimo ZÚ 

Záber 
ostatných plôch 

[ha] NPPF 

Pre-
luky 

Častá RD I. 2,4900 2,1000 0,3900 2,4900 záhrady 
vinice 

16501/6 
16501/6 

1,9000 
0,2000 

0,2800 
0,1100 

- 

1/z Častá  
pri amfiteátri 

DO I, 0,0310 0,0310 - 0,0310 záhrada 16501/6 0,03100  - 

2/r Častá 
pri kúpalisku 

ŠP, RE, 
DO 

I.  
0,0995 

0.0995 - 0.0995 záhrada 16501/6 0.0995 - - 

3/z Častá 
Hlavná ulica 

VZ,DO I. 0,2350 0,2350 - - - - - - 0,2350 

4/z Častá 
Pri cintoríne 

OV,VZ I. 0,1050 0,1050 - 0,1050 záhrada 16501/6 0,1050  - 

5/o Častá 
Záhradnícka ulica 

–sever 

RD I. 0,2790 0,2790 - 0,2790 záhrada 
orná pôda 

16501/6 
16501/6 

0,1860 
0,0930 

 

- - 

6/o Častá 
Záhradnícka ulica 

– juh 

RD I. 0,2860 0,2860 - 0,2860 záhrady 
vinice 

17101/6 
17101/6 

0,2543 
0,0317 

- - 

7/o Častá 
Družstevná ulica – 

sever 

RD I. 0,9100 0,9100 - 0,9100 záhrady 
vinice 

17101/6 
17101/6 

0,7963 
0,1137 

- - 

8/o Častá  
Družstevná ulica –

juh  

RD I. 1,1580 1,1580 - 1,1580 záhrady 17101/6 1,1580 - - 

9/v Častá 
pri družstve –

západ 

PA I. 1,3300 - 1,3300 1,3300 sady 17101/6 - 1,3300 - 

10/o Častá 
pri družstve – 

sever 

RD I. 2,7400 - 2,7400 2,7400 vinice 
vinice 

 

17101/6 
15101/4 

- 2,1920 
0,5480 

- 
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Plocha lokality  [ha] Záber PPF [ha] 
Z toho Z toho 

Čís. 
Lok. 

Názov lokality Forma 
výstavby 
Funkcia 

Etapa 
Celkom 

v ZÚ mimo ZÚ 
Celkom Druh 

pozemku 
BPEJ/ 

Skupina v ZÚ mimo ZÚ 

Záber 
ostatných plôch 

[ha] NPPF 

11/z Častá 
Sokolská ulica – 

stred 

RD 
OV 
DO 

I. 1,5170 0,3034 1,2136 1,5170 orná pôda 
záhrady 
vinice 
TTP 

vinice 
orná pôda 
záhrady 

17101/6 
15101/4 
15101/4 
17101/6 
15101/4 
15101/6 
15101/4 

0,2074 
0,0480 
0,0480 

 
 
 

0,7281 
0,1213 
0,1213 
0,2429 

- 

12/z Častá 
Sokolská ulica – 
pri ihrisku - juh 

ŠP 
OV 
DO 
VZ 

I. 1,2000 - 1,200 1,140 vinice 
TTP 

15101/4 
15101/4 

- 1,0800 
0,0600 

0,0600 

13/o Častá  
pri ihrisku - sever 

ŠP I. 1,3400 0,0670 1,2730 1,3400 záhrady 105001/4 0,0670 1,2730 - 

14/o Častá 
Nová ulica -juh 

RD I. 1,4250 - 1,4250 1,4250 orná pôda 17101/6 - 1,4250 - 

15/z Častá 
Nová  ulica -sever 

OV 
RD 

I. 0,8750 - 0,8750 0,8750 orná pôda 
 

17101/6 - 0,8750 - 

16/o Častá  
Štefanovská ulica 

–sever 

RD I. 2,7550 - 2,7550 2,7550 orná pôda 17101/6 - 
 

2,7550 - 

17/o Častá 
Podzámocká ulica 

RD I. 1,7100 - 1,7100 1,5390 záhrady 
orná pôda 

TTP 

17101/6 
17101/6 
17101/6 

- 1,1990 
0,1700 
0,1700 

0,1710 

18/o Častá 
pri rybníkoch 

RD 
DO 

I. 4,2780 - 4,2780 4,0641 záhrady 
orná pôda 

vinice 

17101/6 
17101/6 
17101/6 

- 3,3941 
0,4500 
0,2200 

0,2139 

19/v Častá 
Pri cintoríne 

 
 

ZD I. 0,2200 - 0,2200 - - -  - 
 

0,2200 
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Plocha lokality  [ha] Záber PPF [ha] 
Z toho Z toho 

Čís. 
Lok. 

Názov lokality Forma 
výstavby 
Funkcia 

Etapa 
Celkom 

v ZÚ mimo ZÚ 
Celkom Druh 

pozemku 
BPEJ/ 

Skupina v ZÚ mimo ZÚ 

Záber 
ostatných plôch 

[ha] NPPF 

 
 
 
 

 

Častá 
obchvat –  

 

DO II. 2,4500 
 
 
 

 

- 
 
 

 
 

2,4500 
 

 
 

2,4500 
 

 

TTP 
sady  

vinice 
orná pôda 
orná pôda 

17101/6 
17101/6 
17101/6 
17101/6 
15001/4 

- 
 
 

 

0,5500 
0,4400 
0,4000 
0,6 000 
0,4600 

- 

 Celkom   27,4335 5,5739 21,8596 26,5336   5,3389 21,1947 0,8999 

 

II. etapa výstavby do roku 2030 

Plocha lokality  [ha] Záber PPF [ha] 
Z toho Z toho 

Čís. 
Lok. 

Názov lokality Forma 
výstavby 
Funkcia 

Etapa 
Celkom 

v ZÚ mimo ZÚ 
Celkom Druh 

pozemku 
BPEJ/ 

Skupina v ZÚ mimo ZÚ 

Záber 
ostatných plôch 

[ha] NPPF 

20/o Častá 
ulica Na vŕšku - 

východ 

RD  
DO 
TI 

II. 5,6000 3,7900 1,8100 5,6000 záhrady 
vinica 

orná pôda 

16501/6 
16501/6 
16501/6 

3,6000 
0,1000 
0,0900 

1,7000 
0,0600 
0,0500 

- 

21/o Častá 
Ružová ulica - 

východ 

RD 
DO  
TI 

II. 4,3300 - 4,3300 4,3300 orná pôda 
orná pôda 

17101/6 
16501/6 

- 3,0310 
1,2990 

_ 

22/o Častá 
Záhradnícka ulica 
– záhrady sever 

RD 
DO 
TI 

II. 1,5400 1,5400 - 1,5400 vinica 
záhrady 

orná pôda 

17101/6 
17101/6 
17101/6 

0,1540 
1,3090 
0,0770 

- - 

23/o Častá 
Fándlyho ulica - 

sever 

RD 
TI 

 DO 

II. 1,9980 1,9980 - 1,9980 záhrady  
TTP 

vinica 

15001/4 
15001/4 
15001/4 

0,8000 
0,5990 
0,5990 

- - 

24/o Častá 
Fándlyho ulica - 

juh 

RD 
TI 

 DO 

II. 3,7500 0,3750 3,3750 3,7500 záhrady  
TTP 

vinica 

15001/4 
17101/6 
17101/6 

0,3750 
0,1875 
0,1875 

3,0000 - 

25/z Častá 
Pri ovocnom sade 

-východ 

OV 
RD 
VZ 
DO 

II. 0,9900 - 0,9900 0,9900 sady 17101/6 - 0,9900 - 

26/o Častá RD II. 3,4100 - 3,4100 3,4100 orná pôda 17101/6 - 0,3410 - 
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Plocha lokality  [ha] Záber PPF [ha] 
Z toho Z toho 

Čís. 
Lok. 

Názov lokality Forma 
výstavby 
Funkcia 

Etapa 
Celkom 

v ZÚ mimo ZÚ 
Celkom Druh 

pozemku 
BPEJ/ 

Skupina v ZÚ mimo ZÚ 

Záber 
ostatných plôch 

[ha] NPPF 

Pri ovocnom sade 
-západ 

DO 
TI 

záhrady 
sady 
TTP 

1,0230 
1,0100 
1,0360 

27/o Častá 
Záhrady za 

Hlavnou ulicou –
juh 

RD 
DO 
TI 

II. 7,1500 - 7,1500 7,1500 záhrady 
TTP 

orná pôda 

17101/6 
17101/6 
17101/6 

- 6,4350 
0,3500 
0,3650 

- 

28/o Častá  
Horné grefty - 

sever 

RD 
DO 
TI 

II. 2,5500 - 2,5500 2,5500 záhrady 
orná pôda 

TTP 
vinice 

17101/6 
17101/6 
17101/6 
17101/6 

- 1,7850 
0,5100 
0,1275 
0,1275 

- 

29/o Častá  
Horné grefty- 

juh 

RD 
DO 
TI 

II. 1,6300 0,8100 0,8200 1,6300 záhrady 
orná pôda 

TTP 
vinice 

17101/6 
17101/6 
17101/6 
17101/6 

0,3240 
0,3000 
0,0900 
0,0960 

0,3280 
0,3150 
0,0800 
0,0970 

- 

30/v Častá  
pod družstvom 

PA II. 2,9000  2,9000 2,9000 orná pôda 17101/6 - 2,9000 - 

31/v Častá 
Lokalita „Pilárky“ 

PA II. 11,8000 - 11,8000 11,8000 orná pôda 12201/1 - 11,8000 - 

B Častá 
Sokolská ulica –

juh 

DO II. 0,4000 - 0,4000 0,4000 sady 
záhrady 

17101/6 
17101/6 

- 0,2800 
0,1200 

- 

C Častá  
Sokolská ulica – 

sever 

DO II. 0,1600 0,1600 - 0,1600 záhrady 
vinice 

17101/6 
1701/6 

0,0200 
0,1400 

- - 

D Častá 
Sokolská ulica 
Horné grefty 

DO II. 0,8000 - 0,8000 - - - - - 0,8000 

E Častá  
Pri rybníkoch 

DO II. 0,4000 - 0,4000 - - - - - 0,4000 

F Častá 
„Pilárky“ 

DO II. 0,6000 - 0,6000 - - - - - 0,6000 

 Celkom   50,0080 8,673 41,3350 48,2080   9,0480 39,1600 1,800 



ÚPN obce Častá  Strana č. 74 z 94 

 

2.17  Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických,  
  sociálnych a územno-technických dôsledkov 

Environmentálne dôsledky navrhovaného riešenia 

Navrhované riešenie z environmentálneho hľadiska neprináša pre územie rizikové faktory. Cieľom 
navrhovaného riešenia je skvalitniť životné prostredie a elimináciu existujúcich nepriaznivých vplyvov. 

