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ZÁKLADNÉ ÚDAJE
a.
Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši
Cieľom územnoplánovacej dokumentácie je podľa § 1, stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. sústavne a
komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určovať jeho zásady, navrhovať
vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrnohistorické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
Hlavným cieľom územného plánu obce Beluj je vytvoriť predpoklady pre trvalý súlad všetkých
činností na území obce, predovšetkým:
- rešpektovaním záväznej časti ÚPN VÚC Banskobystrického kraja
- získanie právne záväzného dokumentu, usmerňujúceho rozvoj obce na základe zohľadnenia
odborných kritérií a dohody všetkých zainteresovaných (občanov obce, obecnej samosprávy, štátnej správy)
- zabezpečenie ďalšieho rozvoja obce v stanovenom rozsahu vytipovaním najvhodnejších
rozvojových plôch a smerov, stanovenie zásad funkčného využitia plôch tak, aby nedochádzalo k
nežiaducim kolíziám jednotlivých funkcií
- stanovenie limitov využitia plôch územia obce v súlade s prírodnými danosťami a potrebou
vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov,
záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, na dosiahnutie a udržanie ekologickej
stability
- stanovenie priestorových regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v obci
a vo voľnej krajine podporovať a udržiavať všetky miestne pamiatky, zvláštnosti a tradície
- vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakladanie
prostriedkov na rozvoj technického vybavenia
- vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby
Ďalej sú definované špecifické ciele, ktoré predstavujú hlavné cieľové oblasti rozvoja:
- zabezpečiť rozvojové plochy pre výstavbu rodinných domov, rekreáciu, šport, výrobu, služby, agroturistiku
a chov zvierat
- vytvoriť kompaktnú obecnú štruktúru s kostrou, tvorenou plochami občianskej vybavenosti, sociálnej
infraštruktúry a služieb
- zabezpečiť dostatočnú dopravnú a technickú infraštruktúru (rekonštrukcia miestnych komunikácii,
oporných múrov, mostných telies, priepustov, absentujúci vodovod, kanalizácia, ČOV)
- vytvoriť územno-technické podmienky pre realizáciu cykloturistických trás, budovať ich ako samostatné
telesá v dopravnom priestore cesty III. triedy, miestnych a účelových komunikácii
- rekonštruovať národné kultúrne a miestne pamiatky, chrániť ich a využívať v súlade so zákonom o ochrane
pamiatkového fondu
- vybudovať zberný dvor a kompostáreň
- zvýšiť kvalitu životného prostredia ekologickým poľnohospodárstvom, ktoré vytvorí opatrenia zabraňujúce
erózii, splachu a odtoku poľnohospodárskych pôd do zastavaného územia obce
- rezervovať priestor na Dedinskom a Belujskom potoku pre vodné nádrže a stavby súvisiace s ochranou
pred povodňami a rekonštruovať existujúce

b.

Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce

Obec Beluj doteraz nemala vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu. Potreba vypracovať
územný plán vznikla na základe nových právnych predpisov, schválenej územnoplánovacej dokumentácii
vyššieho stupňa, dokumentov strategického charakteru na celoštátnej, regionálnej a lokálnej úrovni a
zmenou spoločenských a hospodárskych pomerov, ktoré zmenili Návrh na aktivity a činnosti v území.
Obstarávanie nového územného plánu bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.
11/2015 zo dňa 15.12.2015.

c.

Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

Zadanie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 3 zo dňa 21.1.2017. Riešenie návrhu
ÚP a zámery v území sú v súlade s hlavnými cieľmi stanovenými pre rozvoj obce v zadaní.
4

Obec Beluj, Banskoštiavnický okres, Banskobystrický kraj

a.

Územný plán, Smerná časť 2017

RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis

Územný plán rieši administratívno-správne územie obce Beluj s celkovou výmerou 2281,3911ha (22
813 911m2), z čoho 42,5591ha tvorí zastavané územie.
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Beluj v roku 1938 – zdroj: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby, ČR
Obec Beluj sa nachádza na strednom Slovensku, v Banskobystrickom kraji, 16km južne od
okresného mesta Banská Štiavnica, v južnej časti pohoria Štiavnické vrchy, v doline Belujského potoka. Patrí
do Pohronského prírodno-sídelného spádového regiónu, Žiarskeho subregiónu a Štiavnického
mikroregiónu.
V smere severovýchod a juhozápad pretína správne územie a zastavané územie cesta III. triedy,
III/1587 začiatok na ceste II/524 okres Levice - obec Bohunice, okres Banská Štiavnica obce Baďan, Beluj,
koniec na ceste I/51 v obci Prenčov (celková dĺžka v území 5,8km).
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Územie je v súčasnosti dopravne napojené na hlavné cestné trasy Slovenska:
- cesta I. triedy I/51; 5,0km východne smerom na obec Prenčov
- cesta I. triedy I/66; 16,1km juhovýchodne smerom na obec Hontianske Nemce, medzinárodný cestný ťah
E77, TEM5, multimodálny koridor TEN-T (základná sieť – ostatné)
- cesta II. triedy II/524; 15,0km juhozápadne smerom na obec Baďan a Jabloňovce a 15,4km severne
smerom na mesto Banská Štiavnica
- rýchlostná cesta R1, medzinárodný cestný ťah E58, multimodálny koridor TEN-T (súhrnná sieť) – 36,9km
severne smerom na obec Hronská Breznica
- rýchlostná cesta R2, medzinárodný cestný ťah E58, multimodálny koridor TEN-T (súhrnná sieť) – 42,0km
severne smerom na mesto Zvolen
Riešené územie sa podľa geomorfologického členenia rozprestiera v oblasti Slovenské Stredohorie,
v celku Štiavnické vrchy, v podcelku Sitnianska vrchovina, v častiach Sitnianske predhorie, Prenčovská
kotlina a Sitno.
Zastavaným územím preteká v smere severozápad-juhovýchod vodohospodársky významný vodný
tok Belujský potok, pramení v Štiavnických vrchoch, na južnom úpätí Sitna v nadmorskej výške približne 460
m n. m. Jeho prítoky sú sprava Viničný potok a Klastavský potok, zľava nemá významnejšie prítoky.
Ústi do Štiavnice pri obci Hontianske Tesáre v nadmorskej výške 147,5m n. m.
Obec susedí s územiami obcí:
sever:
k. ú. Ilja, okres Banská Štiavnica
východ:
k. ú. Prenčov, okres Banská Štiavnica
juhovýchod:
k. ú. Hontianske Nemce, okres Krupina
juh:
k. ú. Sebechleby, Ladzany, okres Krupina
západ:
k. ú. Baďan, okres Banská Štiavnica
severozápad:
k. ú. Počúvadlo, okres Banská Štiavnica
Základná charakteristika riešeného územia
kód obce Beluj
Kód katastrálneho územia:
Názov okresu / kód
Názov kraja / kód
k. ú. Beluj – výmera spolu
Typ obce
PSČ
Telefónne smerové číslo
Prvá písomná zmienka o obci
Nadmorská výška
Počet obyvateľov

b.

516 678
802 492
Banská Štiavnica / 602
Banskobystrický kraj / 6
2281,3911ha
obec
969 01
045
r. 1290
od 394 do 619 m.n.m.
r. 2016 - 129

Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu

Väzby vyplývajúce zo záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj 1998,
Zmien a doplnkov 2004, 2007, 2010, 2014
- Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj (ÚPN VÚC BBK), bol schválený Vládou
SR uznesením č. 394/1998 dňa 09.06.1998, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením Vlády
Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov
- ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2004 boli schválené Zastupiteľstvom
Banskobystrického samosprávneho kraja (ZBBSK) uzn. č. 611/2004 zo dňa 16. a 17. decembra 2004, záväzná
časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením BBSK č.4/2004 zo dňa 17. decembra.2004, ktoré
nadobudlo účinnosť 21. januára 2005
- ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 1/2007 boli schválené Zastupiteľstvom
Banskobystrického samosprávneho kraja (ZBBSK) uzn. č. 222/2007 zo dňa 23.augusta 2007, záväzná časť
bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 6/2007, ktoré nadobudlo účinnosť 27. septembra
2007
7
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- ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009 boli schválené Zastupiteľstvom
Banskobystrického samosprávneho kraja (ZBBSK) uzn. č. 94/2010 zo dňa 18.júna 2010, záväzná časť bola
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 14/2010, ktoré nadobudlo účinnosť 10. júla 2010
- ÚPN VÚC Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky 2014 boli schválené Zastupiteľstvom
Banskobystrického samosprávneho kraja (ZBBSK) uzn. č. 84/2014 zo dňa 5. decembra 2014, záväzná časť
bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 27/2014, ktoré nadobudlo účinnosť 16. januára 2015
Pri územnoplánovacej dokumentácii obce Beluj je potrebné rešpektovať:
I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.7. V oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom
1.7.1. podporovať vzťah urbárnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii
funkčných vzťahov mesta a vidieka v znení prírodných a kultúrnohistorických a urbanistickoarchitektonických daností, pričom pri ich rozvoji zohľadniť koordinovaný proces prepojenia sektorových
strategických a rozvojových dokumentov,
1.7.2. zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a
zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,
1.7.3. pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať a rešpektovať ich ekonomické danosti, špecifické
prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, alebo obmedzenie
možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru,
1.7.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám podporou
výstavby verejného dopravného a technického vybavenia obcí tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne
a pracoviskovo rovnocenné prostredie s urbánnym prostredím a dosahovali skĺbenie tradičného vidieckeho
prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,
1.7.5. vytvárať ekonomické a územnotechnické podmienky pre zachovanie charakteristického
rozptýleného osídlenia v južnej a centrálnej časti územia Banskobystrického kraja ako špecifického a
rovnocenného typu sídelnej urbanistickej štruktúry Slovenska.
2. V oblasti hospodárstva
2.1. Vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj hospodárskych aktivít v území vrátane zariadení na
nakladanie s odpadmi a považovať ich za prioritný podnet pre jeho komplexný rozvoj,
2.1.2. podporovať prednostné využívanie existujúcich priemyselných a poľnohospodárskych areálov
formou ich rekonštrukcie, revitalizácie a zavádzaním nových technológií, šetriacich prírodné zdroje, ktoré
znížia množstvo vznikajúcich odpadov a znečisťovanie životného prostredia, prípadne budú odpady
zhodnocovať,
2.2. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
2.2.1. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond, podporovať jeho využívanie v celom jeho rozsahu
a poľnohospodársku pôdu v kategóriách zodpovedajúcich pôdno - ekologickej rajonizácii a typologicko –
produkčnej kategorizácii, v súlade s platnou legislatívou
2.2.2. v chránených územiach zavádzať osobitný režim hospodárenia (chránené územia podľa
zákona o ochrane prírody a krajiny, ochranné pásma vodárenských zdrojov) v zmysle platnej legislatívy,
2.2.3. v národných parkoch a v ich ochrannom pásme a v chránených krajinných oblastiach
uprednostňovať poľnohospodárstvo s výrazným ekologickým účinkom a s prioritným cieľom udržania
biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja územia,
2.2.4. rešpektovať lesné pozemky a ich ochranné pásmo ako limitujúci prvok pri územnom rozvoji
krajiny,
2.2.5. v chránených územiach uplatňovať ekologické princípy hospodárenia,
2.2.6. zabezpečiť ochranu najkvalitnejších a najprodukčnejších poľnohospodárskych pôd v kraji a
ochranu viníc Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti pred ich zástavbou,
2.2.7. vytvárať podmienky a podporovať opatrenia zamerané na elimináciu erózie
poľnohospodárskych a lesných pôd,
2.2.8. vytvárať podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva v horských oblastiach s podporou
tradičného pastevného chovu hospodárskych zvierat,
2.3. Priemysel, ťažba a stavebníctvo
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2.3.1. pri rozvoji priemyslu podporovať a uprednostňovať princíp rekonštrukcie, sanácie a
intenzifikácie využívania existujúcich priemyselných zón, areálov a plôch, prípadne aj objektov,
2.3.2. podporovať rozvoj súčasnej odvetvovej štruktúry priemyselnej výroby s orientáciou najmä na
sústavnú modernizáciu technologických procesov a zariadení šetriacich prírodné zdroje, ktoré znížia
množstvo vznikajúcich odpadov a znečisťovanie životného prostredia, prípadne budú odpady zhodnocovať,
znižovanie výrobných nákladov a energetickej náročnosti výroby, zvyšovanie miery finalizácie, kvality a
úžitkových parametrov výrobkov,
2.3.3. utvárať územnotechnické predpoklady na:
a) rozvoj priemyselnej a stavebnej výroby a ťažby nerastov v okresoch Banská Štiavnica, Krupina, Revúca,
Rimavská Sobota a na elimináciu jednostrannej orientácie výroby v okrese Detva tak, aby bola v súlade s
existujúcimi podmienkami prírodného aj urbanizovaného prostredia a s demografickou situáciou v
okresoch,
2.4. Regionálny rozvoj
2.4.4. vytvárať územno-technické podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania,
2.4.5. podporovať rozvoj výrob a služieb založených na využití domácich zdrojov,
2.4.7. diverzifikovať odvetvovú a ekonomickú základňu miest a regiónov a podporovať v záujme
trvalej udržateľnosti malé a stredné podnikanie,
2.4.8. zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre podnikanie
dobudovaním výkonnej technickej a dopravnej infraštruktúry,
2.4.9. zabezpečiť v záujme rozvoja vidieka v horských a podhorských oblastiach so sťaženými
prírodnými podmienkami primeranú životnú úroveň a zlepšenie kvality života vidieckeho obyvateľstva
prostredníctvom podpory vybraných centier s využitím ich prírodného, demografického a kultúrnohistorického potenciálu v prospech rozvoja vidieckych oblastí.
3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
3.1. Usmerňovať vytváranie funkčno-priestorového systému cestovného ruchu kraja v súlade s
Regionalizáciou cestovného ruchu SR. Uplatňovať navrhnutú štruktúru druhov a foriem turizmu a jeho
priestorových a funkčných jednotiek. Ako nový článok systému akceptovať turistické centrá, turistické
aglomerácie a turistické parky
3.1.1. vypracovať a konsenzuálne prijať Generel cestovného ruchu v Banskobystrickom
samosprávnom kraji, ako základného dokumentu rozvoja aktivít a tvorby manažmentu cestovného ruchu,
obsahujúceho rozvojové a urbanistické štúdie regiónov cestovného ruchu:
č. 12. Ipeľského
č. 13. Gemerského
č. 14. Horehronského
č. 15. Pohronského,
pre podrobnejšie usmernenie tých častí územia, o ktorých nepojednáva záväzná časť ÚPN VÚC
Banskobystrický kraj v regulatívoch 3.1.2. až 3.1.7.
3.1.2. podporovať vypracovanie a schválenie legislatívnych noriem zameraných na manažment
cestovného ruchu v SR na všetkých úrovniach – od celoštátnej až po jednotlivé obce,
3.1.3. rešpektovať navrhnuté územné členenie na regióny a subregióny cestovného ruchu,
3.1.8. rozvoj horských stredísk s vhodnými klimatickými a priestorovými podmienkami, v súlade s
podmienkami využívania chránených území, usmerňovať na dosiahnutie štandardu rekondičných, prípadne
klimatických kúpeľov, podporovať na to zamerané aktivity, špecifickú vybavenosť a zvyšovanie podielu
trvalých obyvateľov,
3.4. Rozvíjať komplexnosť a kvalitu vybavenosti všetkých turisticky atraktívnych miest, obcí a stredísk
cestovného ruchu
3.4.1. zariadenia a služby umiestňovať prednostne do ich zastavaného územia a jeho okolia,
3.4.2. nové zariadenia a služby v lokalitách rekreácie a cestovného ruchu mimo zastavaných území
miest a obcí, umiestňovať prednostne do už zastavaných lokalít,
3.4.3. priestor voľnej krajiny využívať predovšetkým na športové, relaxačné, poznávacie a iné
pohybové aktivity,
3.10. Vytvárať podmienky pre rozvoj špecifickej vybavenosti centier cestovného ruchu nadregionálneho a
regionálneho významu:
9