Pre dosiahnutie týchto cieľov a ÚPN obce Častá navrhuje: 
- vylúčiť tranzitnú dopravu zo zastavaného územia obce, čím sa zvýši kvalita životného prostredia 

a bezpečnosť v území, 
- zlepšiť kvalitu obytného prostredia v obci - revitalizáciou plôch existujúcej verejnej zelene a 

doplnením nových športovo-oddychových plôch, 
- lokalizovať mimo hranice zastavaného územia obce navrhované podnikateľské aktivity s výrobnými 

a skladovými prevádzkami, ktoré by mohli znečisťovať životné prostredie, 
-  plynofikovať navrhované rozvojové zámery -  chrániť kvalitu ovzdušia, 
- dobudovať verejnú kanalizáciu v obci a vodovod v časti Zámockej ulice - zamedziť znečisťovanie 

podzemných a povrchových vôd , 
- znížiť produkciu odpadov dôsledným triedením odpadov a zamedziť vytváraniu nepovolených 

skládok odpadov . 

Ekonomické dôsledky navrhovaného riešenia 

Pri uvažovanom náraste počtu obyvateľov v 1.etape na cca 2300 obyvateľov a v 2. etape až na 2 600 
obyvateľov v návrhovom období do roku 2030 bude potrebné podporiť aj vznik nových pracovných 
príležitostí, aby sa predišlo nepriaznivému vývoju zamestnanosti. ÚPN obce vytvára územné predpoklady 
pre rozvoj podnikateľských aktivít, bývania a rekreácie, čím vzniká predpoklad pre vytvorenie nových 
pracovných príležitostí v obci. 
Hodnotenie ÚPN - O Častá z hľadiska možných ekonomických dôsledkov 
ÚPN obce navrhuje posilniť ekonomickú základňu sídla: 

- vytváraním podmienok pre stabilizáciu existujúcich a vznik nových pracovných aktivít na území 
obce, 

- doplnením základnej občianskej vybavenosti a služieb do nových rozvojových lokalít, 
- intenzifikáciou existujúceho Poľnohospodárskeho areálu a jeho využitím pre podnikateľské aktivity 

charakteru služieb pre obyvateľov, 
- rozvojom rekreácie so zameraním na agroturistiku, poznávaciu a pobytovú turistiku, s vytvorením 

nových pracovných miest v oblasti služieb (rekreácie, cestovnom ruchu, agroturistike a prechodnom 
ubytovaní). 

Sociálne dôsledky navrhovaného riešenia 

Navrhované riešenie vytvára predpoklady pre flexibilné reagovanie na rôznu dynamiku demografického 
vývoja tým, že vytvára dostatočné územné rezervy rozvojových plôch, aj v prípade výraznejšieho nárastu 
počtu obyvateľov. Tieto skutočnosti však prostriedkami územného plánovania nemožno výraznejšie 
ovplyvniť, rozhodujúci vplyv bude mať hospodárska politika štátu, regionálne a lokálne aktivity.  
Hodnotenie konceptu riešenia ÚPN obce Častá z hľadiska možných sociálnych dôsledkov  

- zvýšenie kvality a kvantity obchodnej vybavenosti služieb, včítane sociálnych služieb, ubytovacích 
zariadení pre starých ľudí aj imobilných, vytváranie predpokladov pre udržanie mladej generácie 
v obci - budovaním sociálnych bytov a zatraktívnenie obce pre obyvateľov v produktívnom veku 
z obce i mimo nej, 

- rešpektovanie kultúrno-historických a spoločenských hodnôt charakterizujúcich dané prostredie, 
- vytvorenie podmienok pre rozvoj voľno-časových aktivít občanov a rekreantov, 
- zlepšenie dostupnosti do zamestnania vytvorením nových pracovných príležitosti v obci. 

Územné dôsledky navrhovaného riešenia 
Plošné vymedzenie navrhovaných územných zámerov je vyznačené v grafickej časti. 
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Hodnotenie konceptu riešenia ÚPN obce Častá z hľadiska možných územných dôsledkov 
- intenzívnejšie využitie zastavaného územia obce, 
- vytvorenie územnej rezervy pre rozvoj bývania, občianskej vybavenosti, podnikateľských aktivít a 

rekreácie na plochách PPF, 
- dobudovanie chýbajúcej dopravnej a technickej infraštruktúry v obci, 
- revitalizácia devastovaných plôch.  
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3.  NÁVRH  ZÁVÄZNEJ  ČASTI 

Záväzná časť územného plánu obce Častá obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s podrobne 
formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a návrh vymedzenia 
verejnoprospešných stavieb. 

Regulatívy obsahujú záväzné pravidlá, vrátane smerných častí, ktoré stanovujú opatrenia v území, určujú 
podmienky jeho využitia a pravidlá pre umiestňovanie stavieb. 

3.1  Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 

Pri tvorbe týchto zásad sa vychádzalo najmä z limitov využitia územia, s dôrazom na ochranu a tvorbu 
životného prostredia. 

Základná rozvojová koncepcia ÚPN obce Častá rešpektuje rozvojové zámery regionálnej úrovne, 
vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN VÚC Bratislavského kraja a funkčno-prevádzkové a kompozično-
priestorové požiadavky na budúci rozvoj obce. 

Funkčno-prevádzkové regulatívy 

ÚPN obce Častá navrhuje využiť územie obce pre nasledovné prioritné funkcie: 

obytnú s primeraným štandardom základnej a vyššej občianskej vybavenosti, 

rekreačnú - využiť potenciál obce v nadväznosti na prírodné a kultúrne danosti územia, s cieľom 
rozvíjať rekreáciu miestneho až regionálneho významu, 

výrobnú - zameranú hlavne na poľnohospodársku výrobu a podnikateľské aktivity výrobného, 
nevýrobného - obslužného a skladového charakteru. 

Pre tieto funkcie sa navrhuje využiť disponibilný potenciál územia: 
- v hraniciach zastavaného územia obce (preluky a nevyužité plochy - nadmerné záhrady), 
- mimo hraníc zastavaného územia obce (plochy PPF v kontakte so zastavaným územím obce). 

Podľa prevládajúcich činností v území sú rozvojové plochy rozčlenené na funkčné a priestorovo homogénne 
urbanistické celky – rozvojové zámery s označením pre 

1.etapu do roku 2020:  preluky, RZ 1-19, A; 
2. etapu do roku 2030:  RZ 20 – 31, B, C, D, E, F. 

 
Funkčno-prevádzkové regulatívy (záväzné regulatívy) sú členené na regulatívy pre: 

- obytné územie - optimálna intenzifikácia existujúcej obytnej štruktúry zástavby a zhodnotenie 
potenciálu územia pre rôzne formy bývania v hraniciach zastavaného územia a na plochách PPF, v 
dotyku so zastavaným územím obce, 

- zmiešané územie - polyfunkčné využitie navrhovaných plôch pre funkciu: bývania, občianskej 
vybavenosti, rekreácie, športu a podnikateľských aktivít obslužných, 

- rekreačné územie - doplnenie plôch pre každodennú rekreáciu a šport do obytného územia, optimálne 
využitie potenciálu katastrálneho územia pre rozvoj rekreácie miestneho až regionálneho významu, 

- výrobné územie - intenzívnejšie využitie existujúceho areálu Poľnohospodárskeho družstva, návrh 
podnikateľských aktivít v katastrálnom území obce Častá, s cieľom zabezpečiť nové pracovné 
príležitosti pre obyvateľov. 

 

Regulatívy pre existujúce a navrhované obytné územie (označenie vo výkresovej časti: preluky, RZ č. 
5/o, 6/o, 7/o, 8/o, 10/o, 13/o, 14/o, 16/o, 17/o, 18/o, 20/o, 21/o, 22/o, 23/o, 24/o, 26/o, 27/o, 28/o, 29/o  – 
záväzné regulatívy) 
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Funkčné regulatívy: 

prípustné využitie: 
- plochy bývania v rodinných/bytových domov s prislúchajúcou nevyhnutnou vybavenosťou (garáže, 

drobné hospodárske objekty), 
- monofunkčné plochy pre zariadenia občianskej vybavenosti, s možnosťou lokalizácie školských, 

kultúrnych, športových a obslužných zariadení a prevádzok, 
- plochy občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry v polyfunkcií s obytnou zástavbou 

rodinných domov a bytových domov, vrátane k nim patriacich stavieb a zariadení, 
- plochy podnikateľských aktivít nevýrobných (drobné remeselné prevádzky servisné, opravárenské 

služby) bez negatívnych a rušivých vplyvov na obytné územie, 
- verejné dopravné a technické vybavenie územia, 
- plochy verejnej zelene (v rozsahu estetickej, hygienickej a ekostabilizačnej funkcie), 

neprípustné využitie: 
- všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú 

využitie susedných pozemkov, 
- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi na obytné 
prostredie, 
- skladové plochy a plochy technických zariadení nadmiestneho významu, 
- zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť 
a zápach, 
- zariadenia, ktoré môžu byť v rozpore s morálnym cítením obyvateľov; 

Regulatívy podmienok výstavby pre bývanie  
existujúca obytná zástava - rekonštrukcia (nadstavba, prístavba, dostavba) starého (pôvodného) domového 
fondu v centre obce, prípadne nová výstavba na mieste asanovaného rodinného domu: 

- zachovať existujúcu parceláciu pozemkov, 
- dodržať existujúcu stavebnú a uličnú čiaru, 
- merítko novej výstavby prispôsobiť merítku okolitej zástavby (výšková hladina zástavby), 

architektonickému vzhľadu objektov (tvaru a sklonu striech), koeficientu zastavanosti a stavebného 
objemu, 

- so súhlasom vlastníka susedného pozemku pripustiť osadenie RD na hranu susedného pozemku (len 
v pôvodnej zástavbe a pri stiesnených podmienkach, ak navrhovaný objekt vyhovuje svetelno-
technickým normám). 

- výstavba 2 rodinných domov za sebou na jednom pozemku je prípustná len v prípade, ak hĺbka 
stavebného pozemku je minimálne 40 m, 

- výška oplotenia maximálne 180 cm, 
- maximálny počet nadzemných podlaží 2 + obytné podkrovie, 
- odstupy od rodinných domov v zmysle zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov; 

nová výstavba izolovaných rodinných domov v prelukách (označenie vo výkresovej časti červeným rastrom): 
- dodržať existujúcu stavebnú a uličnú čiaru, 
- zachovať existujúcu parceláciu pozemkov, 
- prispôsobiť sa okolitej zástavbe výškovou hladinou a architektonickým vzhľadom objektov, 
- strecha rodinného domu v  pôvodnej zástavbe, šikmá so štítom alebo odkvapom do ulice, 
- výška oplotenia: maximálne 180 cm, 
- odstupy od rodinných domov v zmysle zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov; 

nová výstavba izolovaných, radových alebo skupinových rodinných domov v záhradách a na voľných 
plochách: RZ 5/o, 6/o, 7/o, 8/o, 10/o, 11/z, 13/o, 14/o, 16/o, 17/o, 18/o, 20/o, 21/o, 22/o, 23/o, 24/o, 25/z, 
26/o, 27/o, 28/o, 29/o 

- uličný typ zástavby samostatne stojacich, prípadne radových a skupinových rodinných domov, 
- hustota zástavby 30 ob./ha až 75 ob/ha, 
- minimálna výmera stavebného pozemku: 

- pre izolované rodinné domy 500 m2, doporučená výmera 800 m2 -1200 m2, 
- pre dvojdomy a skupinové RD 400 m2, doporučená výmera 600m2 - 900 m2, 

- minimálna vzdialenosť medzi samostatne stojacími objektmi RD 7 metrov (v stiesnených 
podmienkach min. 4 m), 
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- maximálny počet nadzemných podlaží rodinného domu - dve + obytné podkrovie, 
- koeficient zastavanosti 0,10 až 0,30, v prípade radovej a skupinovej zástavby RD zástavby max. 0,5 

(pomer medzi zastavanou plochou a plochou pozemku), 
- garážovanie vozidiel na pozemkoch rodinných domov, 
- koridory sieti verejného technického vybavenia vedené v uličnom priestore alebo v páse verejnej 

zelene, 
- výška oplotenia max. 180 cm; 

nová výstavba bytových domov (RZ 15/z - 3 bytové domy, z toho 1x8-bytový dom a 2x6-bytový dom, t.j. 20 
bytových jednotiek): 

- maximálny počet nadzemných podlaží štyri; 

Regulatívy pre existujúce a navrhované zmiešané územie (označenie vo výkresovej časti RZ č. 1/z, 3/z, 
4/z, 12/z, 15/z, 25/z): 

prípustné využitie:  
- plochy bývania v rodinných/bytových domov s prislúchajúcou nevyhnutnou  
- vybavenosťou (garáže, drobné hospodárske objekty), 
- monofunkčné plochy pre zariadenia občianskej vybavenosti, s možnosťou lokalizácie 

administratívnych, obchodných, školských, kultúrnych, športových a obslužných zariadení 
a prevádzok (obchod, služby, správa a administratíva, miesto pre zhromažďovanie a zariadenia 
zábavy, trhovisko, sociálne zariadenia a zariadenia pre prechodné ubytovanie, turistický ruch a 
dopravu), 

- plochy občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry v polyfunkcií s obytnou zástavbou, 
podnikateľskými aktivitami obslužnými, kultúrnymi, športovými, ubytovacími, rekreačnými, 

- športové plochy a zariadenia (ihriská pre deti, mládež a dospelých), 
- plochy verejnej zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým, hygienickým a ekostabilizačným 

potrebám, 
- plochy podnikateľských aktivít nevýrobných bez negatívnych a rušivých vplyvov na ŽP (drobné 

remeselné prevádzky, malé a stredné distribučné prevádzky a skladové plochy), 
- verejné dopravné vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia - plochy, líniové stavby a zariadenia 

dopravy (komunikácie pešie, cyklistické a dopravné - IAD a HD), odstavné parkoviská a garáže, 
- verejné technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia - plochy, líniové stavby a zariadenia 

technickej vybavenosti, 
- ostatné súvisiace funkcie; 

neprípustné funkcie: 
- všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú 

využitie susedných pozemkov, 
- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi, 
  - skladové plochy a plochy technických zariadení nadmiestneho významu, 
  - plochy slúžiace pre stavebníctvo, 
- zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach, 
- zariadenia, ktoré môžu byť v rozpore s morálnym cítením obyvateľov. 

Regulatívy pre existujúce a navrhované rekreačné územie (označenie vo výkresovej časti RZ č. 2/r, 12/z) 

prípustné využitie:  
- plochy a objekty občianskej vybavenosti (kultúrne, obchodné a obslužné zariadenia a prevádzky), 
- plochy a objekty pre prechodné ubytovanie, 
- plochy a objekty rekreácie, vrátane agroturistiky, 
- plochy a objekty športu, 
- plochy verejnej zelene, 
- športové a rekreačné aktivity v prírode, 
- verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia, 
- ostatné súvisiace funkcie; 

 

neprípustné funkcie: 
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- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi, 
 - skladové plochy a plochy technických zariadení nadmiestneho významu, 
 - plochy slúžiace pre stavebníctvo. 

Regulatívy podmienok výstavby pre rekreačno-športové plochy a zariadenia: 
- -objekty pre prechodné ubytovanie (rekreačné chaty, motely, ubytovne, penzióny...), 
- zariadenia občianskej vybavenosti (občerstvenie, požičovňa športových potrieb, informačné 

centrum), 
- športové zariadenia (detské ihriská a športové plochy - tenisové kurty, volejbalové, futbalové, 

basketbalové ihriská, plážový volejbal...),  
- plochy verejnej a izolačnej zelene, 
- plochy a zariadenia pre agroturistiku, 
- nevyhnutné plochy a zariadenia dopravnej a technickej vybavenosti. 

Regulatívy podmienok umiestnenia plôch zelene: 
- plochy verejnej zelene situovať do obytného, výrobného aj rekreačného územia, 
- podiel plôch zelene v %: pre šport a rekreáciu   nad 70 % 

pre rod. domy s parcelami nad 800 m2 51 - 70 % 
-     pre rod. domy s parcelami do 800 m2 41 - 50 % 
-     pre bytové domy   41 - 50 % 
-     pre výrobu    do    20 %. 

Regulatívy pre existujúce a navrhované výrobné územie (označenie vo výkresovej časti - RZ 9/v, 19/v, 
30/v, 31/v) 
Regulatívy pre podnikateľské aktivity nevýrobného charakteru – obslužné a skladové 

prípustné využitie:  
- služby obyvateľstvu (pekárne, cukrárne, konzervárne...), 
- drobné remeselné prevádzky, ktoré neznečisťujú obytné prostredie prachom, zápachom 

a neohrozujú nadmerným hlukom, 
- výrobné prevádzky, ktoré nevyžadujú veľké skladovacie plochy a zvýšené prepravné kapacity, 

pokiaľ ich prevádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 

neprípustné využitie: 
- poľnohospodárska výroba zameraná na živočíšnu výrobu, 
- priemyselná výroba. 

Regulatívy pre podnikateľské aktivity výrobného charakteru: 

prípustné využitie:  
- plochy, určené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky sú 

neprípustné v obytných, zmiešaných a rekreačných územiach, 
- plochy a objekty pre priemyselnú výrobu, vrátane skladov, pre ktoré kapacita a riešenie verejného 

dopravného a technického vybavenia musí zabezpečovať väčšie požiadavky na prepravu osôb, 
tovaru, surovín a energií, 

- plochy a objekty pre poľnohospodársku výrobu (rastlinnú, živočíšnu a skleníkové hospodárstvo), 
pokiaľ ich prevádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie, 

- plochy a zariadenia dopravného a technického vybavenia územia– odstavné plochy, garáže, 
čerpacie stanice pohonných látok, zariadenia technických služieb obce (plocha pre zberný dvor), 
plochy a zariadenia technickej infraštruktúry. 

výnimočne prípustné (obmedzujúce) využitie: 
- občianska vybavenosť – maloobchodné zariadenia, zariadenia kultúrne, sociálne, zdravotné 

a športové pre vlastnú obsluhu tohto územia. 

neprípustné využitie: 
- bývanie všetkých foriem, 
- nekomerčné zariadenia občianskej vybavenosti – kultúry, zdravotníctva, školstva, 
- zariadenia telovýchovu, športu a rekreácie. 
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Regulatívy podmienok výstavby pre výrobné zariadenia 
- výrobné a skladové objekty halového charakteru, 
- administratívne objekty, 
- intenzifikácia existujúceho areálu Poľnohospodárskeho družstva – riešiť individuálne v závislosti od 

druhu prevádzky. 

Uvedené rozvojové zámery sa nachádzajú v prevažnej miere mimo vymedzených ochranných pásiem. 
V prípadoch, kde dochádza ku kolízii zámeru a ochranného pásma, je potrebné v tomto ochrannom pásme 
dodržať príslušné právne normy. 