Obec Beluj, Banskoštiavnický okres, Banskobystrický kraj

Územný plán, Smerná časť 2017

3.10.1. Ipeľský región CR (12) - Krupina, Veľký Krtíš, Dolná Strehová, Fiľakovo, Poltár, Kokava nad
Rimavicou,
3.10.2. Gemerský región CR (13) - Tornaľa, Tisovec, Revúca
3.10.3. Horehronský región CR (14) - Slovenská Ľupča, Čierny Balog, Heľpa, Telgárt,
3.10.4. Pohronský región CR (15) – Hriňová, Štiavnické Bane, Sv. Anton, Prenčov, Sklené Teplice,
Nová Baňa, Žarnovica.
3.15. Vytvárať územno-technické podmienky pre realizáciu cykloturistických trás regionálneho,
nadregionálneho a celoštátneho významu, pri súčasnom rešpektovaní zákona o ochrane prírody a krajiny.
3.16. Využiť bohatý kultúrno-poznávací potenciál územia na rozvoj poznávacieho a rekreačného turizmu.
3.17. Zabezpečiť podmienky pre vytvorenie komplexného informačného systému regiónu ako
neoddeliteľnej súčasti rozvoja cestovného ruchu a informovanosti o atraktivitách Banskobystrického kraja,
pri súčasnom rešpektovaní zákona o ochrane prírody a krajiny.
3.18. Podporovať rozvoj všetkých druhov turizmu v súlade s ochranou prírody a krajiny.
3.21. Podporovať rozvoj krátkodobej a prímestskej rekreácie obyvateľov mestských sídiel.
4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a pôdneho fondu
4.1. Rešpektovať územné vymedzenie a podmienky ochrany a využívanie všetkých vyhlásených chránených
území v kategóriách chránená krajinná oblasť, národný park, národná prírodná rezervácia, prírodná
rezervácia, národná prírodná pamiatka, prírodná pamiatka, chránený areál, chránený krajinný prvok a ich
ochranných pásiem, chránené vtáčie územie, územie európskeho významu, navrhované územia
európskeho významu a národného významu, biotopy chránených rastlín a živočíchov.
4.2. Rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných daností. V
chránených územiach (európska sústava chránených území NATURA 2000 vrátane navrhovaných, národná
sústava chránených území, chránené územia vyhlásené v zmysle medzinárodných dohovorov), v prvkoch
územného systému ekologickej stability, v NECONET, v biotopoch európskeho významu, národného
významu, regionálneho významu a v biotopoch druhov európskeho, národného a regionálneho významu
zosúladiť využívanie územia s funkciou ochrany prírody a krajiny s cieľom udržania alebo dosiahnutia
priaznivého stavu druhov, biotopov a častí krajiny.
4.5. Rešpektovať platné územné systémy ekologickej stability.
4.11. Zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia,
rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej integrity
krajiny a biodiverzity na úrovni regionálnej a lokálnej.
4.12. Zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky a ich brehy
vrátane brehových porastov a lemov, zvýšiť rôznorodosť príbrežnej zóny (napojenie odstavených ramien,
zachovanie sprievodných brehových porastov) s cieľom obnoviť integritu a zabezpečiť priaznivé existenčné
podmienky pre biotu vodných ekosystémov s prioritou udržovania biodiverzity a vitality brehových
porastov vodných tokov.
5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva
5.1. Rešpektovať pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo, vo všetkých okresoch Banskobystrického kraja
predovšetkým chrániť najcennejšie objekty a súbory objektov zaradené, alebo navrhované na zaradenie do
kategórie pamiatkových území pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón, pamiatkových objektov
a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vrátane ich vyhlásených ochranných pásiem, chrániť ich a
využívať v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
5.4. Utvárať podmienky na ochranu pamiatkového fondu a spolupracovať s orgánmi štátnej správy na úseku
ochrany pamiatkového fondu pri záchrane, obnove a využívaní nehnuteľných kultúrnych pamiatok,
pamiatkových území a ich ochranných pásiem v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov:
5.4.5. podporovať iniciatívu obcí na vytváranie a odborné vedenie evidencie pamätihodností
jednotlivých obcí ako významného dokumentu o kultúrnom dedičstve a histórii špecifických regiónov na
území Banskobystrického kraja.
5.12. Rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé špecifické regióny kraja vo
vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým formám hospodárskych aktivít a väzbám s prírodným
prostredím, v súlade so súčasnou krajinnou štruktúrou v jednotlivých regiónoch a s ustanoveniami
Európskeho dohovoru o krajine.
6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
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6.1. V oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry
6.1.38. pri rekonštrukcii ciest II. a III. triedy rezervovať priestor pre realizáciu súbežných
cyklistických trás,
6.1.47. zabezpečiť pre cesty I., II. a III. triedy územnú rezervu pre ich výhľadové šírkové usporiadanie
6.9. V oblasti rozvoja infraštruktúry cyklistickej dopravy.
6.9.1. podporovať rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy,
6.9.3. podporovať tvorbu projektových dokumentácií a generelov pre cyklistickú dopravu a
realizáciu cyklistickej infraštruktúry,
6.9.4. podporovať využívanie pozemkov a lesných ciest vo vlastníctve štátu a samospráv na
budovanie cyklistických ciest a cykloturistických trás.
7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
7.1. Vodné hospodárstvo
7.1.1. rezervovať priestor pre výhľadový hlavný prívod pitnej vody a súvisiace stavby pre jednotlivé
oblastné a skupinové vodovody Stredoslovenskej a Východoslovenskej vodárenskej sústavy,
7.1.8. vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov v čiastkových
povodiach Hrona, Ipľa a Slanej; úpravy na vodných tokoch realizovať tak, aby neboli dotknuté záujmy
ochrany prírody a krajiny v súlade s platnou legislatívou,
7.1.9. rezervovať priestor pre výhľadové malé vodné nádrže, poldre a stavby súvisiace s ochranou
pred povodňami a transformáciou povodňovej vlny podľa Plánov manažmentu povodí a schválených ÚPN
obcí,
7.1.10. zabezpečiť vypúšťanie komunálnych odpadových vôd výstavbou verejnej kanalizácie s ČOV
(prípadne iné vhodné spôsoby odvádzania komunálnych odpadových vôd)) v aglomeráciách nad 10.000
ekvivalentných obyvateľov do 31.12.2010 a v aglomeráciách od 2.000 - 10.000 ekvivalentných obyvateľov,
ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu, a v aglomeráciách menších ako 2.000 EO, v ktorých je
vybudovaná verejná kanalizácia bez primeraného čistenia do 31.12.2015 v súlade s platnou legislatívou,
ktorou sa ustanovujú Návrh na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov
znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd,
7.1.11. postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s ČOV za rozvojom verejných
vodovodov
a) prioritnou výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach nad 2.000 ekvivalentných obyvateľov,
b) prioritnou výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach ležiacich v ochranných pásmach
vodárenských zdrojov, ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych
zdrojov, prípadne v ich blízkosti,
c) výstavbou čistiarní odpadových vôd v rozhodujúcich zdrojoch znečistenia,
d) výstavbou skupinových kanalizácií s ČOV,
7.1.17. pri zabezpečovaní zásobovania obyvateľstva pitnou vodou uprednostniť zásobovanie pitnou
vodou z podzemných zdrojov pred vodárenskými nádržami a povrchovými zdrojmi pitnej vody,
7.2. Zásobovanie elektrickou energiou
7.2.11. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného elektrického vedenia používať také
technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov podľa platnej legislatívy o ochrane prírody a krajiny,
7.2.12. v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma a bezpečnostné pásma
jestvujúcich a navrhovaných elektrických vedení a transformačných staníc v zmysle platnej legislatívy,
7.3. Zásobovanie plynom a teplom
7.3.1. prednostne využívať zemný plyn na zásobovanie lokalít teplom, s cieľom znížiť miestnu záťaž
znečistenia ovzdušia,
7.3.2. ekologizovať výrobu a spotrebu tepla a podľa možností využívať miestne zdroje energie,
7.3.5. podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie (biomasy, slnečnej, veternej a
geotermálnej energie), ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike, s uprednostnením
sídiel bez perspektívy zásobovania zemným plynom,
7.3.8. podporovať v oblastiach s podhorskými obcami využitie miestnych energetických zdrojov pre
potreby obyvateľov a služieb,
7.4. Pošta a telekomunikácie
7.4.3. v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma a bezpečnostné pásma
jestvujúcich a navrhovaných telekomunikačných vedení v zmysle platnej legislatívy.
7.6. Odpadové hospodárstvo
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7.6.1. budovať integrovaný systém nakladania s odpadmi v zmysle návrhov v smernej časti
územného plánu, vytvárať vhodné územno – technické predpoklady pre rozvoj a budovanie potrebnej
kapacity zariadení na znehodnocovanie a zneškodňovanie odpadov,
8. V oblasti sociálnej infraštruktúry
8.1. Školstvo
8.1.5. podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškolovacích zariadení na
území regiónu, zabezpečiť efektívne prepojenie celoživotného vzdelávania obyvateľov kraja s potrebami
miestneho a regionálneho trhu práce aktívnym zapojením škôl, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov,
profesijných združení a komôr, samosprávy do implementácie a vytvorenia centier učenia sa,
8.2. Zdravotníctvo
8.2.3. podporovať malé a stredné podnikanie v oblasti zdravotníctva, predovšetkým v oblastiach
vzdialenejších od sídelných centier,
8.3. Sociálna pomoc
8.3.4. podporovať vytvorenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti o
dlhodobo chorých a zdravotne ťažko postihnutých.
8.4. Kultúra
8.4.1. vytvárať územnotechnické podmienky na rovnomerné pokrytie územia zariadeniami
kultúrnych služieb a tým zvýšiť ich dostupnosť vo všetkých lokalitách kraja,
9. V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
9.3. Ochranu vôd realizovať v zmysle platnej legislatívy ako:
9.3.2. ochranu vodárenských tokov a ich povodí,
9.10. V rámci spracovania nižších stupňov územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN O, ÚPN Z) v jednotlivých
oblastiach, podľa účelu ich využitia, určiť stupeň radónového rizika.
9.11. Pri spracovaní nižších stupňov územnoplánovacej dokumentácie rešpektovať ochranné pásma
pohrebísk v súlade s platnou legislatívou.
II. Verejnoprospešné stavby
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a nasl. §§ zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, stavby
a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
V riešenom území sa nenachádzajú žiadne verejnoprospešné stavby uvedené v ÚPN VÚC BBK.

c.

Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

Obyvateľstvo
Rok

Počet obyvateľov
muži
ženy

Index vývoja %
spolu
1828
672
2001
75
84
159
100
2010
58
73
131
-17,6
2011
62
66
128
-19,5
2012
61
65
126
-20,8
2013
56
74
130
-18,2
2014
56
71
127
-20,1
2015
56
69
125
-21,4
2016
73
56
129
-18,9 18.10.2016
Index vývoja poukazuje na klesajúci vývoj, za posledných 14 rokov klesol počet obyvateľov
v obci o 21,4%, čo je o 34 obyvateľov menej.
Vývoj obyvateľstva
Pokles pôrodnosti na Slovensku pod hranicu zachovania reprodukcie sa začal od začiatku
deväťdesiatych rokov 20. stor. Rok 2001 možno považovať za určitý medzník v demografickom vývoji
Slovenska, lebo v tomto roku sa už nedosiahol prirodzený prírastok obyvateľov, ale dochádza k jeho úbytku.
rok
natalita / mortalita
prirodzený migrácia obyvateľstva
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2013
2014
2015
spolu obec
Okres BŠ 2015

narodení
0
1
0
1
135

zomretí
2
4
0
6
179
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prírastok
-2
-3
0
-4,35% -5
-0,27% -44

prisťahovaní
0
5
0
5
168

vysťahovaní
0
5
6
11
176

migračné saldo
0
0
-6
-5,22% -6
-0,05% -8

Veková skladba obyvateľstva
Veková skupina
Počet obyvateľov
Okres
Banská
Štiavnica
r. 2013
r. 2014
r. 2015
r. 2015
počet
%
počet
%
počet
%
predproduktívna
15
13,0%
12
10,4%
10
8,7%
2 268
13,9%
0-14
produktívna
84
73,0%
85
73,9%
80
69,6%
11 652
71,2%
15-54ž 15-59m
poproduktívna
25
21,7%
24
20,9%
25
21,7%
2 420
14,8%
55+ž 59+m
Spolu
115
100%
115
100%
115
100%
16 367
100%
Predproduktívna a produktívna zložka obyvateľstva má klesajúcu tendenciu, podiel poproduktívnej
zložky obyvateľstva je na rovnakej úrovni. V porovnaní s okresom Banská Štiavnica za r. 2015 má obec Beluj
nižšie zastúpenie predproduktívnej a produktívnej zložky a vyššie zastúpenie poproduktívnej zložky
obyvateľstva. V rámci komunálnej politiky obce je pre ďalšie zlepšenie vývoja potrebné vytvárať podmienky
pre stabilizáciu mladších vekových skupín obyvateľstva v obci a zabezpečenie starostlivosti o seniorov.
Priemerný vek obyvateľstva
priemerný vek obyvateľstva / rok
2013
2014
2015
Okres Banská Štiavnica
40,28
40,62
40,98
Banskobystrický kraj
40,24
40,56
40,87
SR
39,6
39,87
40,13
Priemerný vek je závislý od pomeru starších ľudí k detskej populácii do 14 rokov, aj keď detí sa rodí
viac ako v minulosti.
Národnostné zloženie
národnosť / rok
Okres Banská Štiavnica 2011
%
Beluj 2011 %
slovenská
14 714
88,7
111
96,5
maďarská
42
0,25
1
0,9
ostatné
1 641
9,9
19
16,5
počet obyvateľov spolu 16 595
100%
131
100%
Obec je národnostne slovenská čo zodpovedá aj stavu v okrese. Pre celý okres Banská Štiavnica za
rok 2011 sa hlási k slovenskej národnosti o 7,8% menej občanov ako v obci Beluj.
Náboženské vyznanie
náboženské vyznanie / rok

Okres Banská Štiavnica %
Beluj 2011 %
2011
Rímskokatolícka cirkev
9 986
60,2
64
48,9
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
1 288
7,8
40
30,5
bez vyznania
2 622
15,8
2
1,5
nezistené
2 264
13,6
25
19,1
počet obyvateľov spolu
16 595
100%
131
100%
V roku 2011 v náboženskej štruktúre obyvateľstva v obci prevládajú obyvatelia s rímskokatolíckym
vyznaním o 11,3% menej ako v okrese Banská Štiavnica a s evanjelickým vyznaním až o 22,7% viac ako
v okrese.
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Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
náboženské vyznanie / rok
Okres BŠ 2011 %
Beluj 2011 %
Základné
2 295
13,8
25
19,1
Učňovské (bez maturity)
2 559
15,4
22
16,8
Stredné odborné (bez maturity)
1 459
8,8
16
12,2
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
533
3,2
6
4,6
Úplné stredné odborné (s maturitou)
3 223
19,4
18
13,7
Úplné stredné všeobecné
792
4,8
5
3,8
úplné stredné spolu
10 861
65,4
92
70,2
Vyššie odborné
222
1,3
2
1,5
Vysokoškolské bakalárske
373
2,2
18
13,7
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorantské
2 151
13,0
2
1,5
Vysokoškolské doktorantské
90
0,5
0
vysokoškolské spolu
2 836
17,1
22
16,8
bez vzdelania
2 388
14,4
18
13,7
nezistené
510
3,0
1
0,8
počet obyvateľov spolu
16 595
100%
131
100%
V obci bolo v roku 2011 o 4,8% viac obyvateľov s úplným stredným vzdelaním a o 0,30% menej
s vysokoškolským vzdelaním ako v celom okrese.
Ekonomická aktivita obyvateľstva
ekonomicky aktívne obyvateľstvo / Okres Banská Štiavnica 2011
%
Beluj 2011 %
rok
pracujúci
5 833
35,1
33
25,2
pracujúci dôchodcovia
335
2,0
3
2,3
materská / rodičovská dovolenka
101/332
0,6/2,0
0/2
0/1,5
nezamestnaní
1 599
9,6
14
10,7
študenti stredných škôl
719
4,3
6
4,6
študenti vysokých škôl
451
2,7
0
osoby v domácnosti
52
0,3
0
dôchodcovia
3 407
20,5
38
29,0
deti do 16 r.
2 561
15,4
19
14,5
z toho ekonomicky aktívni
7 888
47,5
50
38,2
počet obyvateľov spolu
16 595
100%
131
100%
Celkový rozsah ekonomicky aktívneho obyvateľstva a ekonomickej aktivity (zamestnaní
a nezamestnaní obyvatelia) ovplyvňuje predovšetkým veková štruktúra obyvateľstva, zastúpenie
obyvateľstva v produktívnom veku a zamestnanosť žien. Obec má o 9,3% menej ekonomicky aktívnych
obyvateľov ako okres.
Zamestnanosť
Veľká časť obyvateľov odchádza za prácou do susedných obcí, alebo do okresného mesta Banská
Štiavnica. Iba 10% je zamestnaná na obecnom úrade, v roľníckom družstve RD Sitno Prenčov, a.s. a niektorí
pracujú z domu.
počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie obec Beluj (UPSVR Banská Štiavnica, Sekcia riadenia, Odbor
metodiky informačných systémov)
rok / počet obyvateľov ženy muži spolu
%
absolventi starší ako dlhodobo
školy
50 rokov
nezamestnaní
k 31. 12. 2013 / 124
4
4
8
6,5
0
1
2
k 31. 12. 2014 / 121
2
5
7
5,8
0
3
2
k 31. 12. 2015 / 125
9
8
17
13,6
1
5
2
Za rok 2015 z celkového počtu obyvateľov je uchádzačov o zamestnanie v obci Beluj najviac voči okresu a
kraju:
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- obec Beluj
13,6%
- okres Banská Štiavnica
1 543 UoZ
zo 16 367 obyv.
9,4%
- Banskobystrický kraj
57 637 UoZ
zo 653 024 obyv.
8,8%
Vzhľadom na mieru nezamestnanosti je potrebné zabezpečiť stabilizáciu mladých obyvateľov, t.j.
zabezpečiť dostatok stavebných pozemkov v obci, podporiť vznik prevádzok výrobných služieb, remeselnej
a tradičnej výroby, podporovať rozvoj agroturistiky.
Domový fond
Z hľadiska charakteru zástavby prevládajú v obci byty postavené v rodinných domoch, ktoré
tvoria 93% z celkového počtu bytov a jedna trojpodlažná bytovka na južnom okraji obce. Priemerný vek
domov je 57 rokov. Jadro obce prešlo významnými zmenami. Pôvodnú zástavbu, úzke domy z nepálenej
hliny, postupne nahrádza novšia zástavba, domy so štvorcovým pôdorysom, ihlanovými, manzardovými a
plochými strechami.
Asi 2 km severne od obce sa nachádza osada Široká lúka, kde je postavených 4 až 7 objektov. Jeden
z nich je rodinný dom, ostatné sú chalupy a hospodárske stavby. Takýchto podobných, ale menších osád (13 objekty) je v území asi 15, ktorých budovy slúžia ako chalupárska rekreácia a hospodárske stavby. Ku
všetkým vedú nespevnené účelové (poľné a lesné) komunikácie, prístupné aj zo susedných obcí. Budú
veľkým pozitívom pre rozvoj rekreácie, niektoré sú rekonštruované a niektoré rekonštrukcia čaká.
Obec sa nachádza v ochrannom pásme lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská
Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“, preto je potrebné zachovať a chrániť historickú urbanistickú
štruktúru.
rodinné domy
bytové domy
ostatné budovy
spolu
2001
2015 2001
2015 2001
2015
2001
2015
domy spolu
105
115
2
2
107
117
trvale obývané domy
53
46
2
2
55
48
neobývané domy
52
69
1
0
54
69
z toho na rekreáciu
27
44
0
27
44
priemerný vek domu
42
57
28
43
byty spolu
107
117
9
9
116
126
trvalo obývané byty
53
46
7
6
60
52
družstevné
0
0
2
2
2
2
neobývané byty
54
55
2
3
56
58
z toho na rekreáciu
0
0
0
0
0
0
uvoľnené na prestavbu
29
0
0
0
29
0
nespôsobilé na bývanie
0
2
0
3
0
5
Od sčítania v roku 2001 sa zvýšil počet domov o 10.
vývoj trvalo obývaného bytového fondu v r. 2001, 2015 (SODB, OÚ Beluj)
rok
počet bytov
počet obyvateľov
2001 INFOSTAT
107
150
2015 OÚ
117
125

obyvateľ/byt
1,4
1,1

Prognóza vývoja
Pri určení výhľadového počtu obyvateľov obce je vhodné vychádzať so spracovania populačných
odhadov a prognóz Výskumného demografického centra (VDC), ktoré pôsobí od 1. 1. 2000 v rámci Inštitútu
informatiky a štatistiky (INFOSTAT) v Bratislave.
VDC prognóza 2012 – nízky variant, vývoj obyvateľstva Slovenskej republiky
r. 2012
r. 2014
r. 2020
r. 2025
r. 2030
r. 2060
100%
+0,34%
+0,98%
+0,97%
+0,37%
-10,48%
Prognóza vývoja obyvateľstva (z roku 2013) pre Banskobystrický kraj
- prognóza r. 2013
658 042
100%
- prognóza r. 2015
656 793
-0,19% - skutočný počet obyvateľov r. 2015
653 024 -0,57%
- prognóza r. 2030
632 050
-3,95%
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Prognóza vývoja obyvateľstva (z roku 2013) pre okres Banská Štiavnica
- prognóza r. 2013
16 486
100%
- prognóza r. 2015
16 442
-0,26% - skutočný počet obyvateľov r. 2015
16 314 -0,78%
- prognóza r. 2030
15 697
-4,79%
Predpokladaný počet obyvateľov obce o 15 rokov (2015+15) v r. 2030:
- podľa Prognózy SR
r. 2015
125 obyv.
+0,37%
r. 2030
126 obyv.
- podľa Prognózy kraja
r. 2015
125 obyv.
-3,95%
r. 2030
120 obyv.
- podľa Prognózy okresu
r. 2015
125 obyv.
-4,79%
r. 2030
119 obyv.
Pre návrhové obdobie r. 2030 pri predpoklade, že budú v obci vytvorené optimálne podmienky pre
jej rozvoj, by sa mohol očakávať minimálny 1% medziročný prírastok (2 obyvatelia/rok). Úlohou ÚP je vo
vymedzenom časovom horizonte navrhnúť aktivity obyvateľov, ktoré vyústia do nových pracovných
príležitostí, bytového fondu, vybavenosti, technickej infraštruktúry a pod.

d.
Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie
riešenej obce do systému osídlenia
Obec Beluj patrí z hľadiska administratívneho členenia do Banskobystrického kraja, okresu Banská
Štiavnica. Počtom obyvateľov sa zaraďuje medzi malé obce. Vývoj počtu obyvateľov má klesajúcu tendenciu
od konca 19. storočia, kedy dosiahol maximum 672 obyvateľov. Obyvatelia sa živili hrnčiarstvom, ale veľmi
rozšírené bolo najmä roľníctvo a v zime drevorubačstvo a furmanstvo. V obci vidno pôvodné hospodárske
dvory vybavené pre chov dobytka a hydiny. Niektoré z nich čakajú na obnovu a niektoré sú už
rekonštruované na rodinné domy. Pozitívny vplyv na zamestnanie by mohol mať rozvoj kapacít pre
ubytovanie a agroturistiku v nadrozmerných záhradách.
Sídelná štruktúra
- podľa KURS 2001 (Koncepcia sídelného rozvoja Slovenska) výkres 01 sv
- ods. 1.3.1 Centrá osídlenia
V súlade s vývojom spoločnosti, sa historicky z jednotlivých obcí vyvinuli určité typy obcí. Niektoré z
nich špecificky zabezpečovali vybrané činnosti aj pre ostatné obce.
- prvá skupina, prvá podskupina
- Banská Bystrica
- tretia skupina, prvá podskupina
- Banská Štiavnica
- ods. 1.3.2 Ťažiská osídlenia
Ťažiská osídlenia plnia funkciu akcelerátorov všeobecného rozvoja. Vymedzený priestor je jadrovým
(najrozvinutejším a najbohatším) územím. Založené sú prevažne na úzko orientovaných pracoviskových
vzťahoch. Zvyšuje sa potenciál daného priestoru a vytvárajú sa predpoklady aktívnej ochrany kultúrnych a
krajinárskych hodnôt danej lokality. Rovnako dôležité je zabezpečenie optimálnej a bezkolíznej dopravy a
vybavenosti infraštruktúrou.
Obec Beluj sa nachádza:
- v okrajovom pásme ťažiska osídlenia prvej úrovne, tretia skupina
- banskobystrické ťažisko osídlenia
- v ťažisku osídlenia tretej úrovne, druhá skupina
- banskoštiavnické ťažisko osídlenia
Rozvojové osi podporujú sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj vrátane rozvoja
vidieka. Vytvárajú podmienky pre dostupnosť k infraštruktúram, zachovanie a rozvoj prírodného a
kultúrneho dedičstva a zabezpečujú Návrh ktoré sú na sídelnú štruktúru kladené z hľadiska ekonomických,
sociálnych a environmentálnych súvislostí.
Obec Beluj sa nachádza:
- v okrajovom pásme rozvojovej osi tretieho stupňa
- starohorská rozvojová os: Banská Bystrica – Staré Hory

e.

Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

V smere severovýchod a juhozápad pretína územie obce cesta III. triedy a Dedinský potok,
v smere severozápad-juhovýchod Belujský potok. Riešené územie sa podľa geomorfologického členenia
rozprestiera v oblasti Slovenské Stredohorie, v celku Štiavnické vrchy, v podcelku Sitnianska vrchovina,
v častiach Sitnianske predhorie, Prenčovská kotlina a Sitno. Územie obce sa využíva na poľnohospodárske
účely 44,82% (orná pôda a pasienky), veľkú časť 52,82% tvoria lesy a 0,47% vodné plochy. Táto štruktúra
v zásade zostáva nezmenená.
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Územie obce Beluj tvorí jedno katastrálne územie. Zastavané a urbanizované plochy sa
nachádzajú v stredo-východnej časti územia, kde sa aj navrhuje nová zástavba (v stavebných medzerách
existujúcej zástavby, na nadmerných súkromných pozemkoch v zastavanom území aj tesne nadväzujúcich
na zastavané územie) formou bývania v rodinných domoch BRD (samostatne stojace RD so záhradami a
doplnkovými stavbami), neuvažuje sa s bývaním v bytových domoch.
Obec Beluj môžeme rozdeliť na základe:
- morfologicko-genetického typu
obec s kompaktným zastavaným územím
- pôdorysu
potočná radová
- typu
ulicovka sa vyznačuje lineárnym pôdorysom, domy sú zoradené
spravidla po oboch stranách ulice; ide o miestnu ulicu ležiacu mimo hlavnej cesty, alebo ktorá môže
prechádzať aj naprieč či okrajom dediny
Z hľadiska charakteru zástavby prevládajú v obci byty postavené v rodinných domoch a jedna
trojpodlažná bytovka na južnom okraji obce. Pôvodnú zástavbu, úzke domy z nepálenej hliny, postupne
nahrádza novšia zástavba, domy so štvorcovým pôdorysom, ihlanovými, manzardovými a plochými
strechami. Ako nové plochy pre výstavbu rodinných domov by tvorili nadrozmerné záhrady. Plochy pre
bývanie v bytových domoch obec neuvažuje navrhovať.
Obec sa nachádza v ochrannom pásme lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská
Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“, preto je potrebné zachovať a chrániť historickú urbanistickú
štruktúru, ktorú tvorí radová zástavba ľudových domov s dominantami obce (evanjelický a. v. kostol
a rímskokatolícky kostol).
Ústredné priestranstvá obce tvoria väčšie nezastavané plochy medzi domami a to pri ceste III. triedy
(dom smútku, obecný úrad, potraviny, námestie pri autobusovej zastávke) a pri miestnych komunikáciách
(zeleň od r.k. kostola sv. Vavrinca až po futbalové ihrisko). Obec už začala s modernizáciou niektorých
priestranstiev a objektov a plánuje v tom pokračovať.
Z hľadiska vnútorných štruktúr obce je potrebné sa orientovať na funkčné dobudovanie a
kompozičné stvárnenie:
- hlavnej kompozičnej osi s požiadavkou vytvárania nosnej kostry (cesta III. triedy, Dedinský
a Belujský potok)
- ťažiskového priestoru, ktorého potenciál je potrebné vhodnými kompozičnými prvkami definovať a
vzájomne previazať, s cieľom vytvorenia nosnej siete vzájomne prepojených verejných priestorov, ktoré v
celkovej štruktúre obce mali kultúrno-historický podtext (priestor vymedzený budovami ako sú obecný
úrad, kultúrny dom, potraviny, dom smútku, r. k. kostol sv. Vavrinca, evanjelický a.v. kostol a plochami
cintorínov, futbalovým ihriskom, námestia, verejnej zelene, parkoviskom)
Asi 2 km severne od obce sa nachádza osada Široká lúka, kde je postavených 4 až 7 objektov. Jeden
z nich je rodinný dom, ostatné sú chalupy a hospodárske stavby. Takýchto podobných, ale menších osád (13 objekty) je v území asi 15, ktorých budovy slúžia ako chalupárska rekreácia a hospodárske stavby. Ku
všetkým vedú nespevnené účelové (poľné a lesné) komunikácie, prístupné aj zo susedných obcí. Niektoré sú
rekonštruované a niektoré rekonštrukcia čaká. Budú súčasťou malých prevádzok ubytovania a stravovania v
kombinácii s bývaním, alebo ako plochy pre agroturistiku, vidiecky turizmus, chalupársku, chatovú rekreáciu
a cestovný ruch. Ich súčasťou bude vybudovanie cykloturistických trás a súvisiacich služieb (požičovne
bicyklov), napr. aj ich zokruhovanie s napojením na sieť jestvujúcich cyklotrás so susednými obcami.
V území sa nachádza areál roľníckeho družstva (RD) Sitno Prenčov, a.s. V družstve je povolený chov
hospodárskych zvierat, spolu 224 VDJ. Vzdialenosť od vonkajšieho okraja hygienicky závadných objektov
družstva po okraj súvislej bytovej zástavby je dodržaná.
Funkčné využívanie územia
- hlavná kompozičná os
- cesta III. triedy III/1587 v smere severozápad – juhovýchod
- hlavný ťažiskový priestor
- priestor vymedzený budovami (obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku, 2x kostol, potraviny, rodinné
domy) a plochami (cintorín, cesta III. triedy, miestne komunikácie, chodníky, futbalové ihrisko, námestie,
verejná zeleň, parkovisko, Belujský a Dedinský potok)
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f.
Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných
území, najmä obytného územia, zmiešaného územia, výrobného územia,
rekreačného územia
OBYTNÉ ÚZEMIE
Slúži na bývanie v rodinných a bytových domoch s hospodárskou činnosťou a doplnkovými
funkciami, ktoré nemajú negatívny dopad na životné prostredie. Územie je doplnené dopravnou a
technickou vybavenosťou. Pre obytné územie sú v návrhu riešenia vyčlenené regulácie označené B
(bývanie).
ZMIEŠANÉ ÚZEMIE
Centrum obce a ťažisko obce je charakteristické premiešaním urbanistických funkcií, ktoré sa
navzájom dopĺňajú. Tieto časti sa vyznačujú prítomnosťou vybavenostných funkcií. Sú to plochy vymedzené
budovami a prislúchajúcimi plochami - priestor vymedzený budovami (obecný úrad, kultúrny dom, dom
smútku, 2x kostol, potraviny, rodinné domy) a plochami (cintorín, cesta III. triedy, miestne komunikácie,
chodníky, futbalové ihrisko, námestie, verejná zeleň, parkovisko, Belujský a Dedinský potok). Pre zmiešané
územie sú v návrhu riešenia vyčlenené regulácie označené B (bývanie), OS obchod a služby.
VÝROBNÉ ÚZEMIE
Predstavuje plochy pre budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky sú neprípustné
v obytnom a zmiešanom území. Pre výrobné územie sú v návrhu riešenia vyčlenené regulácie označené
POV poľnohospodárska výroba – družstvo, PP poľnohospodárska pôda, PRV priemyselná výroba, TI
technická infraštruktúra – ČOV, OH odpadové hospodárstvo – zberný dvor, kompostáreň.
REKREAČNÉ ÚZEMIE
Zabezpečuje požiadavky každodennej, víkendovej a celoročnej rekreácie obyvateľov. Väčšiu časť
rekreačných území tvoria plochy verejnej a krajinnej zelene, futbalové ihrisko, línie poľných ciest a vodných
tokov. Pre rekreačné územie sú v návrhu riešenia vyčlenené regulácie označené LÚ lesné územie, RŠ
rekreácia, šport.