Priestorové a kompozičné regulatívy 
ÚPN obce Častá z hľadiska kompozície navrhuje: 
v katastrálnom území obce zachovať: 

- optimálnu funkčnú a priestorovú rovnováhu v území, biologickú rozmanitosť prírodného prostredia 
a jeho ekostabilizačných hodnôt, 

- charakter okolitej poľnohospodárskej krajiny, ktorú navrhuje dotvoriť líniovými prvkami zelene, 
- typickú siluetu zástavby a diaľkové pohľady na dominantu obce - rímskokatolícky kostol a hrad 

Červený Kameň; 
v zastavanom území obce: 

- zachovať kompaktný pôdorys obce a hmotovo-priestorovú štruktúru zástavby vymedzenú 
komunikačným systémom, 

- zachovať charakter vidieckej zástavby, novú výstavbu prispôsobiť merítkom a tvaroslovím 
pôvodnej štruktúre zástavby, 

- funkčne a priestorovo doplniť existujúcu urbanistickú štruktúru zástavby v ťažiskových priestoroch 
obce, s cieľom dotvoriť centrum obce a vybudovať vedľajšie ťažiská, diferencované podľa 
významu, funkcie a lokalizácie: 

- hlavný ťažiskový priestor v centre obce pri kostole na kultúrno-obchodné a informačno-
vzdelávacie centrum, s koncentráciou obchodnej vybavenosti v polyfunkcií s bývaní, postupnou 
reprofiláciou existujúcich rodinných domov na komerčné zariadenia OV, 
- vedľajšie ťažiskové priestory obce na: 

- obchodno-informačné centrum  
- pri odbočke na hrad Červený Kameň – na krížení ulíc Hlavná a Zámocká, 
- pri murovanej trafostanici - na krížení ulíc Štefanovská a Nová. 

- športovo-rekreačné vo väzbe na existujúci športový areál – na krížení ulíc Športová 
a Fándlyho, 

- skompletizovať existujúcu štruktúru zástavby, využitím voľných prelúk v pôvodnej uličnej fronte – 
doplniť uličný typ zástavby, 

- rozšíriť existujúcu urbanistickú štruktúru do voľnej poľnohospodárskej krajiny v kontaktných 
polohách so zástavbou. 

Výšková hladina navrhovanej zástavby: 
- rodinné domy max. 2 nadzemné podlažia a obytné podkrovie, 
- bytové domy max. 4 nadzemné podlažia a obytné podkrovie, 
- zariadenia občianskej vybavenosti, rekreácie a výroby max. 3 nadzemné podlažia. 

Odstupy medzi objektmi: 
- dodržiavať príslušné normy a predpisy v závislosti od druhu a výšky umiestnených zariadení - 

dodržiavať Vyhlášku 532/2002 Z. z. o stavebno-technických požiadavkách na výstavbu. 
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3.2 Regulatívy podmienok využitia rozvojových zámerov 

I. a II. variant 
Funkčné využitie 

Navrhované 
RZ č. Výmera 

RZ v ha Existujúce 
Určujúce Neprípustné 

Spôsob realizácie Etapa 
výstavby 

 

Doporučený 
počet  
návrh. 

objektov 

Podlažnosť 
min/max 

Podiel 
plochy  
zelene 
v % 

Podiel 
zast.  

plochy 
v % 

Pre-
luky 

2,4900 záhrady 
vinice 

bývanie v RD výroba nová výstavba 1. etapa cca 16 1/2+podkr. 40-70 30-60 

1/z 0,0310 Záhrada dopravná plocha-
parkovisko 

výroba, bývanie  nová výstavba 1. etapa -  - 15 85 

2/r 0,0995 Záhrada šport, dopravná 
plocha-parkovisko 

výroba nová výstavba 1. etapa - - 40-50 50-60 

3/z 0,2350 ostatná plocha verejná zeleň, 
dopravná plocha – 
parkovisko 

výroba, bývanie rekonštrukcia 1. etapa - - 50-60 40-50 

4/z 0,1050 záhrada občianska 
vybavenosť 

výroba nová výstavba,  1. etapa 1 1/2+podkr. 30-40 60-70 

5/o 0,2790 záhrady 
orná pôda 

bývanie v RD výroba nová výstavba 1. etapa cca 5 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

6/o 0,2860 záhrady 
vinice 

bývanie v RD výroba nová výstavba 1. etapa cca 5 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

7/o 0,9100 záhrady 
vinice  

bývanie v RD 
 

výroba nová výstavba 1. etapa cca 10 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

8/o 1,1580 záhrady bývanie v RD výroba nová výstavba 1. aj 2. variant cca 10 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 
9/v 1,3300 sady podnikateľské 

aktivity výrobné, 
nevýrobné 
a skladové, 
komunikácie, TI 

bývanie, šport nová výstavba 1. aj 2. variant cca 4 objekty 1/3+podkr. 40-50 50-60 

10/o 2,7400 vinice bývanie v RD výroba nová výstavba 1. etapa cca  14 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 
11/z 1,5170 záhrady 

orná pôda 
TTP 

bývanie v RD, 
bývanie v BD 
obč. vybavenosť 
garáže 

výroba nová výstavba 1. etapa cca 8 RD 
cca 3 BD 

1 objekt OV 

1/2+podkr. 40-70 30-60 

12/z 1,2000 vinice 
TTP 

šport 
občianska 

výroba nová výstavba 1. etapa cca 2 objekty 1/2+podkr. 70-80 20-30 
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Funkčné využitie 
Navrhované 

RZ č. Výmera 
RZ v ha Existujúce 

Určujúce Neprípustné 

Spôsob realizácie Etapa 
výstavby 

 

Doporučený 
počet  
návrh. 

objektov 

Podlažnosť 
min/max 

Podiel 
plochy  
zelene 
v % 

Podiel 
zast.  

plochy 
v % 

zastavaná plocha vybavenosť 
verejná zeleň 

13/o 1,3400 záhrady bývanie v RD 
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba 1. etapa 10 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

14/o 1,4250 orná pôda bývanie v RD 
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba  1. etapa 5 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

15/z 0,8750 orná pôda 
 

občianska 
vybavenosť, 
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba 1. etapa cca 2 objekty 1/3 50-60 40-50 

16/o 2,7550 orná pôda bývanie v RD 
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba 1. etapa cca 10 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

17/o 1,7100 záhrady 
TTP 
orná pôda 
ostatné plochy 

bývanie v RD, 
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba 1. etapa cca 20 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

18/o 4,2780 záhrady 
orná pôda 
vinice 
ostatná plocha 

bývanie v RD, 
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba 1. etapa cca 25 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

19/v 0,2200 ostatná plocha zberný dvor bývanie, rekreácia nová výstavba 1. etapa - - min. 20% max.80% 
20/o 5,6000 záhrady 

vinice 
orná pôda 

bývanie v RD,  
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba 2. etapa cca 20 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

21/o 4,3300 orná pôda bývanie v RD 
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba 2. etapa cca 25 RD 
 

1/2+podkr. 40-70 30-60 

22/o 1,5400 záhrady 
orná pôda 
vinice 

bývanie v RD,  
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba 2. etapa cca 14 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

23/o 1,9980 záhrady 
vinice 
TTP 

bývanie v RD,  
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba 2. etapa cca 12 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

24/o 3,7500 záhrady 
vinice 
TTP 

bývanie v RD,  
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba 2. etapa cca 15 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 
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Funkčné využitie 
Navrhované 

RZ č. Výmera 
RZ v ha Existujúce 

Určujúce Neprípustné 

Spôsob realizácie Etapa 
výstavby 

 

Doporučený 
počet  
návrh. 

objektov 

Podlažnosť 
min/max 

Podiel 
plochy  
zelene 
v % 

Podiel 
zast.  

plochy 
v % 

25/z 0,9900 sady 
 

občianska 
vybavenosť, 
bývanie v RD, 
verejná zeleň 
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba 2. etapa cca 4 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

26/o 3,4100 orná pôda 
záhrady 
TTP 
sady 

bývanie v RD, 
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba 2. etapa cca 15 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

27/o 7,1500 orná pôda 
záhrady 
TTP 

bývanie v RD, 
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba 2. etapa cca 25 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

28/o 2,5500 orná pôda 
záhrady 
TTP 
vinice 

bývanie v RD, 
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba 2. etapa cca 15 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

29/o 1,6300 orná pôda 
záhrady 
TTP 
vinice 

bývanie v RD, 
komunikácie, TI 

výroba nová výstavba 2. etapa cca 10 RD 1/2+podkr. 40-70 30-60 

30/v 2,9000 orná pôda podnikateľské 
aktivity výrobné, 
nevýrobné a 
skladové 

bývanie, rekreácia nová výstavba 2. etapa cca 3-5  1/2 min. 30% max.70% 

31/v 11,8000 orná pôda podnikateľské 
aktivity výrobné, 
nevýrobné 
a skladové 
 
 
 

bývanie, rekreácia nová výstavba 2. etapa cca 4-8 1/2 min. 30% max.70% 

A 
 

2,4500 
 
 

orná pôda 
vinice 
sady  

dopravná trasa- 
obchvat cesty 
II/502  

bývanie, výroba, 
rekreácia 

nová výstavba 1.etapa - - - 100% 
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Funkčné využitie 
Navrhované 

RZ č. Výmera 
RZ v ha Existujúce 

Určujúce Neprípustné 

Spôsob realizácie Etapa 
výstavby 

 

Doporučený 
počet  
návrh. 

objektov 

Podlažnosť 
min/max 

Podiel 
plochy  
zelene 
v % 

Podiel 
zast.  

plochy 
v % 

 
 

TTP 
záhrady 

 

B 0,4000 sady 
záhrady 

dopravná trasa 
(predĺženie 
Sokolskej ulice) 

bývanie, výroba, 
rekreácia 

nová výstavba 2. variant - - - 100% 

C 0,1600 záhrady 
vinice 

dopravná trasa 
(napojenie RZ 22 
na Sokolskú ul.) 

bývanie, výroba, 
rekreácia 

nová výstavba 2. etapa - - - 100% 

D 0,8000 ostatná plocha dopravná trasa 
(napojenie RZ 17, 
28 a 29 na Hlavnú 
ulicu) 

bývanie, výroba, 
rekreácia 

nová výstavba 2. etapa - - - 100% 

E 0,4000 ostatná plocha dopravná trasa 
(napojenie RZ 18 
na št. cestu II/502 
a III/5027) 

bývanie, výroba, 
rekreácia 

nová výstavba 2. etapa - - - 100% 

F 0,6000 ostatná plocha  dopravná trasa 
(prepojenie RZ 31 
s obcou) 

bývanie, výroba, 
rekreácia 

nová výstavba 2. etapa - - - 100% 

 

Poznámka: Upozorňujeme, že v zmysle zák. NR SR č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 127/1994 Z. z. (EIA), niektoré rozvojové zámery môžu 
podliehať zisťovaciemu konaniu, resp. povinnému hodnoteniu posúdenia vplyvu uvažovaných činností na životné prostredie. 
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Na asanáciu ÚPN obce Častá navrhuje: 
- dva objekty rodinných domov na Hlavnej ulici, ktorých statika je značne narušená (objekty sú 

označené v grafickej časti), 
- garáže na konci Sokolskej ulice za športovým areálom, pozemok navrhujeme využiť na rozšírenie 

športového areálu. 
Na rekonštrukciu ÚPN obce Častá navrhuje: 

- existujúci bytový fond dostavbami a nadstavbami (pri dodržaní regulatívov intenzity využitia 
územia), 

- existujúce objekty občianskej vybavenosti (zubná ambulancia na rohu Mrazníckej ulice, 
Potraviny...), 

- miestne komunikácie, ktoré sú v zlom technickom stave, 
- zastaralé trasy technickej infraštruktúry, 
- starý židovský cintorín pri poľnohospodárskom družstve Agrovin. 

Na zmenu funkčného využitia objektu ÚPN obce Častá navrhuje: 
- budovu starej základnej školy v ulici Na vŕšku – polyfunkčné využitie objektu, 
- murovanú trafostanicu na rohu Štefanovskej a Novej ulice, 
- vstup do bane v lokalite „Sivá skala“, lokalitu zapojiť do systému malokarpatských turistických 

chodníkov v katastrálnom území s informačnou tabuľou. 
Na intenzifikáciu územia ÚPN obce Častá navrhuje: 

- areál Poľnohospodárskeho družstva - doporučujeme využiť časť areálu pre miestne podnikateľské 
aktivity nevýrobného – obslužného charakteru, 

- časť rekreačného územia, ktoré je v kontakte so zastavaným území obce. 
Na revitalizáciu územia ÚPN obce Častá navrhuje: 

- plochy verejnej zelene v zastavanom území obce (označené vo výkresovej časti), 
- plochu uzatvorenej skládky odpadov v lokalite „Pri Pajdle“, 
- plochu poľného hnojiska na areál zberného dvora - RZ 19/v. 

Nezastaviteľné plochy: 

Ako nezastaviteľné plochy sú vymedzené plochy v rámci ochranných pásiem a chránených území v zmysle 
príslušných zákonov a vyhlášok. 

3.3  Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia, výroby a rekreácie 

ÚPN obce Častá navrhuje: 

pre občiansku vybavenosť 
- doplniť komerčné zariadenia obchodu a služieb do navrhovaných rozvojových lokalít, vrátane 

malého trhoviska (RZ 11/z, 12/z, 15/z, 25/z), 
- rekonštruovať objekt zubnej ambulancie na rohu Mrazníckej a Hlavnej ulice, 
- rekonštruovať objekt starej základnej školy s doporučeným polyfunkčným využitím, 
- vybudovať klubové priestory pre mládež v areály bývalej Materskej školy – RZ 4/z, 
- zriadiť v obci opatrovateľskú službu pre starých imobilných ľudí, 
- rekonštruovať klubové priestory v objekte Obecného úradu („Základina“), 
- rekonštruovať objekt murovanej trafostanice na rohu Štefanovskej a Novej ulice pre funkciu 

informačného stánku alebo trafiky, 
- rekonštruovať staré židovské cintoríny v katastrálnom území obce, 
- udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave zachované prvky drobnej architektúry, 
- vybudovať parkovisko pre amfiteáter (RZ 1/z), 
- revitalizovať verejný priestor na Hlavnej ulici (v súčasnosti vyasfaltované parkovisko) – upraviť 

dlažbou, doplniť verejnú zeleň s prvkami drobnej architektúry, vybudovať parkovisko v zeleni (RZ 
3/z); 
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pre výrobu 
poľnohospodársku 

- prehodnotiť plochu areálu poľnohospodárskeho družstva Agrovin, s možnosťou jeho 
intenzívnejšieho využitia, napr. pre miestne podnikateľské aktivity obslužného a skladového 
charakteru, 

- okolo areálu poľnohospodárskeho družstva vysadiť izolačnú zeleň s funkciou estetickou, 
hygienickou a ochrannou, 

- v poľnohospodárskom družstve Agrovin neobnovovať chov hospodárskych zvierat, 
- stanoviť regulatívy pre drobnochov v zastavanom území obce a to pre vlastnú potrebu občanov, aj 

pre zmluvný chov, 
- revitalizovať územie poľného hnojiska a využiť lokalitu pre zriadenie zberného dvora (RZ 19/v), 
- rešpektovať požiadavky na dosiahnutie vyváženého a udržateľného vzťahu medzi produkčnými, 

ekologickými, estetickými, krajinotvornými a sociálnymi funkciami poľnohospodárskej krajiny; 
priemyselnú a remeselnú, stavebníctvo a skladové hospodárstvo 

- intenzívnejšie využiť areál a objekty poľnohospodárskeho družstva Agrovin pre miestne 
podnikateľské aktivity výrobného alebo skladového charakteru, 

- zriadiť malé prevádzky zamerané na spracovanie ovocia, napríklad konzerváreň, sušiareň, 
mraziareň, výrobu muštov, džúsov a pod. (RZ 9/v), 

- vybudovať v katastrálnom území obce podnikateľskú zónu nevýrobného a skladového charakteru 
rozšírením areálu Agrovin južným smerom (2. variant: RZ 30/v), 

- vybudovať v katastrálnom území obce podnikateľskú zónu výrobného a skladového charakteru 
v lokalite „Pilárky, ktorá sa nachádza severne od Hydinárskych závodov (RZ 31/v). 

ÚPN obce Častá nedoporučuje v zastavanom území obce umiestňovať prevádzky, ktoré by mohli svojou 
činnosťou a prevádzkovaním ovplyvňovať okolité prostredie škodlivými emisiami, pachmi, nadmerným 
hlukom a vibráciami. V prípade, že budú v území navrhnuté zdroje znečistenia ovzdušia, je nutné postupovať 
v zmysle platných predpisov. 

Zariadenia služieb výrobných a nevýrobných bez konfliktných dopadov na kvalitu obytného a 
spoločenského prostredia sa môžu umiestňovať priamo v obytnom prostredí (napr. drobná potravinárska 
výroba - pekárne, cukrárne, výroba polotovarov a pod.); 
ťažobnú 

- sprístupniť vstupy – štôlne do bane v lokalite „Sivá skala“, lokalitu zapojiť do systému 
malokarpatských turistických chodníkov ako atrakciu v katastrálnom území; 

pre rekreáciu 
V zastavanom území obce: 

- označiť východiskové body pre turistické trasy, s prípadným dobudovaním občianskej vybavenosti, 
- vytvoriť informačný systém v obci s pútačmi a popisom jednotlivých kultúrnych a prírodných 

pamiatok, 
- rozšíriť existujúci športový štadión – futbalové ihrisko východným a južným smerom o ihriská: 

tréningové a pre loptové hry, vybudovať detské ihrisko s hojdačkami, preliezačkami a pieskoviskom 
(RZ 12/z), 

- rozšíriť kúpalisko v ulici Na vŕšku severovýchodným smerom - po dohode s vlastníkmi pozemkov 
(RZ 2/z). 

- rozšíriť existujúce chatové osady situované juhozápadne a severovýchodne od ulice Na vŕšku. 
V katastrálnom území obce: 

- využiť územie v blízkosti hotela Leonard, pri ceste na Papierničku, pre rekreačné účely, 
- zapojiť do turistických trás lokalitu „Sivé Bane“ s popisom lokality a baníctva v území, 
- rozšíriť agroturistiku aj na oblasť ovocinárstva, 
- propagovať vidiecku turistiku a agroturistiku vo väzbe na vinohradnícke a ovocinárske tradície 

v obci. 
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3.4  Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia 

ÚPN obce Častá navrhuje: 

pre verejné dopravné vybavenie územia 
- riešiť odklon trasy prieťahu cesty II/502 juhovýchodným smerom tak, aby nová trasa presmerovala 

najmä tranzitnú a nákladnú dopravu z centra obce – RZ A, 
- rekonštruovať existujúce MK (ulice: Sokolskú, Družstevnú, Fándlyho, Záhradnú a Podzámockú), 

ktoré budú zabezpečovať prístup k rozvojovým zámerom, 
- pre rozvojové zámery riešiť nové komunikačné prepojenie – navrhované funkčné triedy a kategórie 

komunikácií sú odporúčané a nie sú súčasťou záväznej časti; pri ich projektovaní sa musí 
postupovať podľa STN 73 611 – RZ: B, C, D,E,F, 

- postupne upraviť existujúce obslužné komunikácie na území obce na kategóriu MOK 7,5/40 alebo 
MOK 4/30 a rekonštruovať ich povrchovú úpravu, 

- riešiť komunikácie, ktoré sú situované v stiesnených podmienkach, v triede D1 so spevnenou 
vozovkou min. šírky 6,0 m, ktorá bude slúžiť pre vozidlá aj pre chodcov, 

- skľudniť dopravu pri vstupoch do obce - cesta II/502, 
- rekonštruovať priestor Hlavnej ulice, časť námestia, v úseku od „Základiny“ až po zlom v severnej 