g.
Návrh riešenia bývania, kultúrneho dedičstva, občianskeho vybavenia so
sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie
NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA
Zastavané a urbanizované plochy sa nachádzajú v stredo-východnej časti územia. Z hľadiska
charakteru zástavby prevládajú v obci byty postavené v rodinných domoch a jedna trojpodlažná bytovka na
južnom okraji obce.
Navrhuje sa bývanie v rodinných domoch (samostatne stojace RD so záhradami a doplnkovými
stavbami), v stavebných medzerách existujúcej zástavby, na nadmerných súkromných pozemkoch
v zastavanom území aj tesne nadväzujúcich na zastavané územie (lokality B), neuvažuje sa s rozvojom
bývania v bytových domoch. Časť domového fondu a hospodárskych stavieb, v súčasnosti nevyužívaného,
je navrhované ponechať aj pre ubytovanie na súkromí, penzióny a pod., tento trend je dôležité rozvíjať s
cieľom vytvorenia agroturistickej obce, za týmto účelom je navrhované uchovanie pôvodných ucelených
skupín domov, stodôl a sýpok.
Súčasne s realizáciou rozvojových lokalít bývania je navrhované vysadiť zeleň v dopravnom
priestore miestnych komunikácií.
Pri umiestňovaní stavieb je potrebné brať do úvahy:
- ochranné pásmo cesty III. triedy 20m od osi cesty
- pobrežné pozemky vodných tokov do 10 m od brehovej čiary
- delenie pozemkov vo výkresoch je iba orientačné
Ochrana obytného územia obce pred povodňami pri prudkých lejakoch sa navrhuje predovšetkým
kombináciou protipovodňových (sypané a prírodné hrádze - poldre - na vodných tokoch) a protieróznych
opatrení (výsadba drevín na pôde a v blízkosti vodných tokov, odrážky a zasakovacie jamy na poľných
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a lesných cestách). Ich cieľom je možnosť zvýšeného zadržania vlahy v povodí nad obcou, zníženie odtoku, a
tým aj množstva prívalových vôd.
- obytné územie - lokalita B (bývanie)
Uvažuje sa s malopodlažnou zástavbou bývania formou rodinných domov s priemernou rozlohou
parcely 800 – 1 200m2, pri obložnosti 3 – 5 obyvateľ/byt. Navrhované pozemky budú prístupné z miestnych
komunikácií. S rozvojom bývania v bytových domoch sa v návrhu rozvoja obytnej funkcie neuvažuje.
Delenie pozemkov vo výkresoch je iba orientačné.
označenie
funkcia
počet
počet
celková zastavané návrh vyňatie
domov
obyvateľ rozloha územie
do ZÚ pôdy
ov
(ha)
ZÚ
V
B
obytné územie - stav
5
25
0,4
0,4
0,4
B-ŠL
obytné úz. Široká lúka 8
32
1,1
2,4
1,1
B3
obytné územie - návrh 30
120
2,8
2,8
2,8
spolu
42
177
Lokalita B
0,4 záhrady - preluky
Plocha v stavebných medzerách existujúcej zástavby, s pozemkami pre 5RD. Je potrebné dodržať ochranné
pásmo cesty III. triedy 20m od osi cesty a ochranné pásmo 10m od brehovej čiary Dedinského a Belujského
potoka. Ide tu o zmenu funkcie záhrad na bývanie v rodinných domoch. Je potrebné vyňatie z pôdneho
fondu PPF 0,4ha. Inžinierske siete sa napoja na jestvujúce vedenia.
Lokalita B Široká lúka
1,1 záhrady, trvalé trávne porasty
Osada Široká lúka, 2km severne od obce, s pozemkami pre 8RD. Ide tu o zmenu funkcie záhrad a trvalých
trávnych porastov na bývanie v rodinných domoch a zahrnutie plochy 2,4ha do zastavaného územia. Je
potrebné vyňatie z pôdneho fondu PPF 1,1ha. Inžinierske siete sa napoja na jestvujúce a navrhované
vedenia.
Lokalita B3
2,8ha v ZÚ záhrady
Plocha v juhozápadnej časti obce v zastavanom území, s pozemkami pre 30RD. Stavebné objekty pre
bývanie situovať od hraníc pásma hygienickej ochrany PHO družstva 185m. Navrhované PHO nezasahuje do
navrhovanej plochy na bývanie. Ak by sa uskutočnil zvýšený chov aj výstavba domov, navrhuje sa výsadba
drevín na ploche družstva šírky 30m (spolu s existujúcou plochou zelene bude celková šírka zelene 60 80m), aby sa čiastočne eliminovali nežiadúce negatívne vplyvy na bývanie. Ide tu o zmenu funkcie záhrad na
bývanie v rodinných domoch. Je potrebné vyňatie z pôdneho fondu PPF 1,4ha. Inžinierske siete sa napoja
na navrhované vedenia.
NÁVRH RIEŠENIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
História
Prvá písomná zmienka o obci pochádza zo 6. júla 1290, keď Lampert, syn Mikuláša z rodu HuntPoznanovcov predal polovicu dediny Beluj štiavnickému mešťanovi Mikulášovi, pochádzajúceho z Banskej
Štiavnice. V roku 1342 bola obec majetkom hradného panstva Litva, neskôr panstva Čabraď – Sitno. Názov
obce Beel-Beley je pravdepodobne odvodený od nálezísk bielej hliny pod Sitnom v jej chotári. Ďalšie názvy
obce boli: 1342 – Belw, 1786 – Belluja, 1920 – Beluj. Maďarský názov obce je Béld.
Obec vlastnila v roku 1540 mlyn a kostol s cintorínom. Prvá zmienka o hrnčiarstve v obci pochádza z
roku 1635. V roku 1743 malo panstvo v Beluji sýpku, 2 mlyny – v lokalite Močidlá. V roku 1873 tu bola
postavená nová budova školy.
V tomto období dosiahla obec aj vrchol v počte obyvateľov. Najviac sa zaznamenalo pri sčítaní v
roku 1828, kedy sa v Beluji nachádzalo 112 domov a 672 obyvateľov. V roku 1890 sa začalo so stavbou
tehelne. V súvislosti s tehelňou v tomto období zaznamenala obec aj najväčší hospodársky rozvoj.
Obyvatelia sa živili hrnčiarstvom, ale veľmi rozšírené bolo najmä roľníctvo a v zime drevorubačstvo a
furmanstvo.
Z významných osobností tu svoje výskumy realizoval Andrej Kmeť a ako evanjelickí farári tu pôsobili
Ján Holuby a Gustáv Štollman, ktorý spolupracoval aj pri výskumoch A. Kmeťa.
Počiatky osídlenia regiónu, rovnako ako aj rozvoj obcí v ňom podmienili priaznivé ložiskové
podmienky (existencia nerastných surovín). Najstaršie doklady osídlenia v obci Beluj súvisiace s ťažbou rúd
a ich spracovaním pochádzajú z 3. – 2. storočia pred. n. l., dokazujúce činnosť Keltov na južne strane Sitna.
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Okrem železnej rudy, ktorá sa tu ťažila v 20. rokoch 20. storočia, podľa Labudu (2008), mineralogickoložiskové analýzy dokazujú aj ťažbu striebornej a zlatej rudy. K celkovému obrazu o osídlení územia prispel
známy prenčovský farár, archeológ, etnograf i národovec Andrej Kmeť, ktorý robil archeologické výskumy, s
početnými nálezmi popolnicových polí z mladšej doby bronzovej. Kmeťove archeologické výskumy s nálezmi
v blízkosti dnešnej polohy Beluja však dokázali osídlenie územia už v praveku.
Obec Beluj je historickým sídlom, potočnou radovou osadou, ktorá sa v písomných prameňoch
spomína už od 13. storočia. Je súčasťou osídlenia na južnej strane Sitna, ktoré tvorí dominantu okolia.
Charakter priestorového usporiadania obce určuje údolie Belujského potoka a komunikácia vedená v smere
Prenčov – Baďan. Dominantou obce sú dva kostoly – v základoch románsky rímsko-katolícky kostol sv.
Vavrinca a areálom cintorína a evanjelický kostol. Štruktúru historickej zástavby tvorí radová zástavba
ľudových domov, ktoré sú postavené kolmo na hlavnú os obce. Ľudové domy sú zvyčajne súčasťou
uzavretého hospodárskeho dvora, ktorý tvorí prízemný ľudový dom postavený na výrazne pozdĺžnom,
jednotraktovom pôdoryse a rovnobežne postavené hospodárske krídlo, v ktorom je sýpka a ďalšie
hospodárske priestory. Celý dvor uzatvára väčšinou v zadnej časti stodola.
Obec sa nachádza v ochrannom pásme lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská
Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“, ktorá bola do Zoznamu svetového dedičstva zapísaná na základe
rozhodnutia Výboru svetového dedičstva č. 618rev prijatého na jeho zasadnutí v dňoch 6.–11.12.1993
v Cartagene. Tým bola celej tejto lokalite priznaná jedinečná svetová (univerzálna) hodnota, k ochrane
a zabezpečeniu ktorej sa Slovenská republika zaviazala ratifikovaním medzinárodného Dohovoru o ochrane
kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Z.z.). Vo Vykonávacej smernici k Dohovoru sa v
§ 98 uvádza: „...štát má povinnosť uplatňovať zákonné a regulačné opatrenia na národnej a miestnej úrovni
na zabezpečenie zachovania lokality svetového dedičstva a jej ochranu proti takému vývoju a zmenám,
ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jedinečnú svetovú hodnotu.“
Je potrebné zachovať a chrániť:
- historickú urbanistickú štruktúru, ktorú tvorí radová zástavba ľudových domov s dominantami obce
(evanjelický a.v. kostol a rímskokatolícky kostol)
- panorámu a siluetu zástavby obce Beluj
- hodnoty, ktoré sú tvorené regionálnymi znakmi architektúry v prostredí južného Hontu
Je potrebné zachovať a uplatňovať hodnoty, ktoré predstavujú predovšetkým tieto regionálne
znaky:
- hmota objektu prízemná, so zapustenou pivnicou
- jednotraktový pôdorys, postavený kolmo na hlavnú ulicu
- tvar strechy - sedlová, sklon asi 40-45 stupňov
- strešné štíty - plné drevené doskové (so zvislo kladených dosiek), s vyrezávaným motívom
- sústava vikierov - tzv. hospodárske, so sedlovou alebo pultovou strieškou
- komíny - nad čiernou kuchyňou vyúsťuje masívne komínové teleso, ktoré je v nadstrešnej časti ukončené
typickou hlavicou
- krytina – keramická krytina, dvojdrážková, malorozmerová (16ks/m2), farebnosť – „biela“, tehlovo
červená, výrazná červená
- fasády – hladké, omietané, natierané vápenným náterom, s hladkými štukovými šambránami okolo okien
a predsadeným nahrubo omietaným soklom, farebnosť fasád – pastelové farby
- vstupné drevené dvere osadené na dvorovej fasáde sú rámovej alebo zvlakovej konštrukcie
- okná – drevené, dnu a von otváravé štvorcové alebo obdĺžnikové, 4-tabuľkové, alebo 6-tabuľkové alebo
delené v tvare písmena „T“
- oplotenie – prevažuje drevené, nízke latkové (zvislo ukladané latky) ploty, doskové ploty (zvislo ukladané
dosky), doplnené nízkymi nahrubo omietanými kamennými múrikmi
- terén prirodzene svahovitý, bez výrazných zásahov do prirodzenej profilácie
- nízke oporné múry z nasucho ukladaného lomového kameňa, ukladaného prevažne do vodorovných
riadkov
Novostavby je navrhované situovať len v takom rozsahu, aby sa zachovala urbanistická štruktúra,
výškové zónovanie a hmotová skladba, rušivé novostavby a prvky je potrebné nahradiť novými hodnotami,
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ktoré budú v súlade s prostredím. V prípade zámeru novej zástavby, túto situovať na okraji historickej
zástavby, novú zástavbu navrhovať prednostne 1-podlažnú, s obytným podkrovím so sedlovou strechou.
Pamiatky
Na území obce sa nachádzajú nehnuteľné národné kultúrne pamiatky, evidované v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu (ÚZPF).
1.
Rímsko-katolícky kostol sv. Vavrinca, č. ÚZPF 1224/1, dátum vyhlásenia za KP 1963, p. č. 134; doba
vzniku 1725, datovanie zmien 1871, prevládajúci sloh barok, dispozícia 1-loďová, stavebný stav vyhovujúci
Základy kostola siahajú až do románskeho obdobia. Už v období do roku 1526 sa v obci
predpokladala existencia sakrálneho objektu. Prvá etapa kostola je románska. Tvorí ju románsky kostol,
ktorý sa zachoval v pôvodnej podobe s minimálnym narušením, mladšími oknami a s pôvodnými detailmi.
Pôvodná je aj povrchová úprava muriva tzv. škárovaním a dva pôvodné okenné otvory. Druhá etapa jeho
vývoja je datovaná do obdobia gotiky a tvorí ju predĺženie lode kostola západným smerom, prístavba veže a
pravdepodobne aj sakristie. Toto potvrdzujú dva okenné otvory, situovanie južného portálu a portál
sakristie. Na barokovej dispozícii bol prestavaný v roku 1725 a potom znovu v roku 1871 do súčasnej
podoby. Tvorí ho jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a mohutnou hranolovou
predstavanou vežou. Hlavný oltár je klasicistický, spolu s ústredným obrazom patróna kostola sv. Vavrinca
diakona pochádza zo začiatku 19. st. Mobiliár kostola tvorí menší klasicistický oltárny obraz Narodenia s
datovaním z konca 18. st., barokový obraz sv. Juraja z prvej tretiny 18. st., votívny obraz Nesenie kríža zo
začiatku 18. str. a barokový obraz Očisťovania Panny Márie z r. 1740-1745, na ktorom je znázornená
Madona v dobovom feudálnom úbore. Súčasťou sú aj dva procesiové kríže s Ukrižovaným z druhej tretiny
19. st., ľudová soška Piety zo začiatku 19. st., barokové svietniky zo začiatku 18. st. a vzácny mobiliár
obojstranne maľovaných zástav z roku 1841. Vo veži sú umiestnené dva zvony.
2.
Evanjelický a.v. kostol, č. ÚZPF 11257/1, dátum vyhlásenia za KP 1998, p.č. 368, doba vzniku 1785,
datovanie zmien 1879, prevládajúci sloh klasicizmus, dispozícia 1-loďová, stavebný stav dobrý
Kostol bol postavený ako tolerančný kostol v klasicistickom slohovom štýle. Podľa vtedajších
platných predpisov pre stavbu protestantských chrámov nemal vežu a bol vtlačený medzi ostatnú radovú
zástavbu obce, ktorej sa musel prispôsobiť i rozvrhom stavebnej hmoty. Dnešnú podobu objektu tvorí
sieňová pozdĺžna stavba s pravouhlým uzáverom. Na severozápadnej strane je pristavená veža, ktorú tvorí
šesťboký ihlan. Strecha nad loďou je valbová. Pôvodný vchod do kostola s jednoduchým kamenným
pravouhlým portálom bol z dvorovej strany. V roku 1820, keď sa vytvoril nový vlastný vstup z ulice, bol
vchod z dvora zamurovaný. Vtedy sa zväčšili aj okenné otvory.
Prvý návrh na dostavbu veže pochádza z roku 1879. Z pôvodného návrhu výzdoby veže sa nakoniec
uplatnila výzdoba jej fasády vo forme nárožných pilastrov a orámovania. Vo veži sú umiestnené tri zvony
rôznych veľkostí s neogotickou výzdobou.
Presbytérium je oddelené od lode víťazným oblúkom. V strede je oltár z roku 1835 s datovaním na
zadnej stene stavby „ANNO 1835“ umiestneným pod oltárnym obrazom. Oltárny obraz, ktorého autorom je
M. Araut zobrazuje „Krista modliaceho sa v Getsemanskej záhrade“.
Súčasťou mobiliáru kostola je kamenná krstiteľnica z roku 1820 s mosadzným krytom s krížom.
Organ pochádza z roku 1897 od výrobcu Karola Neosera z Nového Jičínu. V prvej polovici 20. storočia boli z
kostola odstránené pôvodné barokovo-klasicistické lavice.
3.
Fara s areálom, č. ÚZPF 11875/1, dátum vyhlásenia za KP 2013, p.č. 368, doba vzniku 1879,
datovanie zmien 2. pol. 20 st., prevládajúci sloh klasicizmus, pôdorys obdĺžnik, dispozícia 2-trakt, podlažnosť
1/-0, stavebný stav vyhovujúci
- hospodárska stavba, č. ÚZPF 11875/2, dátum vyhlásenia za KP 2013, p.č. 352, 353, doba vzniku
pred 1871, datovanie zmien 2. pol. 20 st., prevládajúci sloh bez slohových znakov, pôdorys obdĺžnik,
dispozícia 3-priest, podlažnosť 1/-0, stavebný stav vyhovujúci
- sýpka, č. ÚZPF 11875/3, dátum vyhlásenia za KP 2013, p.č. 353, doba vzniku pred 1871, datovanie
zmien 1927, prevládajúci sloh bez slohových znakov, pôdorys obdĺžnik, dispozícia 2-priest, podlažnosť 2/-0,
stavebný stav narušený
4.
Ľudový dom, č. ÚZPF 12001/1, dátum vyhlásenia za KP 2014, p.č. CKN 307, 309, 311, 312, EKN
273/3, 273/6, 713, doba vzniku koniec 19 st., datovanie zmien 20 st., prevládajúci sloh ľudové staviteľstvo,
dispozícia 3-dielna, 6-priestorová, pôdorys obdĺžnik, podlažnosť 1/-0, stavebný stav narušený
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- hospodárska stavba, č. ÚZPF 12001/2, dátum vyhlásenia za KP 2014, doba vzniku koniec 19 st.,
datovanie zmien 20 st., prevládajúci sloh ľudové staviteľstvo, dispozícia 4-priestorová, pôdorys obdĺžnik,
podlažnosť 1/-0, stavebný stav narušený
5.
Ľudový dom, č. ÚZPF 12039/1, dátum vyhlásenia za KP 8.11.2016, p.č. CKN 281, EKN 170/1, doba
vzniku 2 pol. 19 st., datovanie zmien 2 po. 20 st., prevládajúci sloh ľudové staviteľstvo, dispozícia 4-dielna,
4-priestorová, pôdorys obdĺžnik, podlažnosť 1/-0, stavebný stav narušený
Je navrhované zachovať a chrániť architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú zapísané v ÚZPF,
ale majú historické a kultúrne hodnoty:
1. kamenný kríž Kiepa, 19. storočie
2. Belujská tehelňa, začala sa stavať okolo roku 1890, v tehelni sa nachádzali dve vypaľovacie pece,
tehelňa zásobovala podniky v Banskej Štiavnici, rozvoz tehál zabezpečoval prácu belujským gazdom
ako povozníkom, okrem tehál sa v tehelni vypaľovali aj škridly, svoju činnosť ukončila v roku 1903
3. domy s pôvodnou architektúrou
Zoznam možno dopĺňať o ďalšie aj novodobé objekty a solitéry miestneho významu podľa § 14, ods.
4, zákona 49/2002 Z.z. - súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka,
historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórií a osobnostiam obce.
Podľa takto spracovaného materiálu je možné sa uchádzať o finančné príspevky pre obnovu a prevádzku
pamiatkových objektov obce.
Erb obce Beluj
V červenom štíte zo zelenej oblej pažite vyrastajúce tri strieborné zlatostredé bezkališné ruže,
sprevádzané dolu po bokoch zlatými nebeskými telesami privráteným polmesiacom a hviezdou.
Komentár: Biele kvety z pôvodnej historickej pečate obce, pochádzajúcej z r. 1684 svojou farbou
pripomínajú pomenovanie obce a sú teda hovoriacim symbolom. Nebeské telesá korenia v erbe Hontu, kde
sa obec nachádza. Dátum prijatia: 2.8.2007
NÁVRH RIEŠENIA OBČIANSKEHO A ŠPECIFICKÉHO VYBAVENIA, SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
OBČIANSKE VYBAVENIE
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Nachádza sa v susednej obci Prenčov. Zriaďovateľom je obec Prenčov. ZŠ I. stupňa
v ročníkoch 1 až 4 navštevujú žiaci z obce Prenčov, Beluj, Baďan..., v školskom roku 2015/2016 navštevovalo
školu 23 žiakov. Žiaci v ročníkoch 5 – 9 navštevujú základnú školu v obci Štiavnické Bane a Svätý Anton.
MATERSKÁ ŠKOLA
Nachádza sa v susednej obci Prenčov. Je to elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s
MŠ. Zriaďovateľom je obec Prenčov. MŠ poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov,
v školskom roku 2015/2016 navštevovalo školu 20 žiakov.
V oblasti školstva sa neuvažuje so zmenou stavu. Aj naďalej budú využívané školské kapacity
v susednej obci Prenčov.
OBECNÁ KNIŽNICA
Zriaďovateľom obecnej knižnice je obec Beluj. Obecná knižnica je univerzálnou
verejnou knižnicou obce. Nachádza sa v budove obecného úradu.
KULTÚRNY DOM
Kultúrno-spoločenské zázemie je zabezpečované kultúrnym domom, ktorý sídli
v budove obecného úradu. Táto inštitúcia má miestnu pôsobnosť.
OBECNÝ ÚRAD
Vybavenosť pre správu a administratívu v súčasnosti v obci predstavuje obecný
úrad a kultúrny dom v jednom objekte.
Exteriér budovy je po rekonštrukcii. Obec plánuje rekonštruovať a modernizovať aj interiér budovy.
Okolie obecného úradu je nutné usporiadať, zeleň pretriediť a vysadiť nové dreviny, parkovisko
rekonštruovať a doplniť prvky drobnej architektúry (lavičky, smetné koše, osvetlenie, picia fontána).
PODUJATIA
Obec sa vyznačuje bohatým kultúrnym životom, konajú sa tu verejné oslavy, zábavy
a súťaže, ktoré pomáhajú udržiavať tradičné ľudové zvyky.
ČLENSTVO OBCE
Obec je súčasťou Mikroregiónu Južné Sitno od roku 1999 v okrese Banská Štiavnica
a Krupina. Tvoria ho obce Baďan, Beluj, Kráľovce – Krnišov, Počúvadlo, Prenčov a Žibritov. Hlavné sídlo je v
obci Prenčov. Je členom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a OZ Zlatá cesta (dva okresy Banská
Štiavnica a Krupina, 32 obcí).
NÁMESTIE
V zastavanom území je dostatok udržiavanej verejnej zelene. Týmto plochám
chýbajú ihriská a prvky drobnej architektúry. V centrálnej časti je vybudované spevnené námestie so
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sadovými úpravami, spevneným svahom, posedením, modernizovanou autobusovou zastávkou a trhovým
miestom. V pláne je rekonštruovať pivnicu vo svahu námestia, vybudovať trhové miesto, usporiadať cestu
III. triedy a priľahlú odstavnú plochu. Vo východnej časti obce je práve vo výstavbe oddychová zóna.
Prebieha rekonštrukcia jestvujúceho vidieckeho domu na múzeum, spolu s úpravou okolia (verejná zeleň,
ihrisko a posedenie s ohniskom, trhové miesto). Všetky tieto návrhy úzko súvisia aj organizovanými
podujatiami v obci.
ŠPECIFICKÉ VYBAVENIE
KOSTOL
Kultúrno-duchovné zázemie s vplyvom na miestne obyvateľstvo je zabezpečované
Rímskokatolíckym kostolom sv. Vavrinca a Evanjelickým a. v. kostolom.
CINTORÍN, DOM SMÚTKU
V obci sa nachádzajú dva cintoríny pre rímsko-katolíckych veriacich a pre
veriacich evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (VZN č. 7/2015, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok
pohrebísk, pohrebiská spravuje obec Beluj prostredníctvom Obecného úradu Beluj).
- cintorín pre rímsko-katolíckych veriacich sa nachádza vo východnej časti obce, v parku okolo kostola
- cintorín evanjelickej cirkvi sa nachádza v severozápadnej časti obce, pri dome smútku
Kostoly a ich areály je navrhované rekonštruovať a modernizovať, v rámci postupov pre pamiatky. V
ich blízkosti nie sú navrhované žiadne novostavby, aby sa zachovala urbanistická štruktúra, výškové
zónovanie a hmotová skladba, v súlade s prostredím. Sú v zachovalom technickom stave, dobre udržiavané.
Dom smútku sa nachádza mimo areál cintorína. Je navrhovaný na rekonštrukciu. Okolie nie je
oplotené, zeleň je udržiavaná, potrebuje prebierku a novú výsadbu.
Kapacita cintorínov je postačujúca, neuvažuje sa s rozšírením pohrebísk. Areály cintorínov sú
navrhnuté na rekonštrukciu (výmena oplotenia, prebierka zelene a nová výsadba). Ochranné pásmo
pohrebiska je 50m od hranice pozemku pohrebiska. v OP sa nenavrhujú žiadne budovy na bývanie.
SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA
ZDRAVOTNÍCTVO
Obyvatelia obce využívajú služby zdravotnej starostlivosti iba v okresnom meste Banská Štiavnica
vzdialenom 16km, kde sa nachádzajú všetky ambulancie.
SOCIÁLNE SLUŽBY
V obci sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne zariadenia sociálnej infraštruktúry. Najbližšie zariadenia
sú lokalizované v obci Prenčov. Je to najmä zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou a 24
hod. starostlivosťou.
Potreba zabezpečenia sociálnej infraštruktúry je navrhovaná vybudovaním zariadenia sociálnych
služieb ako adekvátne ubytovacie zariadenie a služby pre seniorov. Pre tieto účely je určený starší rodinný
dom.
Vznik menších zariadení občianskeho vybavenia lokálneho významu je navrhované aj v rámci
existujúceho obytného územia (lokalita B, B-ŠL), ako aj jeho navrhovaného rozšírenia (lokalita B3).
NÁVRH RIEŠENIA VÝROBY
POĽNOHOSPODÁRSKY AREÁL (lokalita POV) V území sa nachádza areál roľníckeho družstva (RD) Sitno
Prenčov, a.s. Celý komplex budov a spevnených plôch je v stavebnom stave vhodnom na rekonštrukciu.
V areáli je aktuálny chov hospodárskych zvierat. Priemerne za celý rok je na hospodárskom dvore 315ks
hovädzieho dobytka. Podľa tohto počtu sa stanovujú pásma hygienickej ochrany - PHO - 315ks HD x 0,71 =
224VDJ - veľkých dobytčích jednotiek - 1VDJ = 500 kg/živej hmotnosti všetkých spolu chovaných zvierat –
hovädzí dobytok, ovce, ošípané, hydina; PHO sa stanovuje 115m od budovy, v ktorej sa chov nachádza.
Vzdialenosť od vonkajšieho okraja hygienicky závadných objektov družstva po okraj súvislej bytovej
zástavby je v súčasnosti dodržaná. V PHO sa nachádzajú jestvujúce záhrady rodinných domov, oddelené od
plochy družstva pásmom zelene.
V pláne je zrekonštruovať jestvujúce objekty areálu a rozšíriť chov o 200ks HD x 0,71 = 142VDJ,
spolu 515 ks HD, spolu PHO 185m. Navrhované PHO zasahuje do navrhovanej plochy na bývanie B3 v časti
záhrad. Plocha B3 je v II. etape výstavby. Ak by sa uskutočnil zvýšený chov aj výstavba domov, navrhuje sa
výsadba drevín na ploche družstva šírky 30m (spolu s existujúcou plochou zelene bude celková šírka zelene
60 - 80m), aby sa čiastočne eliminovali nežiadúce negatívne vplyvy na bývanie. Aj napriek tomu obytné
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územie nie je zaťažené zápachom, dobytok je sezónne na lúkach, aj v zimnom období je čiastočne vonku,
jednorázovo zapácha iba hnoj, vyvážaný na polia v širšom území, nielen pri družstve.
PHO je stanovené podľa „Zásady chovu hospodárskych zvierat v intraviláne a extraviláne obce“
vydanej Ministerstvom pôdohospodárstva SR v roku 1992. Pri určovaní potrebnej vzdialenosti PHO sa
neberie zreteľ na objekty nevyžadujúce hygienickú ochranu (poľnohospodárskeho využitia), ale pre objekty
vyžadujúce hygienickú ochranu (ubytovacie, športovo-rekreačné). Pri osadení spomínaných objektov v max.
PHO je navrhované dodržať nasledujúce zásady – objekt nesmie mať okno alebo dvere orientované na
objekt chovu a medzi objektom chovu a objektom pre bývanie musí byť prekážka (pevná stena, murivo,
plný plot, živý plot, výsadba zelene a pod.)
označenie funkcia
rozloha (ha) v ZÚ
návrh do ZÚ
na vyňatie V
POV
poľnohospodárska výroba - stav
10,4
10,4
Lokalita POV
10,4 mimo ZÚ, zastavaná plocha a nádvorie
Plocha družstva v juhozápadnej časti obce, pri ceste III. triedy a bezmenného vodného toku. Je potrebné
dodržať ochranné pásmo cesty III. triedy 20m od osi cesty. Plocha 10,4ha sa zahrnie do zastavaného
územia.
AGROTURISTIKA
Obec má predpoklady ponúknuť aktivity spojené s chovom a starostlivosťou
o zvieratá, napr. s jazdou na koni a hipoliečbu. Veľkú popularitu majú aj vychádzky na konskom chrbte vo
voľnej krajine. V rámci hipoturistiky by bolo vhodné rozvinúť nielen víkendovú hipo - agroturistiku, ale aj
školskú a rodinnú agroturistiku (pobyty), ako liečby pri alergiách a civilizačných chorobách (aktívny oddych
formou prác na farme). Rozvoj agroturistiky môže prispieť k stabilizácii agropotravinárskeho sektoru, hlavne
pokiaľ ide o odbyt jeho produktov a zamestnanie. Vhodné je podporovať tradičné remeslá zriaďovaním
remeselných dvorov a pod.
Vznik menších zariadení pre agroturistiku lokálneho významu je navrhované aj v rámci existujúceho
obytného územia (lokalita B, B-ŠL), ako aj jeho navrhovaného rozšírenia (lokalita B3), ale aj v osadách
roztrúsených po celom území obce.
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
V obci sa nachádzajú viacerí súkromní výrobcovia s prevádzkami mimo
obce, ktorí sa zaoberajú výrobou jednoduchých výrobkov z kovu a drevárskych výrobkov. Výrobné funkcie
nie sú výraznejšou mierou zastúpené ani rozvinuté. Preto sa navrhuje plocha pre rozvoj výroby a priemyslu
v časti areálu poľnohospodárskeho družstva. Návrh umožňuje umiestniť drobné výrobné a obslužné
prevádzky (napr. stolárska, zámočnícka dielňa, sklenárstvo...) aj v rámci existujúceho obytného územia
(lokalita B, B-ŠL), ako aj jeho navrhovaného rozšírenia (lokalita B3), bez rušivých vplyvov na obytné územie.
označenie funkcia
rozloha (ha)
v ZÚ
návrh do ZÚ
na vyňatie V
PRV
priemyselná výroba - návrh
0,5
0,5
Lokalita PRV
0,5ha v ZÚ, zastavaná plocha a nádvorie
Plocha v južnej časti obce, medzi cestou III. triedy, Belujským potokom a bezmenným vodným tokom. Je
potrebné dodržať ochranné pásmo cesty III. triedy 20m od osi cesty. V OP sa navrhuje sprievodná zeleň. Pri
realizácii bude potrebné preložiť 300m 22kV vzdušného elektrického vedenia do zeme, v trase zelene
a cesty III. triedy. Ide tu o zmenu funkcie poľnohospodárskej výroby na priemyselnú výrobu a sprievodnú
zeleň. Inžinierske siete sa napoja na jestvujúce a navrhované vedenia.
OBCHOD A SLUŽBY
TRHOVÉ MIESTO
Obec má zriadené kryté trhové miesto na príležitostný trh na verejnom
priestranstve. Nachádza sa v rekonštruovanej autobusovej zastávke v centre obce. Sú navrhované aj ďalšie
miesta na príležitostný trh na verejnom priestranstve, v blízkosti pivnice vo svahu námestia, pri obecnom
úrade a múzeu.
VEREJNÉ STRAVOVANIE A UBYTOVANIE
V území obce sa nenachádzajú priestory pre ubytovanie ani
verejné stravovanie. Sezónne je využívané poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia a predaj na priamu
konzumáciu pri rôznych aktivitách v obci, napr. na futbalovom ihrisku.
Vznik menších zariadení je navrhované aj v rámci existujúceho obytného územia (lokalita B, B-ŠL),
ako aj jeho navrhovaného rozšírenia (lokalita B3), ale aj v osadách roztrúsených po celom území obce.
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MALOOBCHOD
V centre obce sa nachádza budova potravín (nákup a predaj všetkých druhov
tovarov hlavne potravín, ovocia, zeleniny a nápojov, s priemyselným a drogistickým tovarom), slúžiaca
obyvateľom. Navrhuje sa rekonštrukcia objektu a areálu, najmä úprava parkovania pre motorové vozidlá
a prístup pre chodcov. Pešie chodníky smerujúce k obchodu z rôznych smerov obce sú iba trasy vyšliapané
v tráve a v ich smeroch sa nachádzajú aj málo udržiavané pešie mosty cez vodné toky. Navrhujú sa
vybudovať spevnené pešie chodníky, oporné múry pre ich stabilitu v strmom teréne a nové pešie
premostenia.
Rozvoj komerčného obchodu a služieb je navrhovaný na časti plochy jestvujúceho družstva (lokalita
OS 0,5ha). Jestvujúce objekty je navrhované asanovať, využiť niektoré základy a murivo.
Komerčné aktivity sa navrhujú umiestniť aj v rámci objektu obecného úradu, existujúceho obytného
územia (lokalita B, B-ŠL), ako aj jeho navrhovaného rozšírenia (lokalita B3).
označenie funkcia
rozloha (ha) v ZÚ
návrh do ZÚ
na vyňatie V
OS
obchod a služby - návrh
0,5
0,5
Lokalita OS
0,5ha v ZÚ, zastavaná plocha a nádvorie
Plocha v južnej časti obce, medzi cestou III. triedy, Belujským potokom a bezmenným vodným tokom. Je
potrebné dodržať ochranné pásmo cesty III. triedy 20m od osi cesty. V OP sa navrhuje sprievodná zeleň. Ide
tu o zmenu funkcie poľnohospodárskej výroby na obchod a služby a sprievodnú zeleň. Inžinierske siete sa
napoja na jestvujúce a navrhované vedenia.
OSTATNÉ SLUŽBY
zmenou stavu.