časti, na riešenie vypracovať podrobnejšiu dokumentáciu (ÚPN-Z) – RZ 3/z, 
- uviesť do užívania ako peší chodník uličku  „za Jankovičmi“ smerom do viníc, 
- dobudovať chýbajúce parkovacie plochy – pre amfiteáter a kúpalisko (na súkromnom pozemku po 

dohode s vlastníkom nehnuteľnosti) – RZ 1/z, 2/z, 
- vybudovať peší chodník pozdĺž Zámockej ulice, ktorý zabezpečí bezkolízne prepojenie obce 

s hradom Červený Kameň, 
- zriadiť dočasné parkovisko pri bytovkách na Fándlyho ulici (do vybudovania bytového domu, 

s možnosťou využitia parkoviska aj pre príležitostné umiestnenie atrakcií a zábavných zariadení 
(kolotoče), 

- riešiť trvalé garážovanie áut pri bytových domoch na Fándlyho ulici – vybudovať hromadnú garáž, 
- presunúť existujúcu zastávku HD pri Fándlyho ulici o cca 50 m severným smerom, 
- rešpektovať nadradené líniové stavby dopravy a ich ochranné pásma (cestný zákon 135/1961 Zb. 

komunikácií v zmysle Vyhlášky č. 35/1984 Z.z. o pozemných komunikáciách), 
- schváliť navrhované dopravné plochy a líniové trasy, slúžiace na verejné účely, ako 

verejnoprospešné stavby, pre ktoré sa vytvorí územná rezerva, 
- požadovať pozemné komunikácie v podrobnejších stupňoch projektovať v zmysle ustanovenia §2 

odst. 4 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a podľa 
STN 73 6056 a STN 73 6057 (najmä v oblasti zabezpečenia rozhľadu, dodržania najmenších 
polomerov smerových oblúkov, šírkového usporiadania komunikácií a dodržania prípustných 
sklonov); 

pre verejné technické vybavenie územia 
- realizácia novej výstavby v RZ je podmienená budovaním verejných inžinierskych sietí 

s dostatočnou kapacitou a v potrebnom časovom predstihu, prípadne súbehu, 
- pri projektovaní zariadení a líniových trás technickej infraštruktúry postupovať podľa príslušných 

noriem a predpisov, 
- rešpektovať existujúce koridory pre nadradené vzdušné a pozemné trasy technickej infraštruktúry, 
- líniové stavby technickej infraštruktúry – miestne siete umiestňovať v koridoroch vymedzených pre 

dopravné líniové stavby, ktoré budú rezervované ako verejnoprospešné stavby, 
- napojiť navrhované rozvojové zámery na siete verejného technického vybavenia, v prípade 

nepostačujúcej kapacity zariadení TI návrh nových zariadení, 
- koordinovať elektrické rozvody s ostatnými inžinierskymi sieťami už pri ich navrhovaní, 
- elektrické vedenia situovať v zastavanom priestore, ktorý je verejne prístupný (vedenia situované na 

súkromných pozemkoch je nutné preložiť) – navrhovať ich ako káblové v zemi (v súlade 
s vyhláškou MŽP SR č. 532, zo dňa 19.09.2002), 

- pri realizácií nových TS uprednostniť prefabrikované – kioskové alebo murované, 
- dobudovať v obci kanalizáciu a riešiť možnosť rozšírenia ČOV, alternatívne napojenia na iné ČOV, 
- dobudovať vodovod na Podzámockej ulici, 
- vybudovať v obci zberný dvor (RZ 19/v), 
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- pri realizovaní rozvojových zámerov rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma zariadení 
technickej infraštruktúry v zmysle platných predpisov;  

pre špeciálnu vybavenosť 
- v rozvojových plochách určených pre obytnú výstavbu riešiť ukrytie obyvateľstva v jednotlivých 

úkrytoch budovaných svojpomocne (JÚBS), 
- pri vykonaní prieskumov a rozborov v následných stupňoch dokumentácie - územný plán zóny - 

zabezpečiť v spolupráci s príslušným orgánom civilnej ochrany postupné dopracovanie územno-
plánovacej dokumentácie samostatnou doložkou CO, v ktorej sa bude riešiť ukrytie obyvateľstva a 
určia sa objekty, ktoré možno využiť ako dvojúčelové pre potreby civilnej ochrany (v zmysle 
novely zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov - Stavebný zákon), 

- pri riešení požiadaviek civilnej ochrany postupovať v súlade s požiadavkami § 10 až §12 a § 139 a 
ods. 10 písm. m) zákona NR SR č. 237/2000 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vyhlášky č. 297/1994 Z. z. o stavebno-technických 
požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej 
ochrany v znení neskorších predpisov, 

- pri realizácii rozvojových zámerov riešiť požiadavky požiarnej ochrany v súlade s predpismi 
platnými v čase realizácie jednotlivých stavieb, 

- pri zmene funkčného využitia územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany 
v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi predpismi, 

- zásobovanie požiarnou vodou riešiť z miestnej verejnej vodovodnej siete z požiarnych hydrantov, 
potrebu požiarnej vody stanoviť v zmysle STN 73 0873, pričom uvedená potreba požiarnej vody 
bude zabezpečená z vonkajších podzemných hydrantov. 

3.5  Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania 
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability 
vrátane plôch zelene 

ÚPN obce Častá navrhuje 

pre zachovanie kultúrno-historických hodnôt 
- v jednotlivých etapách realizácie ÚPN obce dodržiavať podmienky v zmysle ustanovení zákona č. 

49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 50/1976 Zb. o ÚP a SP v znení neskorších 
predpisov, 

- rešpektovať ochranné pásmo kultúrnych pamiatok zapísaných v ÚZKP, 
- zachovať a vytvoriť predpoklady pre ochranu všetkých kultúrnych hodnôt pod terénom a nad 

terénom, 
- zachovať typickú siluetu zástavby a diaľkové pohľady na dominantu obce - rímskokatolícky kostol 

a hrad Červený Kameň, 
- udržiavať a ďalej rozvíjať potenciál zachovaných kultúrnych, historických a spoločenských hodnôt 

charakterizujúcich dané prostredie - identitu obce, obnovené tradície, zvyky a pôvodné remeslá, 
v intraviláne obce zachovať charakter vidieckej zástavby a charakter historického pôdorysu v centre 
obce, 

- pri obnove, dostavbe a novej výstavbe zohľadniť merítko pôvodnej štruktúry zástavby, 
- postupne rekonštruovať objekty, ktoré sú predmetom pamiatkového záujmu, 
- podporovať kultúrnu identitu obce (poriadanie spomienkových podujatí tradičných akcií a pod.), 
- v jednotlivých etapách realizácie a uplatňovania ÚPN v praxi si investor/stavebník vyžiada 

stanovisko od pamiatkového úradu ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so 
zemnými prácami z dôvodu, že stavebnou činnosťou môže dôjsť k narušeniu archeologických 
nálezísk ako aj dosiaľ neevidovaných pamiatok (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb o ÚP a SP v znení 
neskorších predpisov - úplné znenie 109/1998 Z.z. a zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu). 

 
pre ochranu prírody a tvorbu krajiny 
zásady ochrany prírodných hodnôt 
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- navrhnúť územné rezervy pre prvky ekologickej stability vyplývajúce z nadradenej dokumentácie 
(R-ÚSES, ÚPN VÚC Bratislavského kraja) a z krajinno-ekologického plánu (spracovaného ako 
súčasť prieskumov a rozborov ÚPN obce Častá) v súlade so zákonom č. 330/1991 Z.z. o 
pozemkových úpravách, 

- rešpektovať podmienky ochrany vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny, 

- v návrhu urbanistického rozvoja obce navrhnúť územné rezervy pre prvky ekologickej stability 
vyplývajúce z nadradenej dokumentácie (R-ÚSES, ÚPN VÚC Bratislavského kraja) a z krajinno-
ekologického plánu (spracovaného ako súčasť prieskumov a rozborov ÚPN obce Častá) v súlade so 
zákonom č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, 

- optimalizovať priestorovú štruktúru a využívanie krajiny - dotváranie prostredia na ekologických 
princípoch - návrh kostry ekologickej stability (v zmysle krajinno-ekologického plánu, ktorý je 
súčasťou Prieskumov a rozborov ÚPN obce Častá):  
- dotvoriť poľnohospodársku krajinu navrhovanými prvkami MÚSES, 
- navrhnúť ekostabilizačné prvky, 
- navrhnúť opatrenia na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine: 
- zníženie ohrozenia pôdy veternou eróziou budovaním pôdoochranných pásov zelene, 
- vytvorením nových plôch nelesnej drevinovej vegetácie, 

- v rozvojových zámeroch, ktoré sú navrhnuté na plochách tvoriacich súčasť ÚSES, v nižších 
stupňoch ÚPD je potrebné ich riešením zabezpečiť ekologickú stabilitu v území – realizovať 
výsadbu drevín, 

- revitalizáciu lesných biotopov, odstránenie nelegálnych skládok odpadov, zakladanie trvalo 
trávnych porastov. 

 
Zásady ochrany plôch zelene 

- revitalizovať plochy existujúcej verejnej zelene v obci, 
- vysadiť izolačnú zeleň do navrhovaných výrobných areálov, 
- oddeliť navrhovaný obchvat a zastavané územie pásom izolačnej zelene, 
- pri realizácií stavebných a výrobných činností nezasahovať do existujúcej zelene, lesných porastov, 
- sústavne zabezpečovať starostlivosť o existujúcu zeleň (najmä odstraňovať nelegálne skládky 

odpadov, udržiavať bylinnú a krovinnú etáž, odstraňovať invázne druhy rastlín uvedené v prílohe č. 
2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.), 

- pri výsadbe mimo intravilánu obce používať stanovištne pôvodné druhy drevín, zodpovedajúce 
potenciálnej prirodzenej vegetácií. 

3.6  Zásady a regulatívy starostlivosti o ŽP 

ÚPN obce Častá z hľadiska starostlivosti o ŽP navrhuje pre 1. aj 2. variant vylúčiť, resp. eliminovať vplyvy, 
ktoré by mohli negatívnym spôsobom zasahovať do základných zložiek prírodného a životného prostredia: 

- zabrániť znečisťovaniu podzemných, povrchových vôd, dobudovaním kanalizácie a rozšírením 
ČOV, 

- dobudovať vodovod na Zámockej a Podzámockej ulici, 
- zaviesť v obci zber triedeného odpadu a dodržiavať hygienické zásady pre triedenie, uskladnenie a 

likvidáciu odpadov, 
- zamedziť tvorbe neriadených skládok odpadov v riešenom území, 
- obmedziť znečisťovanie ovzdušia napojením všetkých objektov na vykurovanie zemným plynom 

alebo elektrickou energiou, 
- odkloniť nákladnú tranzitnú dopravu zo zastavaného územia, 
- lokalizovať v katastri obce len také podnikateľské aktivity výrobného charakteru, ktoré 

neznečisťujú životné prostredie, 
- intenzívnejšie využiť zastavané územie obce, 
- pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať: 

- zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a tvorby krajiny, 
- zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z.z., 
- všetky právne predpisy z oblasti životného prostredia (ochrana ovzdušia, vody, pôdy,  
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- hluk, odpady, radónové riziko a pod.) platné v čase realizácie jednotlivých stavieb. 

3.7  Vymedzenie zastavaného územia obce 

Zastavané územie obce Častá je tvorené z dvoch častí, ktoré sú vymedzené hranicou, stanovenou k roku 
01.09.1966 a k 01.01.1990. Priebeh hranice zastavaného územia obce Častá bol prevzatý z digitálneho 
mapového podkladu odboru katastra Okresného úradu v Pezinku. Dĺžka hranice väčšej/menšej časti 
zastavaného územia obce po obvode je cca 7,216 km / 0,658 km, plocha 97,132 ha / 1,685 ha. 
Navrhovaná hranica zastavaného územia: 

- - celkovú dĺžku hranice       6,740 km / 1,426 km, 
- - celkovú plošnú výmeru   159,3880 ha / 6,7459 ha. 

Priebeh navrhovanej hranice zastavaného územia je stanovený v grafickej časti dokumentácie. 

3.8  Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 

V katastrálnom území obce Častá sa nachádzajú nasledovné nadradené trasy a zariadenia dopravnej 
a technickej infraštruktúry s vymedzenými ochrannými pásmami : 

- zóna plánovaných ochranných opatrení jadrovej elektrárne, v okruhu 30 km od SE EBO (podľa 
uznesenia vlády SR č. 138/91 Zb.) - katastrálne územie obce Častá, 

- cesta II/502 smer Pezinok – Trstín s ochranným pásmom 25 m od osi krajnej komunikácie na 
obidve stany, 

- cesta III/5028 smer Častá-Štefanová-Budmerice-Ružindol-Trnava s ochranným pásmom 20 m od 
osi krajnej komunikácie na obidve strany, 

- cesta III/50215 smer Častá-Červený Kameň s ochranným pásmom 20 m od osi krajnej komunikácie 
na obidve strany (§11 ods. 1 zákona č. 135/61 Zb. cestného zákona a §15 ods. 3 vyhl. č. 35/84 Zb.), 

- trasa 22 kV vzdušného vedenia elektrickej č.217 a 124 s ochranným pásmom 10 m na každú stranu 
od krajného vodiča (§36 zákona o energetike č. 656/2004 a nadväzných legislatívnych predpisov), 

- trafostanice - ochranné pásmo 10 m, 
- vodné toky a plochy – ochranné pásmo slúžiace pre výkon správy toku v zmysle zákona č. 

138/2002 Z.z o vodách. 
- trasa VTL -plynovodu s ochranným pásmom 4 m a bezpečnostným pásmom 20 m, (v zmysle 

zákona č. 70/2004 Z. z.), 
- trasy STL plynovodu s ochranným pásmom 1 m na každú stranu od osi vedenia v zastavanom 

území a bezpečnostným pásmom 10 m na každú stranu od osi vedenia na nezastavaných plochách 
(v zmysle zákona č. 70/2004 Z. z.), 

- regulačná stanice plynu s ochranným pásmom 8 m a bezpečnostným pásmom 50 m (v zmysle 
zákona č. 70/2004 Z. z.), 

- trasy vyšších rádov vodovodného potrubia z vodného zdroja - ochranné pásmo v zmysle platných 
predpisov a požiadaviek správcu (3 m od okrajov potrubia na každú stranu), 

- trasy kanalizačnej siete s ochranným pásmom v šírke 3 m od vonkajších okrajov pôdorysných 
rozmerov kanalizačnej siete (ak vodohospodársky orgán neurčí iné ochranné pásmo), 

- trasy diaľkového telekomunikačného kábla s ochranným pásmom v zmysle platných predpisov a 
požiadaviek správcu (1,5 m na každú stranu), 

- trasy telekomunikačných vedení, zariadení a objektov telekomunikačnej siete s ochranným pásmom 
v zmysle zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. a priestorovej normy úpravy vedení 
technického vybavenia, 

- trasy podzemných rozvodov závlahovej vody, 
- vodné toky a plochy s ochranným pásmom slúžiacim pre výkon správy toku v zmysle zákona č. 

384/2004 Z. z o vodách, a požiadavkách správcu tokov (6 m od brehovej čiary obojstranne), 
- ostatné nadradené trasy technickej infraštruktúry. 

Z hľadiska hygienických ochranných pásiem je v území nutné rešpektovať ochranné pásmo od: 
- vodných zdrojov, 
- cintorína – 50 m od oplotenia (platí pre stavby bez verejného vodovodu), 
- objektov, v ktorých je sústredený chov živočíšnej výroby - 100 m (ochranné pásmo je stanovené 
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podľa kusov chovaných zvierat), 
- čistiacej stanice odpadových vôd – 100 m od areálu ČOV. 

Pri využívaní územia je potrebné dodržiavať normatívne regulatívy vyplývajúce z príslušných právnych 
predpisov: 

- ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu v zmysle zákona č. 220/2004 Zb. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z., zákon č. 83/2000 Z.z., zák. 
č. 14/1994 Zb. o lesoch, vyhlášky FMTIR č. 12/1978 Zb., 

- ochranu historických a kultúrno-spoločenských pamiatok, archeologických nálezísk v zmysle zákona 
č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, 

- ochranu krajinnej štruktúry v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 
- ochranu zdravia ľudí v zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 

514/2001 Z.z., 
- dodržiavať nasledovné právne predpisy a predpisy platné v čase realizácie jednotlivých stavieb: 
- zákon č. 384/2004 Z.z. Vodný zákon, 
- zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike z 26. októbra 2004 a STN 33 3300, 
- zákon č. 193/1997 Z.z. cestný zákon (úplné znenie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách a vykonávacia vyhláška č. 35/1984 Zb., zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na 
pozemných komunikáciách, STN 736110 a STN 736101, 

- zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v úplnom znení zákona č. 261/1008 Z.z. a 
vyhlášku č. 297/1994 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách CO v znení vyhlášky č. 349/1998 
Z.z. a vyhlášky č. 202/2002 Z.z., 

- zákon č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane a vyhláška č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, 

- zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhlášku č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov, 

- ostatné súvisiace právne predpisy a predpisy platné v čase realizácie jednotlivých stavieb. 

Chránené územia - ochrany prírody 
Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 sa v riešenom území nachádza: 

- Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty - platí v nej 2. stupeň územnej ochrany v rozsahu podmienok 
podľa § 13 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, východná časť k. ú. sa nachádza mimo 
CHKO a platí v nej 1. stupeň ochrany v rozsahu podmienok podľa § 12 zák. č. 543/2002 Z.z.; 

- Chránené vtáčie územie Malé Karpaty - západná a stredná časť katastrálneho územia obce Častá; 
- Navrhované územie európskeho významu  SKUEV 0267 Biele Hory – severná časť katastrálneho 

územia v CHVO Malé Karpaty; 
- Národná prírodná rezervácia Hajdúchy (NPR č. 41) s piatym stupňom ochrany v rozsahu podmienok 

podľa § 16 zák. č. 543/2002 Z.z., v ochrannom pásme, ktoré tvorí územie vo vzdialenosti 100 m 
smerom von od jej hranice, platí 3. stupeň ochrany), 

- PPF a LPF (ochranné pásmo lesa je 50 m smerom von z lesa), 
Chránený strom „Gaštan jedlý v Častej“, mimo zastavaného územia obce na parcele č. 2805, 
Genofondové lokality v záhradách na Mrazníckej ulici (parcely č. 2909/1 a 2908) a lokalita v Častianskej 
doline medzi kameňolomom a horárňou Dolina, 
Zvernica pre vysokú zver – oplotené územie. 
Územné rezervy pre prvky ekologickej stability, vyplývajúce z nadradenej dokumentácie (R-ÚSES, ÚPN 
VÚC Bratislavského kraja) - fyzické dotvorenie je potrebné realizovať v súlade so zákonom č. 330/1991 Z.z. 
o pozemkových úpravách: 

priemet RÚSES 
- nBC 2 Hajdúchy – Vysoká (Roštún) – nadregionálne biocentrum s jadrom NPR Hajdúchy, súčasť 

CHKO Malé Karpaty, 
- rBK Hajdúchy- Lindava – regionálny biokoridor, prepája nBC Hajdúchy s rBC Lindava, 
- rBC Lindava – regionálne biocentrum, jadro tvorí PR Lindava, súčasťou je aj PR Alúvium Gidry, na 

hranici riešeného územia. 
návrh prvkov MÚSES 
- mBC Častianska dolina – miestne biocentrum navrhované na ochranných lesoch toku 
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Štefanovského potoka. Súčasťou je aj kameňolom (bez ťažby). Súčasť CHKO Malé Karpaty. 
Stresové faktory: blízkosť rekreácie a strelnice. 
Návrh: obmedziť rozširovanie rekreačných objektov. 
mBC Červený Kameň – miestne biocentrum, v RÚSES bolo súčasťou regionálneho biokoridoru. 
Navrhujeme zmeniť na biocentrum, ktoré bude tvorené chránenou kultúrnou pamiatkou (hrad 
Červený Kameň s parkom) a plochou ochranného lesa pod hradom. 
Stresové faktory: blízkosť zastavaného územia obce Píla, rekreačné aktivity. 
Návrh: prehodnotiť obnovenie lipovej aleje, ktorá je prestárnutá, niektoré jedince vyhynuli. 