V susednej obci Prenčov sa nachádza slovenská pošta. Tu sa nepredpokladá so

V rámci obce sa uvažuje s intenzifikáciou nevyužitých objektov a produkčných záhrad na
potravinárske prevádzky s cieľom vyššieho zhodnotenia domácich produktov. Tým sa vytvára predpoklad
pre vznik nových pracovných príležitostí a s tým spojený rozvoj živnostenského a stredného podnikania na
úseku doplnkovej výroby a služieb.
NÁVRH RIEŠENIA ŠPORTU
ŠPORT
Športová činnosť je adekvátna veľkosti obce. Nachádza sa tu futbalové ihrisko v južnej časti
obce pri Belujskom potoku a ceste III. triedy mimo zastavaného územia. Areál nie je vybudovaný, ihrisko je
iba jednoduché, bez označenia hraníc, s futbalovými bránkami. Je umiestnené priamo v záplavovej zóne
dvoch potokov Belujského a Dedinského. Pre správne fungovanie športovej plochy je navrhované
prednostne realizovať protipovodňové (sypané a prírodné hrádze - poldre - na vodných tokoch)
a protierózne (výsadba drevín na pôde a v blízkosti vodných tokov, odrážky a zasakovacie jamy na poľných
a lesných cestách) opatrenia, aby povodne z lejakov už neovplyvňovali kvalitu a bezpečnosť ihriska.
Navrhuje sa dobudovať jestvujúci areál (lokalita RŠ1), vstup a vjazd (cestný most a parkovanie), ohradenie a
osvetlenie ihriska, oplotenie celého areálu, terénne úpravy plochy ihriska, výstavba spoločného objektu pre
tribúny, šatne, hygienické zariadenia, sklady, kuchyňu, spoločenskú miestnosť a plochy pre občerstvenie.
V areáli sa tiež navrhuje vybudovať maloplošné multifunkčné ihriská a tenisové kurty. Využiť ich plochy
sezónne (v zimnom období klzisko). Poloha ihrísk je vo výkresoch zaznačená iba orientačne.
V budove zrekonštruovaného obecného úradu, v sále kultúrneho domu, je organizovaný
stolnotenisový krúžok. Detské ihriská doteraz neboli vybudované.
Súčasťou rekreácie budú aj štyri rozhľadne, navrhované na vyvýšených, alebo frekventovaných
miestach, pri turistických, cyklistických a účelových komunikáciách. Navrhuje sa v ich blízkosti aj výstavba
prístreškov s posedením a informačných tabúľ. V blízkosti jednej rozhľadne, najbližšie pri obci, sa nachádza
kamenný kríž Kiepa, miestna pamiatka z 19. storočia. Rozhľadňa sa navrhuje umiestniť tak, aby nepoškodila
pohľad na pamiatku.
označenie funkcia
rozloha (ha)
v ZÚ
návrh do ZÚ
na vyňatie V
RŠ1
rekreácia, šport - stav, návrh
2,0
2,0
2,0
Lokalita RŠ1
2,0ha mimo ZÚ, TTP trvalé trávne porasty
Plocha v južnej časti obce, pri ceste III. triedy a Belujskom potoku. Je potrebné dodržať ochranné pásmo
cesty III. triedy 20m od osi cesty a ochranné pásmo vodného toku v šírke 10m obojstranne od brehovej
čiary. V OP sa navrhuje sprievodná zeleň. Ide tu o zmenu funkcie TTP na rekreáciu, šport, parkovanie
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a sprievodnú zeleň. Je potrebné vyňatie z pôdneho fondu PPF 2,0ha. Inžinierske siete sa napoja na
jestvujúce a navrhované vedenia.
V oblasti športových aktivít, ktoré sa neviažu na vybudovanú športovú infraštruktúru, ponúka obec
a jej okolie široké možnosti. Ide predovšetkým o pešiu turistiku, horskú cykloturistiku, zber húb a
poľovníctvo.
REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH
V území obce sa nenachádzajú priestory pre ubytovanie na súkromí ani verejné stravovanie, ale
existencia prírodných podmienok aj vhodných kultúrno-historických objektov (v zastavanom území aj
rovnomerne roztrúsených po celom území obce) je ideálna, aj keď medzi obyvateľmi chýba tradícia
podnikania v cestovnom ruchu. Najmä počas letnej sezóny prechádzajú cez obec turisti k blízkym prírodným
atrakciám. Záujmom obce je pre týchto turistov poskytnúť kvalitné a lacné ubytovanie, prípadne
občerstvenie. Vlastníkmi týchto priestorov sú zväčša obyvatelia, ale niektoré chalupy a chaty vlastní aj obec.
Navrhuje sa rozvinúť plochy pre agroturistiku, vidiecky turizmus, chalupársku, chatovú rekreáciu a
cestovný ruch. Vznik týchto zariadení je navrhované v rámci existujúceho obytného územia (lokalita B, BŠL), ako aj jeho navrhovaného rozšírenia (lokalita B3), ale aj v osadách roztrúsených po celom území obce.
Súčasťou rekreácie bude vybudovanie cykloturistických trás a súvisiacich služieb (požičovne
bicyklov). Trasy budú zokruhované s napojením na sieť jestvujúcich cyklotrás v susedných obciach.

h.

Vymedzenie zastavaného územia obce

Územný plán obce Beluj rieši administratívno-správne územie s celkovou výmerou 2281,3893ha,
tvorí ho jedno katastrálne územie. Podľa § 2, písm. i), zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hranicou zastavaného územia
obce je hranica územia vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do
odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990. V ÚP sa navrhuje sa rozšíriť o plochu 15,3ha. Zmena hranice
ZÚ sa uskutoční až zmenou zákona.
ÚHDP - úhrnné hodnoty druhov pozemkov v k. ú. Beluj
(Úrad geodézie, kartografie a územia SR 2016)
Druh pozemku
Výmera v ha
%
Orná pôda
467,9510
20,51
Záhrady
14,5658
0,64
Ovocné sady
0,7944
0,03
Trvalé trávne porasty (TTP)
539,2633
23,64
Poľnohospodárska pôda - spolu
1022,5745
44,82
Lesné pozemky
1204,9661
52,82
Vodné plochy
10,7651
0,47
Zastavané plochy a nádvoria
39,0104
1,71
Ostatné plochy
4,0732
0,18
Spolu
2281,3893
100,00
zastavané územie
42,5591
1,87
mimo zastavaného územia
2238,8302
98,13
Navrhované hranice zastavaného územia
označenie funkcia
výmera lokality (ha)
B ŠL
obytné územie - návrh - Široká lúka
2,4
POV
poľnohospodárska výroba - stav
10,4
RŠ1
rekreácia, šport - stav, návrh
2,0
TI
technická infraštruktúra - návrh
0,5
spolu
15,3
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i.
Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných
predpisov
Priestorové usporiadanie – ochranné pásma
Ochranné pásma sú legislatívne vymedzené zóny – oblasti za účelom ochrany jednotlivých
historických pamiatok, prírodných a technických prvkov, alebo ich okolia pred negatívnymi účinkami.
Spoločnou črtou uvedených pásiem je limitujúci a obmedzujúci vzťah k rozvoju jednotlivých
socioekonomických aktivít a z toho vyplývajúci obmedzujúci a limitujúci účinok využitia potenciálu územia.
Územná ochrana
- územie SR prvý stupeň ochrany
- chránená krajinná oblasť (CHKO); druhý stupeň ochrany - (CHKO) Štiavnické vrchy
- územie európskeho významu (SKUEV) – SKUEV0216 Sitno, SKUEV0259 Stará hora
Cestné ochranné pásma – pre cesty mimo zastavaného územia - III/1587
- 20m od osi vozovky
cesty III. triedy
- 15m od osi vozovky
miestnej komunikácie I. a II. triedy
Ochranné a bezpečnostné pásma energetických zariadení - 22kV vedenie, trafostanice
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.
- vonkajšie nadzemné elektrické vedenie
- od 1 kV do 35 kV vrátane
10m
Ochranné pásma plynárenských zariadení – PZ sa v území nenachádzajú
Ochranné pásma telekomunikácií – telekomunikačné vedenia a zariadenia
- 1, 5m
od osi trasy po oboch stranách
Ochranné pásmo vodných tokov - VVVT (vodohospodársky významný vodný tok) - Belujský potok, vodné
toky - Dedinský potok, Priečny potok, Klastavský potok, Sitniansky potok, Tatarský potok, potok Pod
kamenným vrchom a bezmenné prítoky
Slovenská technická norma STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“, odsek 13
- pri vodohospodársky významnom vodnom toku
- do 10m obojstranne od brehovej čiary
- pri vodných tokoch
- do 6m obojstranne od brehovej čiary
V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami,
manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí a ťažba zeminy, pri ktorej sa
ochranné pásmo rozširuje na 20m. Je potrebné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k
pobrežným pozemkom (bez trvalého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.
Pobrežné pozemky sú súčasťou ochranného pásma.
Oprávnenia pri správe vodných tokov
Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku
užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie
sú pozemky:
- pri vodohospodársky významnom vodnom toku
- do 10m obojstranne od brehovej čiary
- pri vodných tokoch
- do 5m obojstranne od brehovej čiary
Ochranné pásma hydromelioračných zariadení - otvorené a kryté kanály
- 5m od brehovej čiary u otvorených kanálov
- 5m od osi krytého kanálu na obe strany
Ochranné pásmo lesa
- 50m
od hranice lesného pozemku
Ochranné pásmo pohrebiska
- 50m
od hranice pozemku pohrebiska
- 60m
od hranice pozemku pohrebiska, ak obec nemá vybudovanú verejnú vodovodnú sieť
V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby
súvisiace s pohrebníctvom.
Ochranné pásmo poľnohospodárskeho družstva - roľnícke družstvo "Sitno" Prenčov
- stav - hovädzí dobytok 315ks - pásmo hygienickej ochrany (PHO) 115m
- návrh – hovädzí dobytok spolu 515ks - PHO 185m od oplotenia alebo budovy, v ktorej sa chov uskutočňuje
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Pri určovaní potrebnej vzdialenosti PHO sa neberie zreteľ na objekty nevyžadujúce hygienickú
ochranu (poľnohospodárskeho využitia), ale pre objekty vyžadujúce hygienickú ochranu (ubytovacie,
športovo-rekreačné), v PHO je zakázané umiestňovať spomínané budovy.

j.
Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred
povodňami, civilnej ochrany obyvateľstva, radónovej ochrany
OBRANA ŠTÁTU
Zariadenia a areály na obranu štátu sa v území nenachádzajú.
POŽIARNA OCHRANA
V obci sa nachádza budova požiarnej zbrojnice v zlom stavebno-technickom stave a nie je využívaná
na požiarne účely. Nie je zriadený dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Navrhuje sa rekonštrukcia jestvujúcej
požiarnej zbrojnice a jej okolia, vrátane úpravy vjazdu z cesty III. triedy.
Kontroly objektov sú vykonávané kontrolnými protipožiarnymi hliadkami na základe poverenia
zástupcu starostu obce. Kontroly sa vykonávajú v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na
možné riziká vzniku požiarov.
Pri hasení požiarov a záchranných akciách je prizývaný profesionálny Okresný hasičský a záchranný
zbor z Banskej Štiavnice.
V niektorých častiach obce je z dôvodu úzkeho profilu komunikácií sťažený prístup požiarnej
techniky, preto je navrhnutá dopravná sieť pre zlepšenie smerového a šírkového usporiadania vozoviek.
Pri zmene funkčného využívania územia riešiť rozvody vody na hasenie požiarov v uvedenej lokalite v
zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Pri zmene
funkčného využitia plôch, treba riešiť tieto zmeny v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi. Pre potrebu zabezpečenia množstva požiarnej vody vychádzať podľa STN 73 0873.
OCHRANA PRED POVODŇAMI
K zásadným zmenám štruktúry krajiny došlo po 2. sv. vojne, keď boli zcelované pozemky
a vytvorené veľkobloky ornej pôdy bez väzby na charakteristiky reliéfu. Odstraňovali sa medze a trávnaté
plochy pozdĺž vodných tokov. Tieto zásahy znamenali ovplyvnenie odtokových pomerov a prejavili sa
v prietokoch 100 ročnej vody. Protipovodňové opatrenia znamenajú vrátiť územie do stavu hydrologicky
prírode blízkeho režimu. Realizáciou netechnických opatrení je možné zvýšiť ochranu obyvateľov a majetku
pred následkami povodňových situácií. Realizované netechnické protipovodňové opatrenia na hornom
a strednom toku, môžu znížiť povodňové extrémy na dolných tokoch.
- technické
- napriamenie a spevnenie korýt vodných tokov – voda rýchlo pretečie územím a zaplaví
nižšie položené obce – málo účinný, prírode vzdialený režim
- netechnické - rozliatie vody do oblastí, kde to situácia dovoľuje (inundačné územia mimo zastavané
územie - obtokové korytá, staré riečne ramená, polosuché poldre, drobné vodné nádrže)
- vzrastlý vegetačný kryt
(zdroj: Milada Matoušková, Revitalizace vodních ekosystemů a jejich význam v protipovodňové ochraně)
Vodné toky, lesné cesty, veľkobloková orná pôda, plochy trvalých trávnych porastov, stavby
Na toku Belujský potok, ani na žiadnom z jeho úsekov nie je správcom tokov vysledované inundačné
územie, ani nie je vyhotovená mapa povodňového ohrozenia, preto podkladmi pre posudzovanie návrhu na
umiestnenie stavby, objektu a zariadenia alebo pre posudzovanie žiadosti o povolenie činnosti, ktorá je na
inundačnom území zakázaná sú podklady podľa § 20 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodňami v znení neskorších predpisov.
Povrchové vody v riešenom území reprezentujú vodné toky. Územím preteká vodohospodársky
významný vodný tok Belujský potok (hydrologické poradie 4-24-03-089), drobné vodné toky Dedinský
potok, Stankov, Dobrá voda, Brezinský potok, Kráľov potok, Kopaničky, Viničný potok a niektoré bezmenné
prítoky sú všetky v správe SVP, š. p., OZ Banská Bystrica. Kamenný potok a niektoré bezmenné prítoky sú
v práve LESY SR, š. p.
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Pri lokálny prílivových dažďoch dochádza v zastavanom území k záplavám z Dedinského
a Belujského potoka, ktorých korytá nestačia odviesť dažďové vody zozbierané z priľahlých brehov bez
drevín, na vyššie položených miestach od obce. Belujský potok je v území obce upravený v úseku rkm 17,318,9 a rkm 20,3-20,9. Táto úprava nerieši problém s vodou z odlesnených brehov vodného toku. Na
Dedinskom potoku, aj keď nie je upravený, je problém podobný aj napriek tomu, že v roku 2011 boli
prevedené práce obnovením prietokového profilu (vyčistenie brehov koryta od hustej vegetácie
a sedimentov) a vybudovaním suchých poldrov a zasakovacích jám (vodozádržných stupňov), ktoré je
navrhované obnoviť a rekonštruovať. Najväčšie záplavy boli v rokoch 2006, 2010 a 2014, teda každé štyri
roky, keď poľnohospodári z dôvodu výmeny TTP (ďateliny) zorali blízke brehy potokov (asi 40ha po oboch
stranách) a obnažená pôda nevedela zadržať dažďovú vodu a vodu z roztápajúceho sa snehu. Pri lokálny
prílivových dažďoch nestačí iba pôda akumulovať nadbytok vody, preto sa veľké množstvo valí dolu
potokmi cez obec a na konci obce, za futbalovým ihriskom, sa vlna zastaví pri cestnom moste
s nedostatočnou výškou premostenia. Ten tvorí umelú hrádzu, čím vytvára na ihrisku povodňovú zdrž.
Všetka poľnohospodárska pôda sa nachádza na rovinatých až stredných svahovitých pozemkoch, so
sklonom 0-25o. A práve na strmších pôdach vzniká efekt erózie.
Lesné a poľné cesty tiež vytvárajú povodňové napätie. Pri ich veľkých sklonoch sú priamou a rýchlou
spojnicou medzi prívalovou vodou a obcou.
V území sa nachádzajú viaceré veľkobloky TTP najväčšej rozlohy asi 40ha. Tieto veľké bloky sú práve
pri spomínaných vodných tokoch Dedinský a Belujský. Ostatné plochy sú menšie, prerušené pásmi nelesnej
drevinovej vegetácie (NDV).
Pre všetky spomínané ohrozenia je navrhovaná kombinácia prirodzených (lokalita PEO, ZS)
a umelých (lokality PVO) opatrení na zachytávanie vôd, za účelom vytvárať protipovodňové a protierózne
zábrany, zvyšovať infiltračnú schopnosť a retenčnú kapacitu územia. Všetky navrhované opatrenia musia
byť z dôvodu najväčšej efektivity realizované súčasne.
Prirodzené opatrenia znamenajú výsadbu drevín, z oboch strán všetkých účelových komunikácií
a vodných tokov tam, kde výsadba chýba, alebo je nedostatočnej šírky (línie ZS - zeleň sprievodná). Remízky
nízkej a vysokej zelene (línie PEO - protierózne opatrenia) budú vysadené na ornej pôde ako súčasť
poľnohospodárskych druhov pozemkov podľa vyhlášky č. 508/2004 Z.z., príloha č. 8. Realizáciu zámeru je
navrhované riešiť podľa právnej normy § 5 zákona č. 220/2004 Z.z. a preto nie je potrebné udelenie súhlasu
na trvalé odňatie pôdy.
Umelé opatrenia znamenajú budovanie protipovodňových stavieb, ktoré majú za úlohu spomaliť a
zadržať čo najväčšie množstvo vody. Najvhodnejšie miesta sú na vodných tokoch s väčším sklonom terénu,
kde je potrebné spomaliť prúdenie vody (odnášanie sedimentov, haluziny, kameňov) a tým zabrániť ich
prívalu a zabrániť erózii dna potokov (prírodné hrádze 15ks/15m3 a suchý polder 1ks/20m3). Na účelových
komunikáciách, pre ich tvarovú stálosť a kvalitu povrchu, je navrhované vybudovať systém odrážok
(každých 50m, šikmo a priečne cez teleso cesty s vyústením do zasakovacej jamy 5m3).
Je navrhnutá protipovodňová ochrana vybudovaním dvoch suchých hrádzí - poldrov - priečne
pretínajúce údolie Dedinského a Belujského potoka. Ich presná poloha a veľkosť sa určí v ďalšom stupni
projektovej dokumentácie, podľa doporučenia SVP, š.p. Banská Bystrica. Retenčná plocha v poldri môže
slúžiť aj ako systém odtoku prebytočnej (povodňovej) vody z koryta potoka preliatím do vedľajších
obtokových korýt, meandrov, ktorých brehy budú vysadené vodomilnými rastlinami a okolie drevinami.
Navrhované lokality sa nachádzajú výškovo nad zastavaným územím obce a tvoria dve prírodné nádrže pre
100 ročnú vodu. Protipovodňová ochrana neovplyvní odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných
tokov, nakoľko oba vodné toky budú stále prietočné aj počas výstavby, aj po vybudovaní poldrov.
označenie funkcia
rozloha (ha)
na dočasné vyňatie V
PEO
protierózne opatrenia - návrh
19,0
ZS
zeleň sprievodná - návrh
27,0
PVO1
protipovodňové opatrenia - návrh
1,9
1,9
PVO2
protipovodňové opatrenia - návrh
1,9
1,9
Lokalita PEO
19,0ha mimo ZÚ, TTP trvalé trávne porasty, orná pôda
Plochy výsadby zelene v rôznych častiach územia na ornej pôde. Nakoľko je kataster obce
poľnohospodársky využívaný, je navrhované vytvárať podmienky na zabránenie odplavu pôd protieróznymi
opatreniami výsadbou drevín na ornej pôde podľa vrstevníc a v blízkosti vodných tokov, aby vznikali max.
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20-30ha parcely ornej pôdy (v súčasnosti sú od 40ha).
Lokalita ZS
27,0ha mimo ZÚ, TTP trvalé trávne porasty, orná pôda
Plochy výsadby zelene v rôznych častiach územia pri účelových komunikáciách a vodných tokoch.
Lokalita PVO1, PVO2
spolu 3,8ha mimo ZÚ, TTP trvalé trávne porasty, orná pôda
Plochy v severnej časti územia 300m od obce. Plocha PVO1 sa nachádza na Dedinskom potoku a plocha
PVO2 na Belujskom potoku. Ide tu o zmenu funkcie TTP a ornej pôdy na protipovodňové opatrenia. Je
potrebné vyňatie z pôdneho fondu PPF 3,8ha.
CIVILNÁ OCHRANA
Obec je podľa nariadenia vlády SR č. 166/1994 Z.z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky, v
znení nariadenia vlády SR č. 25/1997 Z.z., zaradená do kategórie č. IV (územný obvod Banská Štiavnica).
Obec nemá vybudované odolné a plynotesné úkryty.
V rámci existujúcich a navrhovaných rozvojových plôch určených pre obytnú výstavbu sa ukrytie
obyvateľstva bude riešiť v pivničných priestoroch obytných objektov, prípadne zariadení občianskej
vybavenosti. Ako vhodné ochranné stavby, použiteľné na jednoduché úkryty budované svojpomocne, sú
určené v obytných objektoch obce zapustené a polozapustené suterény a technické prízemia. Väčšia časť
objektov v obci je podpivničená, pivničné priestory môžu slúžiť pre ukrytie obyvateľstva.
Problematiku civilnej ochrany riešiť v súlade:
- § 8, ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii
- § 4 a § 5 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických
požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 399/2012 Z.z.,
vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových
podmienok informačného systému civilnej ochrany
- § 4, ods. 3 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
RADÓNOVÁ OCHRANA
Územie obce Beluj patrí do oblasti s nízkym (63%) a stredným (37%) radónovým rizikom. Stupeň
radónového rizika vyjadruje riziko prenikania radónu z geologického podložia do stavebných objektov.
Stredný a vysoký stupeň radónového rizika je podnetom na uskutočnenie protiradónových opatrení pred
výstavbou. Na pozemku sa vyžaduje inštalovanie protiradónovej izolácie pod všetky konštrukcie, ktoré sú v
priamom kontakte so zeminou. Za protiradónovú izoláciu možno považovať každú kvalitnejšiu hydroizoláciu
s dlhou životnosťou. Opatrenia sa navrhuje realizovať podľa vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia v znení vyhlášky č.
295/2015 Z.z.
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení
neskorších predpisov, sa vymedzuje výskyt stredného radónového rizika ako riziká stavebného využitia
územia. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je
potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
Radón vzniká v prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu U238, ktorý je v
stopových množstvách prítomný vo všetkých horninách. Prirodzené rádioaktívne prvky sa dostávajú do
atmosféry z hornín (napr. vytláčaním radónu z pôdy následkom dažďa), z vodných zdrojov alebo
spracovaním prírodných látok. Radón nie je stabilný, ale ďalej sa rozpadá na tzv. dcérske produkty. Tie sa
viažu na aerosólové a prachové časti v ovzduší, s ktorými vstupujú do živého organizmu ingesciou a
inhaláciou. Je jedným z faktorov vplývajúcich na zdravotný stav obyvateľstva, ktorého účinku je
obyvateľstvo vystavené predovšetkým zo stavebných materiálov, z horninového podložia budov a z vody.