- mBK 1 – miestny biokoridor, prepája mBC Častianskej doliny s nBC Hajdúchy. Je tvorený lesnými 
porastami a tokom Štefanovského potoka. Je súčasťou CHKO Malé Karpaty a časť prechádza 
zvernicou. 

- Stresové faktory: rekreácia iba v časti mimo zvernice. 
- Návrh: bez návrhov 
- mBK 2 – miestny biokoridor prepája mBC s rBC Lindava, je tvorený lesnými porastami v časti 

CHKO, plochami NDV a TTP a odvodňovacím kanálom. 
- Stresové faktory: prechod cez intenzívne obhospodarované vinice, prechod cez komunikáciu, 

prechod cez ornú pôdu. 
Interakčné prvky plošné – posilňujú funkčnosť biocentier a biokoridorov. Sú tvorené plochami nelesnej 
drevinovej vegetácie, vodnými plochami, plochami TTP a plochami verejnej zelene v obci.  
Interakčné prvky líniové sú navrhované ako aleje pri komunikáciách a ako pásy izolačnej zelene okolo 
športových areálov, priemyselných areálov a hospodárskych dvorov. Plnia funkciu izolačnú ale aj 
estetickú. 

Návrhy opatrení na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine 
- zníženie ohrozenia pôdy vodnou a veternou eróziou dosiahneme budovaním pôdoochranných pásov 

zelene, 
- ekologickú stabilitu dosiahnuť vytvorením siete stabilizačných prvkov v krajine. Základné prvky na 

regionálnej úrovni nám dokladá priemet RÚSES okresu Bratislava vidiek. 

Líniová zeleň pôdoochranná – navrhujeme ju hlavne na plochách ornej pôdy nad 100 ha a na plochách 
ornej pôdy ohrozenej vodnou eróziou, alebo už erodovaných. Sú to pásy zelene tvorené 2 etážami, ktoré 
zabránia pôsobeniu erózie. Táto zeleň je kombinovaná s líniovými interakčnými prvkami, ktoré plnia tú istú 
funkciu ale nachádzajú sa ako sprievodná zeleň komunikácií a tokov. Pri výsadbe je nutné dodržiavať 
drevinové zloženie podobné potenciálnej prirodzenej vegetácii. 
Zvýšenie stability územia navrhujeme na ploche: 

- areálu poľnohospodárskeho družstva, 
- uzavretej skládky odpadov. 

Chránené územia - ochrana kultúrnych pamiatok 

V obci Častá sa nachádzajú architektonické a kultúrne pamiatky zapísané do Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu, ktoré sa musia zachovať a chrániť v zmysle pamiatkového zákona (na pamiatky 
zapísané v evidencii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu sa vzťahujú všetky právne ustanovenia SNR 
č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu), ako aj architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú 
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú nesporne historické a kultúrne hodnoty: 

- Národná kultúrna pamiatka hrad Červený Kameň, 
- židovský cintorín v lese pri hrade s barokovými náhrobnými kameňmi zo 17. a 18. storočia, 
- zvyšky židovského cintorína v obci z 18. storočia, 
- rímsko-katolícky kostol sv. Imricha - pôvodne gotický zo začiatku 15. storočia, prestavaný 

a rozšírený v roku 1937, zachovaný pôvodný gotický sedlový portál, v presbytériu neskorogotická 
sieťová klenba a pôvodná gotická fresková výzdoba, 

- socha sv. Floriána - prícestná z roku 1776, v barokovom štýle, 
- socha sv. Františka Xaverského z roku 1783, rekonštruovaná v roku 1883, 
- socha sv. Jána Nepomuckého z druhej tretiny 18. storočia, 
- súsošie sv. Trojice, ktoré sa nachádza v centre obce, pochádza z roku 1732, 
- kaplnka pri cintoríne, pochádza z roku 1898 neoslohová architektúra súvisiaca s múrom a štýlovým 
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vstupom do cintorína, 
- pomník Juraja Fándlyho, situovaný v zeleni pred jeho rodným domom, 
- starý kaštieľ „Základina“, v súčasnosti sídlo Obecného úradu. 

Zásady ochrany a využitia kultúrno-historických pamiatok  
- v jednotlivých etapách realizácie konceptu riešenia ÚPN obce Častá dodržiavať podmienky v zmysle 

ustanovení zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona 50/1976 Zb. o ÚP a SP 
v znení neskorších predpisov, 

- v centre obce zachovať charakter historického pôdorysu a typickej zástavby - pozdĺž Hlavnej 
a Zámockej ulice, 

- pri obnove, dostavbe a novej výstavbe zohľadniť merítko pôvodnej štruktúry zástavby, 
- zachovať typickú siluetu zástavby a diaľkové pohľady na dominantu obce - rímskokatolícky kostol, 
- postupne rekonštruovať objekty, ktoré sú predmetom pamiatkového záujmu, 
- rešpektovať ochranné pásma kultúrnych pamiatok zapísaných v ÚZKP SR, 
- podporovať kultúrnu identitu obce (poriadanie spomienkových podujatí tradičných akcií a pod.). 

Archeologické lokality 

V katastri obce Častá eviduje Archeologický ústav SAV významné archeologické lokality. Konkrétne ide 
o sídliskové nálezy z neolotu/enelitu – ml./neskorej doby bronzovej (nad Štefanovským potokom, sídliskové 
nálezy z okolia hradu Červený Kameň –stredovek až vrcholný stredovek). Nemožno preto vylúčiť ani 
prítomnosť ďalších nálezísk v zastavanom intraviláne alebo v širšom katastri obce. Je preto možné, že pri 
zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou, dôjde k narušeniu archeologickej situácie a bude nutné 
vykonať tu záchranný archeologický výskum v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu. 

Návrh na ochranu archeologických nálezov 

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (úplné znenie 109/1998 Z.z.) a 
zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu Archeologický ústav SAV požaduje, aby si 
investor/stavebník ku každej pripravovanej stavebnej činnosti spojenej so zemnými prácami v jednotlivých 
stupňoch územného a stavebného konania vyžiadal od Krajského pamiatkového úradu konkrétne stanovisko, 
z dôvodu, že stavebnou činnosťou, resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezísk, 
ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných pamiatok. 

3.9  Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti 
krajiny 

K deleniu a sceľovaniu pozemkov dôjde na väčšine plôch vymedzených ako rozvojové zámery. Na plochách 
RZ navrhovaných pre bývanie sa budú deliť parcely z dôvodu potreby vymedzenia plôch pre verejné 
komunikácie a dosiahnutia potrebnej šírky stavebných pozemkov. Bližšiu špecifikáciu delenia a sceľovania 
pozemkov určia podrobnejšie ÚPD. 

ÚPN obce Častá uvažujú len s minimálnymi asanáciami, nakoľko stavebno-technický stav väčšiny objektov 
je vyhovujúci. Jedná sa o tieto objekty: 

- dva rodinné domy na Hlavnej ulici, ktorých statika je značne narušená (objekty sú označené v 
grafickej časti), 

- garáže na konci Sokolskej ulice za športovým areálom, pozemok navrhujeme využiť na rozšírenie 
športového areálu. 

V prípade objektov so zlým technickým stavom, odporúčame uprednostniť rekonštrukciu, k asanácii 
pristúpiť len pri vážnom narušení statiky konštrukcie objektu. 

3.10  Rozvojové zámery, pre ktoré je potrebné obstarať ÚPN zóny 

Preveriť urbanisticko-architektonické riešenie podrobnejšou územnoplánovacou dokumentáciou na úrovni 
územného plánu zóny navrhujeme pre nasledovné rozvojové zámery: 

- obytné územie – RZ č. 10/o, 14/o, 16/o, 17/o (rozvojový zámer už má vypracovanú podrobnejšiu 
ÚPD), 18/o, 20/o, 21/o, 22/o, 23/o, 24/o, 26/o,, 27/o, 
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- zmiešané územie – RZ 3/z, 11/z, 12/z, 15/z, 25/z, 
- výrobné územie – RZ 30/v, 31/v. 

Pre navrhované trasy a zariadenia dopravnej a technickej infraštruktúry a ostatné plochy (rozvojové zámery 
menšieho rozsahu, voľné preluky v zástavbe) budú stavby riešené jednotlivo v projektovej dokumentácii pre 
územné rozhodnutie. 

Pre prípadnú výstavbu poľnohospodárskych účelových stavieb, chatových a záhradkárskych osád a pri 
reštrukturalizácii poľnohospodárskej pôdy v neoznačených rozvojových zámeroch mimo zastavaného 
územia obce je podmienkou vypracovanie a schválenie dokumentácie nižšieho stupňa (napr. urbanistickej 
štúdie), súčasťou ktorej je aj súhlas príslušného orgánu PPF k použitiu PPF na nepoľnohospodárske účely. 

3.11  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Pre verejnoprospešné stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov ÚPN obce Častá navrhuje: 

- navrhované koridory komunikácií: RZ A, B, C, D, E, F,  
- navrhované koridory a zariadenia technickej infraštruktúry, 
- navrhované trafostanice: TS 9/A, TS9/B, TS 9/C, TS 9/D  
- územná rezerva pre prvky MÚSES a plochy pre výsadbu zelene. 

Umiestnenie ako aj navrhovaný počet zariadení technického vybavenia územia, ktoré sú navrhované pre 
verejnoprospešné stavby, je len orientačné. Presné vymedzenie plôch pre ich lokalizáciu bude predmetom 
podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie. 

3.12  Stavebné uzávery 

V katastrálnom území obce Častá nebolo pre žiadne územie vydané právoplatné rozhodnutie o stavebnej 
uzávere v zmysle §39d Zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Územný plán obce Častá 
nenavrhuje vyhlásiť stavebnú uzáveru v katastrálnom území obce. 