k.
Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému
ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení (výkres č. 8 - Ochrana prírody a tvorby
krajiny, ÚSES)
OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY
30

Obec Beluj, Banskoštiavnický okres, Banskobystrický kraj

Územný plán, Smerná časť 2017

Územie obce Beluj je situovaný vo veľkoplošnom chránenom území Chránená krajinná oblasť
(CHKO) Štiavnické vrchy, kde platí druhý stupeň ochrany (§ 13, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny). CHKO Štiavnické vrchy bola vyhlásená 22.9.1979 vyhláškou č. 124/1979 Z.z.
Nachádzajú sa tu územia európskeho významu zo siete Natura 2000 a to v severnej časti
SKUEV0216 Sitno a v južnej časti územia SKUEV0259 Stará hora.
SKUEV0216 Sitno
- rozloha je 935,56ha, rozprestiera sa v územiach obcí Beluj, Banská
Štiavnica, Ilija, Počúvadlo, Prenčov
Navrhované menežmentové opatrenia
- predlžovanie obnovnej doby
- šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty (kone, lanovky, ...)
- ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich stromov, skupiny stromov a
ležaniny)
- zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov
- stráženie (napríklad. hniezd dravcov)
- kosenie a následné odstránenie biomasy 1 x ročne
- umiestnenie a výstavba lavičiek, mostíkov, chodníkov, povalových chodníkov a pod.
- usmerňovanie návštevnosti územia
Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území
- výkon poľovného práva - lov zveri
- let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako
300m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia
- vymedzenie lokalít a stálych trás skalolezectvo
- pohyb mimo vyznačených chodníkov v lesnom vegetačnom stupni (okrem vlastníka)
- účelové komunikácie
- lyžiarske vleky
- budovanie a vyznačenie turistických chodníkov, náučných chodníkov, bežeckých trás, lyžiarskych trás
alebo cyklotrás
- všetky penzióny a chaty
- zriadiť poľovnícke zariadenie - posed, soľník, krmelec, senník
Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia
- zriadiť poľovnícke zariadenie - zvernica
SKUEV0259 Stará hora
- rozloha je 2400,18ha, rozprestiera sa v územiach obcí Beluj,
Hontianske Nemce, Klastava, Kráľovce, Krnišov, Sebechleby
Navrhované menežmentové opatrenia
- predlžovanie obnovnej doby
- šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty (kone, lanovky, ...)
- ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich stromov, skupiny stromov a
ležaniny)
- zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy
- zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov
- kosenie a následné odstránenie biomasy 1 x ročne
- odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny
Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území
- výkon poľovného práva - lov zveri
- organizovanie spoločných poľovačiek
- pohyb mimo vyznačených chodníkov v lesnom vegetačnom stupni (okrem vlastníka)
- vypaľovanie stariny
- účelové komunikácie
- miestne telekomunikačné siete a vedenia (okrem domových prípojok)
- diaľkové rozvody elektriny
- stožiare elektrických vedení, transformačné stanice
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- budovanie a vyznačenie turistických chodníkov, náučných chodníkov, bežeckých trás, lyžiarskych trás
alebo cyklotrás
- zriadiť poľovnícke zariadenie - posed, soľník, krmelec, senník
- výrub stromov, nad 80 stromov
- výrub krov, nad 500m2
- výrub drevín brehových porastov (žiadateľ nie je správcom vodného toku), nad 50 m dĺžky
- údržba brehových porastov (oprávnenie správcu toku), nad 1000 m dĺžky
Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia
- zriadiť poľovnícke zariadenie - zvernica
- vypaľovanie stariny
- úpravy tokov, priehrady, rybníkov a ochranných hrádzí
- malé vodné elektrárne
- melioračné sústavy
V území sa nenachádzajú maloplošné chránené územia.
V rôznom stupni územného rozptýlenia sú situované biotopy európskeho a národného významu,
Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (NATURA 2000: 6510), Lk3 Mezofilné pasienky, Tr8 Kvetnaté
vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (NATURA 2000: 6230) a na lesných
pozemkoch biotopy Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské (NATURA 2000: 91GO), Ls2.2 Dubovo-hrabové
lesy panónske (NATURA 2000: 91GO), Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy (NATURA 2000:
91HO), Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (NATURA 2000: 9130), Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy
(NATURA 2000: 9110).
ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY
Miestny územný systém ekologickej stability (M-ÚSES) nie je vypracovaný.
Jestvujúce prvky NR-ÚSES (nadregionálny - územný systém ekologickej stability):
- NRBc 1 Sitno - nadregionálne biocentrum - terestrické panónske a karpatské ekosystémy
- rozloha: 2279,14ha
- príslušnosť k. ú.: Banská Štiavnica, Ilija, Prenčov, Beluj, Počúvadlo, Dekýš, Štiavnické Bane
- charakteristika: predstavuje pestrú paletu panónskych a karpatských ekosystémov
- chránené územia: mimo k. ú. Beluj - NPR Holík a NPR Sitno
- ohrozenia: turistika, cykloturistika, skalolezectvo, pohyb mimo vyznačených turistických trás,
nadmerná návštevnosť, používanie terénnych vozidiel, štvorkoliek a skútrov, poľovníctvo, možnosť
vytvárania súkromných poľovných revírov, rozširovanie už existujúcich chatových osád – následné
znečisťovanie, použitie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, oplocovanie pozemkov, šírenie
inváznych druhov, sukcesia, nevhodný termín kosby, nadmerná ťažba dreva, praktizovanie nevhodných
lesohospodárskych postupov
- ekostabilizačné a menežmentové opatrenia: usmerňovanie turistického ruchu, obmedzovanie
kultúrnych akcií vo voľnej krajine na minimálnu mieru, stanovenie vhodného termínu kosby, v
hospodárskych lesoch používať jemnejšie hospodárske postupy a zásahy, ponechávať väčšie množstvo
mŕtveho dreva v území
- NRBk 1 - nadregionálny biokoridor - terestrický biokoridor, ktorý prepája Podunajskú nížinu, Žiarsku
kotlinu, Zvolenskú kotlinu až po Brezniansku kotlinu
- príslušnosť k. ú.: Badaň, Beluj, Počúvadlo, Štiavnické Bane, Banská Štiavnica, Podhorie, Močiar,
Prenčov, Svätý Anton
- charakteristika: terestrický biokoridor nadregionálneho významu, ktorý prepája Podunajskú nížinu,
Žiarsku kotlinu, Zvolenskú kotlinu až po Brezniansku kotlinu. Cez riešené územie prechádza suchozemská –
hrebeňová trasa, ktorá začína v najjužnejšej časti okresu Banská Štiavnica RBc Sokol, postupuje cez NBc
Sitno, kde sa vetví na dve časti. Jedna vetva pokračuje severným smerom cez RBc Končiar – RBc BukovecStudený vrch a RBc Močiar a následne zostupuje do doliny Hrona. Druhá vetva ide smerom východným cez
RBc Rázdelie do Krupinskej planiny
- ohrozenia: rozširovanie siete už existujúcich komunikácií, budovanie cyklotrás, používanie
terénnych vozidiel, štvorkoliek a skútrov, poľovníctvo, oplocovanie pozemkov a budovanie zverníc,
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praktizovanie nevhodných lesohospodárskych postupov, výrub brehových porastov, sukcesia,
nedodržiavanie správnej poľnohospodárskej praxe
- 1. definovaný konfliktný uzol na regionálnej úrovni: cesta III. triedy a regionálny biokoridor NRBk 1
- ekostabilizačné a menežmentové opatrenia: zachovať mozaikovitú poľnohospodársku krajinu,
lesné okraje rúbať v etapách po kratších úsekoch, šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty (lanovky),
ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch, správny termín kosby, budovanie medzí a remízok,
zamedziť výrub brehových porastov, monitorovať invázne druhy, obmedziť výstavbu a oplocovanie
pozemkov, zabezpečiť priechodnosť biokoridoru
Jestvujúce prvky R-ÚSES (regionálny - územný systém ekologickej stability):
- RBk 6 - regionálny biokoridor - terestrický ekotonový biokoridor s veľkým množstvom prvkov NDV
- príslušnosť k. ú.: Beluj, Prenčov
- charakteristika: ekotonový biokoridor s veľkým množstvom prvkov NDV. Zabezpečuje
bezbariérový prechod veľkému počtu druhov živočíchov. Pestré mozaiky lesíkov, lúk, polí, remízok a medzí s
prevažne južnou orientáciou predstavuje útočisko teplomilných druhov (dudok, vlha, bažant, zajac, daniel,
muflón) a ich následné prenikanie do horskej časti Štiavnických vrchov.
- ohrozenia: intenzívna poľnohospodárska činnosť, výstavba nových budov a poľnohospodárskych
zariadení, zalesňovanie pasienkov, sukcesia lúk a pasienkov, ruderalizácia a šírenie inváznych druhov,
zmena krajinnej štruktúry, tvorba nelegálnych skládok, budovanie cyklistických trás, rušenie hlukom
(motokros, skútre, štvorkolky).
- ekostabilizačné a menežmentové opatrenia: zachovať mozaikovitú poľnohospodársku krajinu,
vhodný termín kosby lúk, rovnomerné vypásanie pasienkov, regulovať množstvo paseného dobytka, lesné
okraje rúbať v etapách po kratších úsekoch, zabrániť vzniku skládok, obmedziť budovanie bariér,
monitorovať invázne druhy, zabezpečiť priechodnosť biokoridoru, nebudovať cyklistické trasy, obmedziť
výstavbu a oplocovanie pozemkov
Navrhované prvky M-ÚSES (miestny - územný systém ekologickej stability):
- MBk1 Belujský potok (hydrický miestny biokoridor)
- MBk2 Dedinský potok (hydrický miestny biokoridor)
Interakčné prvky
Skupina ekosystémov, ktoré spravidla nadväzujú na biocentrá a biokoridory, za účelom schopnosti
zabezpečiť alebo posilniť priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny, sa v procese ÚSES definujú ako
interakčné prvky (plošné IPP, líniové IPL).
- drobné vodné toky
- lesné porasty
- trvalé trávne porasty – lúky a pasienky
- remízky a ostrovčeky zelene na poľnohospodárskej pôde
- plocha cintorína
- plochy verejnej zelene (existujúcej aj potenciálnej) v zastavanom území obce
Navrhované interakčné prvky plošné IPP
- IPP1 Les /lokalita „Kutinov“/
- IPP2 Les /lokalita „Bardinov“/
- IPP3 Les /lokalita „Šming“/
- IPP4 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Rakytinka“/
- IPP5 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Rakytinka“/
- IPP6 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Pod Bátovskou horou“/
- IPP7 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Sedlo“/
- IPP8 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Nad lazmi“/
- IPP9 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Za sedlom“/
- IPP10 Les /lokalita „Za dubovým vrchom“/
- IPP11 Les /lokalita „Dubov vrch“/
- IPP12, IPP14 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Za dubovým vrchom“/
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IPP13 Les /lokalita „Za dubovým vrchom“/
IPP15 Les /lokalita „Kozie chrbty“/
IPP16 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Za Kozími chrbtami“/
IPP17 Les /lokalita „Ihličina“/
IPP18 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Kráľov vrch“/
IPP19 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Cotanová strana“/
IPP20 Ochranný les a vodný tok /terestrický a hydrický IP lokalita „Biela hlina“/
IPP21 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Za jarkami“/
IPP22 Ochranný les /lokalita „Šafránečka“/
IPP23 Cintorín

Navrhované interakčné prvky líniové IPL
- IPL1 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Pod Šmingom“/
- IPL2 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Rakytinka“/
- IPL3 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Breziny“/
- IPL4 Vodný tok /hydrický interakčný prvok, lokality „Nemcova dolina“, „Guľov vrch“/
- IPL5 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Za sedlom“/
- IPL6 Vodný tok /hydrický interakčný prvok, lokalita „Jánov jarok“/
- IPL7 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Pod dubovým vrchom“/
- IPL8 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „U kríža“/
- IPL9 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Cotanová strana“/
- IPL10 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Za jarkami“/
- IPL11 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Šafránečka“/
- IPL12 Vodný tok /hydrický interakčný prvok, lokalita „Niže salaša“/
- IPL13 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Nemcova dolina“/
- IPL14 Nelesná stromová a krovinná vegetácia /lokalita „Bánište“ a „Chotár“/
- IPL15 Verejná zeleň v zastavanom území obce
V území je navrhovaná líniová výsadba a dosadba v lokalitách s absentujúcou vegetáciou. Po
zrealizovaní výsadby, prípadne dosadby a zapojení daného porastu po určitom čase, je možné dané prvky v
území považovať za interakčné. Všetky prvky ÚSES sú vymedzené zakreslením vo výkrese č. 8 Ochrana
prírody a tvorby krajiny.
EKOSTABILIZAČNÉ OPATRENIA
Z hľadiska ochrany prírody je navrhované rešpektovať a zohľadniť všeobecné podmienky, cieľom
ktorých je minimalizácia dopadov negatívnych prvkov na ekologickú stabilitu územia:
- rešpektovať miestny a regionálny územný systém ekologickej stability (MÚSES, RÚSES), podľa § 3, ods. 3
zákona č. 543/2002 Z.z. - vytváranie a udržiavanie ÚSES je verejným záujmom
- dodržiavať ekostabilizačné a menežmentové opatrenia na ochranu území európskeho významu, biotopov,
nadregionálneho biocentra a biokoridoru, regionálneho biokoridoru a vylúčiť činnosti, ktoré môžu mať
negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chránených území
- pri projektoch sadových úprav a pri jej realizácii uprednostniť pôvodné druhy drevín
- územne je navrhnutý priestor na vytvorenie polyfunkčnej krajinnej zelene (dobudovanie ostatných prvkov
ÚSES, vetrolamov, sprievodnej zelene lesných, poľných a miestnych komunikácií a cesty III. triedy) a vysadiť
drevinové pásy pozdĺž vodných tokov, zatrávnených a ponechaných na sukcesiu za účelom retencie vody
- územne je vymedzená účelová izolačná zeleň, navrhnutá medzi lokalitami športovej plochy ihriska
a plochami zberného dvora a ČOV
- je navrhnuté také usporiadanie pozemkov pre rodinné domy, ktoré umožní vybudovanie a rozvoj funkčnej
verejnej a areálovej sprievodnej zelene so stromami a kríkovými porastmi
- je navrhnuté zachovať interakčné prvky (remízky, vetrolamy, mokraďové plochy, zeleň mimo
navrhovaných stavebných objektov)
- je navrhnuté zachovať plochy súčasnej NDV zabezpečiť ich odbornú starostlivosť, zachovať jestvujúce
plochy TTP v extraviláne obce a zabezpečiť ich pravidelné kosenie, alebo pasenie
- u prác v blízkosti stromovej vegetácie dodržiavať STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana
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stromovej vegetácie; ak nie je možnosť obísť koreňový priestor dreviny, výkopové práce sa musia v tomto
priestore vykonávať ručne a nesmú sa viesť bližšie ako 2,5m od päty kmeňa stromu; vzdialenosť uloženia
inžinierskych sietí od drevín musí byť podľa platných STN z dôvodu predchádzania negatívnych zásahov do
zelene počas údržby zariadení
- vypracovať návrh uličnej a parkovej zelene v obci, v ktorom budú zahrnuté nasledovné úpravy: stanoviť
základné prvky starostlivosti o zeleň v obci (napr. kosenie, výsadba drevín), doplniť stromy a kríky na
miestach kde chýbajú, zabezpečiť odbornú starostlivosť o verejnú a vyhradenú zeleň, vyčleniť pozemky na
výsadbu zelene na nových rozvojových plochách
Chránené stromy
V území obce sa nenachádzajú chránené stromy podľa §49 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v platnom znení.
Druhová ochrana
Zoznam chránených druhov rastlín a živočíchov, druhov európskeho, národného významu
a prioritných druhov je v príslušných prílohách vyhlášky. Za chránené živočíchy sa podľa zákona o ochrane
prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom
území členských štátov Európskeho spoločenstva.
Monitoring výskytu chránených druhov a praktickú starostlivosť o ne v riešenom území zabezpečuje
ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy. Legislatívnu ochranu chránených druhov upravujú príslušné
ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky.
K najzávažnejšej príčine, ktorá ohrozuje chránené druhy rastlín a živočíchov, je zánik, degradácia
alebo fragmentácia ich biotopu (t. j. miesta prirodzeného výskytu určitého druhu rastliny alebo živočícha,
ich populácie alebo spoločenstva v oblasti rozlíšenej geografickými, abiotickými a biotickými vlastnosťami).
Tieto zmeny sú dôsledkom činností ako sú napr. intenzívna poľnohospodárska výroba, rozorávanie lúk
(rozširovanie plôch ornej pôdy v lokalitách TTP), úprava vodných tokov (ich vyrovnávanie, vybetónovanie
dna a svahov, likvidácia brehovej vegetácie), stavba nových ciest, znečisťovanie pôdy, vody a ovzdušia,
klimatické zmeny.
V posledných rokoch k takýmto faktorom pristupuje aj výskyt a šírenie inváznych a nepôvodných
druhov rastlín a živočíchov, ktoré hromadne prenikajú do prírodného prostredia, kde pôvodne nežili,
pričom ohrozujú a vytláčajú pôvodné druhy.
V prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z.z. sa uvádza 7 druhov inváznych druhov rastlín, pri ktorých sú
uvedené aj metódy ich odstraňovania. V prílohe č. 3 vyhlášky č. 24/2003 Z.z. sa uvádza 5 druhov
nepôvodných druhov rastlín (pagaštan jedlý, konský, orech kráľovský, moruša čierna, biela) a 8 druhov
živočíchov. V roku 2002 bol tento zoznam doplnený o ďalšie druhy v Odbornom zborníku ŠOP SR.
Prioritnou požiadavkou ochrany druhov je zabezpečenie ochrany primerane veľkých biotopov, v
ktorých môžu prirodzene prežívať a rozmnožovať sa.
Jednotlivé pracoviská Štátnej ochrany prírody v rámci svojich kompetenčných území evidujú výskyt
biotopov európskeho a národného významu, ako aj evidenciu výskytu chránených a ohrozených rastlinných
a živočíšnych druhov v závislosti od stupňa poznania a podrobností aktuálneho mapovania príslušných
území.
Mokrade
V území obce sa nenachádza mokraď podľa Zoznamu mokradí Slovenska.
Mokrade sú chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov ako významný
krajinný prvok a určité typy mokraďových biotopov národného a európskeho významu majú osobitnú
ochranu – vyhlasujú sa ako územia európskeho významu.
Podľa § 2, ods. 2, písm. g zákona č. 543/2002 Z.z. (mokraď je aj vlhká lúka, prírodná tečúca voda
a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami). V území sa
nachádzajú mokrade pozdĺž vodných tokov Belujský potok, Dedinský potok, Priečny potok, Klastavský
potok, Sitniansky potok, Tatarský potok, potok Pod kamenným vrchom a bezmenné prítoky.

l.

Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
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VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE (výkres č. 4, č. 8 - Doprava)
Cesta III. triedy, III/1587 Bohunice - Prenčov
- začiatok na ceste II/524 okres Levice - obec
Bohunice, okres Banská Štiavnica obec Baďan, obec Beluj, koniec na ceste I/51 v obci Prenčov (celková dĺžka
5,8km). Cesta prechádza celým územím obce v smere severovýchod a juhozápad a prechádza cez zastavané
územie.
V zastavanom území je pre cestu III. triedy normou požadovaná minimálna kategória MZ 8,5/50
a MZ 8,0/50, nie je dodržaná, dosahuje kategóriu MZ 6,0/50. Mimo zastavaného územia je pre cestu III.
triedy normou požadovaná minimálna kategória C 7,5/70, nie je dodržaná, dosahuje kategóriu C 5,5-6,5/70.
Asfaltobetónový kryt vozovky vykazuje poruchy - pokles okrajov vozovky, rozpad obrusnej vrstvy (výtlky,
trhliny, pozdĺžne a priečne nerovnosti, sieťové a mozaikové trhliny). Uvedené poruchy je navrhované
odstrániť opravou krytu vozovky.
Celoštátne sčítanie dopravy z roku 2015 na ceste III/1587 nebolo prevedené, preto nie je
vypočítaná izofóna – hodnota hladiny hluku.
Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete sa rešpektuje výhľadové šírkové usporiadanie ciest III.
triedy určených na rekonštrukciu v rôznych častiach územia:
- mimo zastavané územie
- cesta III. triedy v kategórii C 7,5/70 v zmysle STN 73 6101
- v zastavanom území
- cesta III. triedy v kategórii MZ 8,5(8,0)/50; vo funkčnej triede B3 v zmysle
STN 73 6110
- súčasťou dopravného priestoru cesty III. triedy bude cyklistická komunikácia funkčnej triedy D2 a pre
chodcov funkčnej triedy D3 v spoločnom telese (Podľa Technických podmienok - TP 07/2014; napr.
spoločnou cestičkou pre chodcov a cyklistov)
- navrhuje sa rekonštrukcia cesty III. triedy v celej dĺžke územia obce
- navrhuje sa, na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, v neprehľadnej zákrute a zúženej vozovke,
preveriť možnosť zmeny časti úseku cesty III. triedy a mostného telesa stavebno-technickou úpravou
- sú rešpektované a vyznačené hranice ochranného pásma cesty III. triedy podľa § 11, ods. 5 zákona č.
135/1961 Z.z. cestného zákona v znení jeho neskorších predpisov, ktoré je 20m od osi cesty mimo súvisle
zastavaného územia obce, označeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce
Mostné objekty, priepusty
Na ceste III/1587, v zastavanom území, sa nachádzajú dva mostné objekty v správe Banskobystrická
regionálna správa ciest, a. s., prevádzka Žiar nad Hronom, vlastník Banskobystrický samosprávny kraj:
- most č. 1
most cez vodný tok; dĺžka premostenia 4,3m; voľná šírka mosta 5,6m; stavebný stav veľmi
dobrý (výskyt len vzhľadových porúch, ktoré neovplyvňujú zaťažiteľnosť mostu)
- most č. 2
most cez vodný tok; dĺžka premostenia 2,1m; voľná šírka mosta 6,5m; stavebný stav dobrý
(výskyt väčších, zaťažiteľnosť mostu neovplyvňujúcich porúch)
Ostatné mostné objekty a priepusty sú obecné a súkromné, cestné aj pešie. Všetky je navrhované
rekonštruovať a upraviť výšku pre povodňovú vlnu z vodných tokov Belujský a Dedinský potok.
- sú určené rekonštrukcie všetkých jestvujúcich mostných telies a navrhnuté nové premostenia vodných
tokov
- sú navrhnuté rekonštrukcie jestvujúcich priepustov a nové priepusty vo všetkých cestných telesách cez
vodné toky v zastavanom území aj mimo zastavaného územia
Miestne komunikácie
Trasa cesty III/1587 prechádza zastavaným územím a tvorí hlavnú dopravnú líniu v smere na
susedné obce. Na cestu III. triedy je pripojená sieť miestnych komunikácií. Všetky majú charakter miestnych
obslužných komunikácií s priamou obsluhou objektov priľahlej zástavby.
V juhovýchodnej časti obce, východne od cesty III. triedy, je terén mierne rovinatý, miestne
komunikácie sú zväčša zokruhované, od nich sa napájajú koncové komunikácie, ktoré vedú do krajiny
a napájajú sa na účelové (poľné a lesné) komunikácie.
V severozápadnej časti obce začínajú miestne komunikácie od cesty III. triedy, vedú po strmých
brehoch Dedinského potoka, obsluhujú 3 až 6 domov a končia po 50m pri záhrade.
Od obecného úradu, popri evanjelickom kostole, vedie komunikácia od cesty III. triedy po vysokom
brehu Dedinského potoka, je zokruhovaná a končí o 300m juhovýchodne na námestí, pri ceste III. triedy. Od
námestia je podobne zokruhovaná komunikácia dĺžky 160m.
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Dve nespevnené miestne komunikácie sa nachádzajú na konci záhrad rodinných domov, obe sú
rovnobežné s cestou III. triedy. Jedna vedie od cintorína k Belujskému potoku, je slepá. Druhá vedie od
družstva k Dedinskému potoku, kde sa napája na cestu III. triedy.
Dopravná premávka je na všetkých komunikáciách obojsmerná. Väčšina miestnych komunikácií je
spevnená, telesá sú v neuspokojivom stavebno-technickom stave, väčšina z nich vykazuje pokles okrajov
vozovky a trhliny. Ich súčasťou sú oporné múry vybudované na strmých brehoch Dedinského potoka.
- dopravné napojenia navrhovaných lokalít sú navrhované systémom obslužných komunikácií a ich
následným napojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu
- sú navrhované rekonštrukcie a spevnenia miestnych komunikácii a ich oporných múrov
- ostatné jestvujúce MK budú ponechané bez obratísk, z dôvodu nedostatku miesta pri rodinných domoch
na strmých kopcoch, ku ktorým vedú, ich obslužnosť je obmedzená na 3 až 6 domov
- na odvedenie dažďových vôd z komunikácií bude využívané vsakovanie na mieste do zelených pásov
zatrávnením, alebo štrkovými vsakovacími pásmi (rigoly, jamy), alebo podzemným vsakovacím systémom
- je navrhované vysádzať sprievodnú zeleň v dopravnom priestore jestvujúcich a navrhovaných miestnych
komunikácií ako ochranu pred poveternostnými vplyvmi a pred hlukom z automobilovej dopravy
- jestvujúci dopravný priestor miestnych komunikácií:
Dopravná obsluha je zabezpečená vybudovanými komunikáciami z normy odvodenými v
kategóriách MOK 2,5/30 - 3,5/30 – 4,0/30; komunikácie sú jednopruhové obojsmerné bez potrebných
výhybní, je potrebné ich prebudovať na funkčnú triedu C3 kategórie MOK 4,5/30.
- navrhovaný dopravný priestor miestnych komunikácií:
Dopravná obsluha nových rozvojových plôch pre výstavbu rodinných domov bude zabezpečená
vybudovaním nových obslužných komunikácii funkčnej triedy C3 kategórie MOK 6,5/30 a MOK 7/30.
- MOK 6,5/30 dvojpruhová obojsmerná MK s krajnicami; dopravný (uličný) priestor šírky 15m zatrávnený pás (rigol); 2x jazdný pruh 2,75m = 5,5m; zatrávnený pás (rigol)
- MOK 7,0/30 dvojpruhová obojsmerná MK s krajnicami; dopravný (uličný) priestor šírky 15m zatrávnený pás (rigol); 2x jazdný pruh 2,75m = 5,5m; zatrávnený pás (rigol)
Cesty a komunikácie na okraji zastavaného územia a nové mostné telesá sú z hľadiska ochrany
prírody a krajiny definované ako konfliktné uzly, pri ktorých je navrhované stanoviť primerané odporúčania
pre riešenie konfliktu definovaním stresových a bariérových efektov voči migrujúcim živočíchom
a navrhnutím opatrení na elimináciu a nápravu:
- 2. definovaný konfliktný uzol na miestnej úrovni – stret navrhovaných mostných telies a vodných
tokov - je navrhované revitalizovať brehy vodného toku (s osobitným zreteľom na úseku pod mostom),
zvýšenie členitosti brehov toku, zvýšiť podiel ekologicky stabilných prvkov v okolí uzla (výsadba
prirodzených drevín a krovín po oboch stranách toku)
- 3. definovaný konfliktný uzol na miestnej úrovni - stret ciest, miestnych, účelových a cyklistických
komunikácií so záujmami ochrany prírody a krajiny - je navrhované zvýšiť podiel zelene okolo komunikácie
(výsadba prirodzených drevín a krovín)
Účelové komunikácie
Ako účelové komunikácie sú vybudované cesty tvoriace pokračovanie miestnych komunikácií mimo
zastavané územie. Účelové komunikácie sprístupňujú jednotlivé časti územia obce. Povrch účelových
komunikácií je nespevnený. Sú to poľné a lesné cesty pre poľnohospodárske a lesné účely.
Asi 2 km severne od obce sa nachádza osada Široká lúka, kde je postavených 4 až 7 objektov. Jeden
z nich je rodinný dom, ostatné sú chalupy a hospodárske stavby. Takýchto podobných osád je v území asi
15, ktorých budovy slúžia ako chalupárska rekreácia a hospodárske stavby. Ku všetkým vedú nespevnené
účelové (poľné a lesné) komunikácie, prístupné aj zo susedných obcí.
- sú navrhované rekonštrukcie a spevnenia účelových (poľných a lesných) komunikácii a ich oporných
múrov nielen v blízkosti obce, ale hlavne v širšom území, ako spojnice k chalupám, tieto návrhy sú
podnetom pre vznik rekreácie, ktorá by mala vytvoriť celoročné pracovné príležitosti
- v dopravnom priestore jestvujúcich poľných ciest sú navrhované cyklistické komunikácie
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- jestvujúci dopravný priestor účelových komunikácií:
Dopravná obsluha je zabezpečená nespevnenými komunikáciami kategórie P 3,0/30; niektoré je
potrebné vybudovať na poľné cesty kategórie P 4,5/30.
- P 4,5/30 jednopruhová obojsmerná poľná cesta s výhybňami; dopravný priestor - zatrávnený pás
(rigol); 1x jazdný pruh 4,0m; výhybňa 2,0m; cyklistická komunikácia 2,0m (1,75)m; zatrávnený pás (rigol)
Súčasťou dopravného priestoru účelových komunikácií bude cyklistická komunikácia funkčnej triedy
D2. Na účelových komunikáciách, pre ich tvarovú stálosť a kvalitu povrchu, je navrhované vybudovať
systém odrážok (každých 50m, šikmo a priečne cez teleso cesty) s vyústením do zasakovacej jamy (5m3).
Pešie komunikácie a priestranstvá
Pešie chodníky nie sú vybudované ani pri ceste III. triedy, ani pri miestnych komunikáciách. Pre
bezkolízny pohyb obyvateľov sa navrhuje jednostranný peší chodník pri ceste III. triedy ako súčasť
cyklistickej komunikácie. Pri jestvujúcich MK sa chodníky z priestorových dôvodov nenavrhujú, ale
v dopravných priestoroch nových MK sú navrhované jednostranné pešie chodníky voľnej šírky 1,5m.
V centre obce dobre vidno vyšliapané chodníky v tráve, smerom k potravinám, k autobusovej
zastávke a medzi všetkými susednými miestnymi komunikáciami. V trase chodníkov sú vybudované
provizórne pešie mosty cez Dedinský a Belujský potok. Na týchto miestach sa navrhujú vybudovať spevnené
pešie chodníky, oporné múry pre ich stabilitu v strmom teréne a nové pešie premostenia.
V rôznych častiach obce je dostatok verejného priestranstva. Týmto plochám sa navrhujú sadové
úpravy, ihriská a prvky drobnej architektúry.
V centrálnej časti je už vybudované námestie so sadovými úpravami, spevneným svahom,
posedením, modernizovanou autobusovou zastávkou a trhovým miestom. V pláne je rekonštruovať pivnicu
vo svahu námestia.
Vo východnej časti obce je vo výstavbe oddychová zóna. Prebieha rekonštrukcia jestvujúceho
vidieckeho domu na múzeum, spolu s úpravou okolia (verejná zeleň, ihrisko a posedenie s ohniskom).
Všetky tieto návrhy úzko súvisia aj s organizovanými podujatiami v obci.
Statická doprava
ako parkovanie sú využívané spevnené plochy:
- obecný úrad
15x
povrch asfaltový
- potraviny
4x
povrch asfaltový
- námestie
10x
povrch asfaltový
- garážovanie motorových vozidiel je riešené v súkromných garážach na pozemkoch rodinných
domov
- je navrhované usporiadať a rekonštruovať existujúce spevnené aj nespevnené parkovacie plochy pri
obecnom úrade, cintoríne, futbalovom areáli
- sú navrhované parkovacie miesta pre osoby zdravotne postihnuté a postupovať podľa § 3, ods. 2, zákona
č. 135/1961 Z.z.
- je navrhované zabezpečenie optimálneho počtu parkovacích miest obce; celkový počet stojísk bude
stanovený podľa STN 73 6110 čl. 16.3., realizovať parkovanie pre bicykle s minimálnym 10% počtom miest
z kapacity parkoviska pre motorové vozidlá
Turistické a cyklistické trasy
Turistické trasy
V území obce sa nachádzajú pešie turisticky značené trasy (TZT).
- žltá TZT č. 8527
- okružná trasa okolo Sitna, časť trasy sa nachádza v severnej časti územia
- modrá TZT č. 2664
- zastavané územie obce, cesta III. triedy severne od obce, poľné a lesné cesty,
v severnej časti územia sa spája so žltou TZT a končí pod vrchom Salasiská
Cyklistické trasy
V území obce sa nachádzajú cykloturisticky značené trasy (CZT), ale nie sú
vybudované samostatné cyklistické cesty. Cyklisti využívajú cestu III. triedy, miestne a účelové (poľné, lesné)
komunikácie.
- je navrhované z bezpečnostných dôvodov oddeliť cyklistov od automobilovej dopravy vybudovaním
samostatnej spevnenej cyklistickej komunikácie v dopravnom priestore cesty III. triedy od hraníc územia
obce Prenčov, cez zastavané územie obce Beluj, po územie obce Baďan
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- taktiež je navrhnuté vybudovať miestne zokruhované cyklistické komunikácie v dopravnom priestore
účelových komunikácií v rámci územia obce Beluj a susedných obcí Sebechleby, Ilija, Počúvadlo, vytvoriť tak
vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu cyklistov aj chodcov
- trasy pre cyklistov je navrhované využiť sezónne aj ako bežkárske trasy, nakoľko rýchlosť pohybu a
technické parametre trás sú identické
- cyklistickú dopravu podporiť pomocou propagácie a budovania cyklo príslušenstva - rozhľadne, oddychové
prístrešky, informačné tabule, požičovne bicyklov, picie fontány, lavičky, smetné koše
- navrhuje sa používať trasy aj pre jazdu na koni, z dôvodu splašenia sa koňa pri strete s rýchlo jazdiacim
cyklistom je navrhované umiestniť informatívne značenie napr. zóna pre turistiku, cykloturistiku a jazdu na
koni
- doplniť služby pre letný a zimný turistický ruch (požičovne športového náradia – bicykle, bežky)
- dobudovať doplnkovú rekreáciu (ukážky historických miestnych remesiel s možnosťou zakúpenia
produkcie)
- súčasne s realizáciou cyklistických komunikácií je navrhnuté vysadiť dreviny (remízky nízkej a vysokej
zelene) v dopravnom priestore účelových komunikácií na ornej pôde ako súčasť poľnohospodárskych
druhov pozemkov podľa vyhlášky č. 508/2004 Z.z., príloha č. 8.
- ich šírkové usporiadanie je navrhnuté v zmysle STN 73 6110 a TP 07/2014
Podľa Technických podmienok - TP 07/2014:
- ods. 3:
Spôsob vedenia cyklistov
Cyklistov je možné viesť v hlavnom alebo v pridruženom dopravnom priestore nasledovne:
- samostatnou cyklistickou cestičkou
- samostatným cyklistickým pruhom
- cyklokoridorom
- spoločnou cestičkou pre chodcov a cyklistov
- ods. 4.1:
Šírkové usporiadanie
Rozmery spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov podľa intenzity chodcov a cyklistov sú nasledovné:
- najmenej 2,00m (v stiesnených podmienkach 1,75m), ak na spoločnom chodníku pre chodcov a
cyklistov je intenzita cyklistov menšia ako 150b/h a súčasne intenzita chodcov je menšia ako 150ch/h v
obidvoch smeroch
- minimálna odporúčaná šírka cyklistického pruhu alebo jednosmernej CYK (cyklistickej trasy) je 1,2;
odporúčaná šírka CYK je 1,5m; odporúčaná obojsmerná CYK je 3,0m
Cestná hromadná doprava
Prioritnú úlohu v dopravnej obsluhe obce má autobusová doprava. Po trase cesty III/1587 sú
prevádzkované prímestské linky autobusovej dopravy. Prevažná časť obce je dostupná k zastávke
autobusovej dopravy. Autobusová doprava v súčasnosti zodpovedá potrebám obsluhy obce vrátane
nárokov na zamestnaneckú aj školskú dochádzku z obce. Väčšina obyvateľstva využíva individuálnu
dopravu.
Autobusová doprava - linky: MHD (mestská autobusová doprava) - nepremáva
- linky: prímestská autobusová doprava
- linka č. 602403 po ceste III/1587
Banská Štiavnica - Beluj – Hontianske Nemce
- linky: diaľková autobusová doprava - nepremáva
V území sú situované dve obojsmerné autobusové zastávky na ceste III. triedy, rovnomerne k pešej
dostupnosti, v zastavanom aj mimo zastavaného územia obce.
1 Beluj
- obojstranná – pri ceste III/1587 – v zastavanom území
- 1x čakárenský prístrešok, 1x spevnené vybočisko
- navrhuje sa vybudovať obojstranne - 1x čakárenský prístrešok, 1x spevnené vybočisko
2 Beluj, Široká lúka
- obojstranná - pri ceste II/1587 – mimo zastavaného územia
- chýba obojstranne čakárenský prístrešok aj spevnené vybočisko
- navrhuje sa vybudovať obojstranne - 2x čakárenský prístrešok, 2x spevnené vybočisko
- navrhuje sa vybudovanie nových autobusových zastávok a vybočísk s vyznačením ich pešej dostupnosti
3 Cintorín
- obojstranná – pri ceste III/1587 - v navrhovanom ZÚ
- navrhuje sa vybudovať obojstranne - 2x čakárenský prístrešok, 2x spevnené vybočisko
4 Družstvo
- obojstranná – pri ceste III/1587 - v navrhovanom ZÚ
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- navrhuje sa vybudovať obojstranne - 2x čakárenský prístrešok, 2x spevnené vybočisko
LETECKÁ DOPRAVA
Územie obce sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých pozemných
zariadení. Aj napriek tomu je navrhované venovať pozornosť navrhovaným stavbám, ktoré by svojou
výškou, alebo rušivými technickými zariadeniami ohrozovali bezpečnosť letu.
V zmysle § 30 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) je potrebné prerokovať
s Dopravným úradom nasledujúce stavby:
- stavby a zariadenia vysoké 100m a viac nad terénom (§30 ods. 1 písm. a) leteckého zákona)
- stavby a zariadenia vysoké 30m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré
vyčnievajú 100m a viac nad okolitú krajinu (§30 ods. 1 písm. b) leteckého zákona)
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení,
najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie
stanice (§30 ods. 1 písm. c) leteckého zákona)
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písm. d) leteckého zákona)

VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE (výkres č. 5 - Vodné hospodárstvo, výkres č. 6 Energetika, výkres č. 8)
Energetika
Elektrická energia
Prevádzkovateľom elektrickej siete v obci je Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina.
Obec Beluj je zásobovaná elektrickou energiou z 22kV linky č. 330 smerom od obce Prenčov.
Napájacie vedenia sú realizované vzdušným káblovým vedením, ktoré pripájajú všetky
transformačné stanice na území obce. Obec je zásobovaná elektrickou energiou z distribučných
transformovní 22/0,4kV.
Zoznam distribučných trafostaníc
číslo
názov
Typ
Výkon kVA
TS 08-01
Beluj PD
4 stĺpová
160kVA
TS 08-02
Beluj obec
stožiarová
160kVA
TS 08-03
Beluj Majer
4 stĺpová
100kVA
Napojenie obce na rozvodnú sieť NN
Sekundárna sieť NN je prevedená vzdušným vedením po betónových a drevených stĺpoch vedenou
v blízkosti miestnych komunikácií. Vodiče sú z lán AlFe príslušných prierezov. Podporné body NN siete slúžia
zároveň ako podpory verejného osvetlenia obce.
Potreba elektrickej energie pre rozvojové lokality je navrhnutá podľa STN 33 2130.
lokalit funkcia
b.j./obyvatelia koeficient
výkon b.j.
Pp kVA
a
/m2
súčasnosti kVA
B
obytné územie - stav
50 / 100
0,31 Pb 15kW/b.j.
232,5
B ŠL
obytné úz. - návrh - Široká lúka
8 / 32
0,48 Pb 15kW/b.j.
57,6
B3
obytné územie - návrh
30 / 120
0,35 Pb 15kW/b.j.
157,5
spolu bývanie
447,6
POV
poľnohospodárska výroba - stav
0,8
Pi 20W/m2
50
2
2
PRV
priemyselná výroba - návrh
5000m
0,8
Pi 50W/m
200
OS
obchod a služby - návrh
5000m2
0,8
Pi 30W/m2
120
2
2
RŠ1
rekreácia, šport - stav, návrh
20000m
0,8
Pi 15W/m
240
OH
odpadové hospodárstvo - návrh
1500m2
0,8
Pi 20W/m2
24
2
2
TI
technická infraštruktúra - návrh
5000m
0,8
Pi 20W/m
80
spolu Pp
1397,6
verejné osvetlenie
3% z Pp
41,8
celková potreba
1439,4
vysvetlivky: Pb - príkon bytu - 15kW vybavenie bytu elektrickými spotrebičmi vrátane vykurovania
a klimatizácie
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Zoznam distribučných trafostaníc – stav, rekonštrukcia, návrh
číslo
typ
poznámka
stav návrh
TS 08-01
4 stĺpová
POV 50kVA
160/250kVA
kiosková
rekonštrukcia R-TS 160/250kVA VN vedenie podzemné 420m
TS 08-02
stožiarová
B 232,5kVA
160/400kVA
kiosková
rekonštrukcia R-TS 160/400kVA
TS 08-03
4 stĺpová
B ŠL 57,6kVA
100/250kVA
kiosková
rekonštrukcia R-TS 160/250kVA
TS 1
kiosková
RŠ1240kVA + TI 80kVA = 300kVA
630kVA
návrh TS 630kVA
TS 2
kiosková
OS 120kVA + PRV 200kVA + OH 24kVA + TI 80kVA + B3 158 = 582kVA
630kVA
návrh TS 630kVA
VN vedenie podzemné 121m
Navrhuje sa rekonštrukcia jestvujúcich trafostaníc na kioskové, výstavba nových a preloženie
vzdušného 22kV elektrického vedenia celkovej dĺžky 541m do zeme, v dopravných priestoroch cesty III.
triedy a miestnych komunikácií, v spoločnom koridore s ostatnými sieťami technickej infraštruktúry.
- sú rešpektované zariadenia a koridory jestvujúcich elektrických vedení vrátane ochranných pásiem
- sú riešené prekládky energetických zariadení, nie všetky VN vzdušné vedenia je možné preložiť do
káblového vedenia; určenie technického riešenia každej prekládky je výlučne v kompetencii SSE-D a.s.
- pre financovanie elektromagnetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus
resp. dohoda so SSE-D a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby
- vysoké napätie - prípojky na trafostanice v zastavanej časti sú riešené ako zemné káblové
- nové trafostanice sú riešené ako kioskové do 630kVA s uvažovaním vysokonapäťovej prípojky; napojenie
nových odberných miest je možné len z trafostaníc vo vlastníctve SSE-D a.s.
- nízke napätie – rozvody sú riešené ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350m
Plyn
Obec nie je v súčasnosti plynofikovaná. Domácnosti využívajú na vykurovanie elektrickú energiu
a tuhé palivo. SPP - distribúcia, a. s. v území nerealizuje výstavbu ani nepripravuje realizáciu výstavby
plynárenských zariadení. Preto nie je predpoklad plynofikácie obce. Aj naďalej sa uvažuje so zvýšenou
spotrebou elektrickej energie na vykurovanie a varenie.
Teplo
Spôsoby vykurovania:
- rodinné domy, občianska vybavenosť
- v obci sa v najväčšej miere používa elektrická energia,
drevo a uhlie na účely vykurovania, prípravu teplej vody, varenie a na technologické účely
Je dôležité podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie (biomasy, slnečnej,
veternej a geotermálnej energie s aplikáciou tepelných čerpadiel), ako lokálnych doplnkových zdrojov
k systémovej energetike, s uprednostnením obcí bez perspektívy zásobovania zemným plynom.
Zásobovanie teplom v ďalšom období riešiť zo zdrojov a energií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii –
elektrická energia, propán-bután. Podporovať realizáciu opatrení znižujúcich energetickú náročnosť
objektov spotrebujúcich teplo (zateplenie, výmena okenných a dverových otvorov).
Telekomunikačné siete a pošta
V zmysle členenia telekomunikačnej siete patrí obec Beluj pod primárnu oblasť Banská Štiavnica,
ktorá patrí do sekundárnej oblasti Banská Bystrica. V obci sa nenachádza pobočka Slovenskej pošty,
najbližšia je v susednej obci Prenčov.
Na území obce Beluj sú v prevádzke miestne podzemné a nadzemné telekomunikačné vedenia. V
území sa nenachádza podzemná optická trasa Orange. Riešené územie je dostatočne pokryté signálom
mobilných operátorov. Návrh riešenia rešpektuje podzemnú telekomunikačnú sieť, v trase od obce Prenčov
k zastavanému územiu obce Beluj. Časť trasy pri cintoríne, asi 150m, je navrhované preložiť k ceste III.
triedy. Ostatné vzdušné telekomunikačné vedenia sa navrhujú na zrušenie a preloženie do zeme
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do dopravných priestorov cesty III. triedy a miestnych komunikácií, v spoločnom koridore s ostatnými
sieťami technickej infraštruktúry. V rozvojových lokalitách sa navrhujú vybudovať podzemné
telekomunikačné vedenia.
V obci je vybudovaný verejný rozhlas. Rozhlasová ústredňa je umiestnená v budove obecného
úradu. Od budovy OÚ je rozvod vedený na kovových stĺpoch, na ktorých sú upevnené reproduktory.
Vedenie miestneho rozhlasu je vedené pozdĺž miestnych komunikácií. Navrhuje sa vybudovať sieť
bezdrôtového rozvodu obecného rozhlasu.
Vodné hospodárstvo
Verejný vodovod
Obec nemá vybudovaný verejný vodovod ani žiadne vodohospodárske zariadenia v správe
Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. Obyvatelia sú zásobovaní pitnou vodou
z vlastných zdrojov – súkromných studní. V obci sú na verejných priestranstvách prístupné aj ďalšie studne
(8) a v území ich je ešte viac pre potreby pitnej vody na vzdialených chalupách. Kvalita vody v nich sa
nesleduje, preto boli vyradené z verejných studní. Vodárenské zdroje podzemných vôd sú prevažne
rozptýlené pramene s menšou výdatnosťou. Ak má byť voda využívaná na pitné účely, musí spĺňať Návrh
nariadenia vlády č. 354/2006 Z.z. o požiadavkách na vodu určenú na ľudskú spotrebu, kontrolu kvality vody
určenej na ľudskú spotrebu v znení noviel.
V blízkosti poľnohospodárskeho družstva, je vybudovaný vodojem objemu 30m3 (455 m n.m.),
zásobovaný pitnou vodou z blízkej studne hĺbky 60 - 70m. Z jestvujúcej vodovodnej siete dĺžky 700m, je
okrem družstva zásobovaná aj bytovka v obci. Rozvod je trasovaný gravitačne cez areál družstva, pomedzi
objekty chovu, prechádza cez bezmenný vodný tok a miestnu komunikáciu k bytovke v obci.
Zásobovanie pitnou vodou pre obec sa navrhuje kombináciou troch možností z jestvujúcich
a navrhovaných zdrojov. Ako prvým zdrojom pitnej vody zotrvajú domové a verejné studne v obci. Druhým
zdrojom zostáva jestvujúci 30m3 vodojem pri družstve (455 m n.m.), ktorý sa navrhuje rozšíriť na 100m3.
Treťou možnosťou bude vybudovanie prívodného tlakového potrubia z obce Prenčov, dĺžky 3,7km,
v dopravnom priestore cesty III. triedy, 300m3 vodojemu (460m n. m.) a celoobecného verejného
vodovodu. Výškový rozsah zastavaného územia je od 432 do 456 m n.m. Pre optimálne tlakové pomery
bude vodojem zásobovať obec pitnou vodou gravitačne. Vybudovaný bude asi 400m severne od obce, pri
ceste III. triedy, na trase prívodného potrubia.
Na vodovodných radoch budú vybudované podzemné požiarne hydranty, ktoré zabezpečia
požiarnu ochranu priľahlých objektov ako i odvzdušňovanie a odkalovanie vodovodných radov pri údržbe.
Najvhodnejšie trasovanie navrhovaných úsekov verejného vodovodu a polohy vodojemov budú posúdené
pri ďalších stupňoch projektovej dokumentácie
Potreba vody v území - Bývanie
vyhláška č. 684/2006 Z.z., príloha č. 1 – A
A.
Bytový fond – 1. Špecifická potreba vody – 1.1 Byt ústredne vykurovaný s ústrednou prípravou
teplej vody a vaňovým kúpeľom
145 l/os/deň
Priemerná spotreba vody na jeden byt Qp:
145 litrov/osoba/deň x 4 = 580 l/deň
Maximálna denná potreba vody Qmax: (vyhláška č. 684/2006 Z.z., príloha č. 2, ods. 2)
Qm = Qp x kd
- kd je súčiniteľ podľa počtu obyvateľov do 1000, kd = 2,0
Qm = 580 x 2,0 = 1160 litrov/deň; 1160 : 24 = 48,33 l/hod; 48,33 : 3600 = 0,01343 l/s
Maximálna hodinová potreba vody Qh: (vyhláška č. 684/2006 Z.z., príloha č. 2, ods. 5)
Qh = 580 l/deň = 48,33 l/hod
Qh = 580 x kh
kh = 2,0
Qh = 580 x 2,0 = 1160 l/deň; 1160 : 24 = 48,33 l/h; 48,33 : 3600 = 0,01343 l/s
lokalita
počet
potreba vody
domov
priemerná denná
max. denná
max. hodinová
Qp (l/deň)
Qmax (l/s)
Qh (l/s)
B
115
115x580=66700
115x0,01343=1,54
115x0,01343=1,54
B - ŠL
15
8700
0,20
0,20
B3
30
17400
0,40
0,40
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102080 l/deň

2,35 l/s

2,35 l/s

Potreba vody v území – Občianska vybavenosť, poľnohospodárstvo, priemysel
vyhláška č. 684/2006 Z.z., príloha č. 1 – B, C, D
B.
Občianska vybavenosť a technická vybavenosť / 1. Špecifická potreba vody pre základnú vybavenosť
/ 1.1 Obec do 1 000 obyvateľov
15 l/os/deň
C.
Živočíšna výroba v poľnohospodárstve / 1. Špecifická potreba vody v živočíšnej výrobe v
poľnohospodárstve
60-80 l/kus/deň
D.
Zamestnanci v priemysle / 4. Špecifická potreba vody pre zamestnancov podniku /
4.1 Špecifická potreba vody na priamu potrebu
4.1.1 na pitie
5 l/os/zmena
4.1.2 pre závodnú kuchyňu
25 l/os/zmena
4.2 Špecifická potreba vody na nepriamu potrebu (umývanie, sprchovanie)
4.2.3 podnik s výlučne čistými prevádzkami
50 l/os/zmena
lokalita
počet pracovníkov
OS obchod a služby - 15 zamestnancov x 15 l/os/deň
POV poľnohospodárska výroba - 20 zamestnancov x 15 l/os/deň
POV poľnohospodárska výroba - 515ks HD x 70 l/kus/deň
PRV priemyselná výroba - 20 zamestnancov x 80 l/os/zmena
spolu
Celková potreba vody pre obec:

potreba vody - odhad
priemerná denná
Qp (l/deň)
225
300
36050
1600
38175 l/deň

Qp = 140 255 l/deň

Posúdenie tlakových pomerov v jestvujúcej rozvodnej sieti s napojením nových obytných a
výrobných lokalít a posúdenie akumulácie vzhľadom na uvažovaný rozvoj v obci bude riešené v ďalšom
stupni projektovej dokumentácie.
Verejná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd (ČOV)
Obec nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu. V súčasnej dobe sú splaškové vody akumulované
väčšinou do septikov, alebo sú zachytávané v žumpách, alebo v iných nádržiach s odvozom vo fekálnych
vozoch, v niekoľkých prípadoch sú prečisťované cez domové ČOV. Splaškové vody poľnohospodárskeho
družstva sa riešia skladovaním a potom odvozom na poľnohospodársku pôdu a jej hnojenie.
Obec má v súčasnom období 129 obyvateľov s návrhom do 177 obyvateľov. Nadmorská výška
zastavanej časti obce je od 432 do 456 m n.m. Samotná ČOV je osadená na ploche 0,3ha (0,2ha bariérová
zeleň), s nadmorskou výškou 427 m .n.m.
Klimatické pomery
- priemerná ročná teplota
sever územia 4 - 6°C
stred 6 - 7°C
juh 7 - 8°C
- počet letných dní
33
- počet mrazivých dní
121
Pre obce do 500 obyvateľov s nadmorskou výškou do 600 m n.m. sú optimálne podmienky pre
návrh vegetačných koreňových čistiarní odpadových vôd. Koreňová ČOV využíva samočistiace procesy,
ktoré prebiehajú v pôdnom, vodnom a mokraďovom prostredí. Vegetácia sa na čistiacom procese
zúčastňuje tvorbou priaznivých podmienok pre rozvoj mikroorganizmov podieľajúcich sa na procese
čistenia.
Navrhuje sa s odkanalizovaním obce do koreňovej čističky odpadových vôd. Je vyčlenená lokalita TI,
rozlohy 0,5ha, v južnej časti obce, pri ceste III. triedy. Ako recipient na vyčistené odpadové vody bude slúžiť
povrchový vodný tok Belujský potok, pretekajúci pri ploche navrhovanej ČOV. Miesto výpuste bude
výtokový otvor z potrubia vedeného z ČOV, vyústeného v brehu koryta. Prečistené vody budú z ČOV do
recipientu vypúšťané priebežne, 365 dní v roku. Recipient na vypúšťanie prečistených vôd nie je určený na
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odber pre pitnú vodu, závlahy a na život a reprodukciu pôvodných druhov rýb. Prirodzený prietok
a skutočná kvalita vody v recipiente pred vypúšťaním bude uvažovaná podľa údajov Slovenského
hydrometeorologického ústavu.
ČOV bude mať stavebné ochranné pásmo vymedzené obrysom svojho oplotenia a pásmo
hygienickej ochrany 100m (minimálna vzdialenosť od vonkajšieho okraja hygienicky závadných objektov
ČOV po okraj súvislej bytovej zástavby). Okolo celej plochy sa navrhuje výsadba sprievodnej zelene, ako
bariéra voči zápachu. V OP sa navrhuje plocha zberného dvora (lokalita OH), časť športovej plochy (lokalita
RŠ1), priemyselná výroba (lokalita PRV) a jestvujúca orná pôda, TTP. ČOV je navrhovaná dostatočne ďaleko
od obytných domov.
Podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí, sa nepredpokladá produkovanie hluku z navrhovanej ČOV, ktorý by vplýval na životné prostredie,
hlavne na obytnú zónu vzdialenú 300m.
označenie funkcia
rozloha (ha)
v ZÚ
návrh do ZÚ
na vyňatie V
TI
technická infraštruktúra - návrh
0,5
0,5
0,5
Lokalita TI
0,5ha mimo ZÚ, TTP trvalé trávne porasty
Plocha v južnej časti obce, pri ceste III. triedy a Belujskom potoku. Je potrebné dodržať ochranné pásmo
cesty III. triedy 20m od osi cesty a ochranné pásmo vodného toku v šírke 10m obojstranne od brehovej
čiary. V OP sa navrhuje sprievodná zeleň. Ide tu o zmenu funkcie TTP na technickú infraštruktúru ČOV
a sprievodnú zeleň. Je potrebné vyňatie z pôdneho fondu PPF 0,5ha. Inžinierske siete sa napoja na
jestvujúce a navrhované vedenia.
Pre osadu Široká lúka je navrhnuté odkanalizovanie objektov
Množstvo splaškov odtekajúcich do kanalizácie je totožné s potrebou vody.
- priemerné denné množstvo odpadových vôd:
Qp = 140 255 l/deň
Dažďová kanalizácia
Dažďové vody sú vsakované do zelených plôch popri objektoch a komunikáciách, alebo sú
odvedené spevnenými rigolmi do vodných tokov Dedinský a Belujský potok.
Na odvedenie dažďových vôd z miestnych komunikácií je navrhované vsakovanie na mieste do
zelených pásov zatrávnením, štrkovými vsakovacími pásmi (rigoly, jamy), alebo podzemným vsakovacím
systémom. Vody zo striech objektov sa môžu likvidovať na zavlažovanie zelene a záhrad z nádrží,
vsakovacími jamami na pozemkoch.
Vody z povrchového odtoku, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo
ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo (vody
z parkovísk, z odstavných a montážnych plôch, z plôch priemyselných areálov). Stokové siete musia byť
vybavené zariadením na zachytenie plávajúcich a znečisťujúcich látok, v súlade s ustanoveniami vodného
zákona, nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. a platných STN.
Odpadové hospodárstvo
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upravuje pôsobnosť
orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku
odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového
hospodárstva. Účelom odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch je predchádzať vzniku
odpadov, obmedzovať ich tvorbu, znižovať nebezpečné vlastnosti odpadov a prednostne zabezpečiť
zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním. Uprednostňovať minimalizáciu odpadov, separovaný
zber a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení.
Podľa §39 ods. 16 zákona sú obce povinné zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
komunálnych odpadov pre a) papier, plasty, kovy, sklo; b) biologicky rozložiteľné komunálne odpady okrem
tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.
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Podľa §18 ods. 4 písm. m) zákona sa zakazuje zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických, fyzických osôb
a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.
Obec Beluj má schválené VZN č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými
odpadmi a elektro odpadmi z domácností na území obce Beluj.
- druhy KO:
- zmesový komunálny odpad vznikajúci na území obce jeho prepravu a zneškodňovanie zabezpečuje
na území obce zmluvná organizácia
- vytriedené zložky KO:
- papier, plasty, sklo, nápojové kartóny, kovy a kovové obaly – mobilný zber – zabezpečuje
ho zmluvná organizácia, zberné nádoby, plastové vrecia farebne rozlíšené
- elektro odpadov z domácností
- odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
- použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
- veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok
- drobný stavebný odpad (DSO) sa zberá prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov na
požiadanie držiteľa odpadu na Obecnom úrade
- objemný odpad (ObjO) sa zberá prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov
umiestnených na vyhradených miestach
- odpad z domácností s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad NO)
- biologicky rozložiteľný komunálny odpadom (BRKO) V rodinných domoch, záhradách
a rekreačných chalupách si občan prednostne kompostuje BRKO formou domáceho kompostovania.
na zbernom dvore v Banskej Štiavnici.
Skládky
V území je evidovaná jedna odvezená skládka nelegálnych odpadov, pri ceste III. triedy
smerom na obec Baďan, podľa Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (1x odvezená - v teréne už nie
identifikovateľná).
Odpad zo žúmp a septikov (OŽS) sa uplatňuje objednávkovým systémom zberu. Zneškodňovanie obsahu
žúmp si zabezpečí vlastník nehnuteľnosti v súlade s platnými legislatívnymi ustanoveniami na vlastné
náklady. Prepravu a zneškodňovanie obsahu žúmp a septikov zabezpečuje na území obce zmluvný partner.
Zneškodňovanie prebieha formou zmluvného partnera výhradne v zariadeniach spĺňajúcich legislatívne
požiadavky. (VZN obce č. 4/2015)
Navrhuje sa rozvojová plocha pre umiestnenie zberného dvora a kompostárne.
označenie funkcia
rozloha (ha)
v ZÚ návrh do ZÚ na vyňatie V
OH
odpadové hospodárstvo - návrh
0,15
Lokalita OH
0,15ha mimo ZÚ, zastavané plochy a nádvoria
Plocha v južnej časti obce, medzi cestou III. triedy, Belujským potokom a bezmenným vodným tokom. Je
potrebné dodržať ochranné pásmo cesty III. triedy 20m od osi cesty. V OP sa navrhuje sprievodná zeleň. Pri
realizácii bude potrebné preložiť 300m 22kV vzdušného elektrického vedenia do zeme, v trase zelene
a cesty III. triedy. Ide tu o zmenu funkcie poľnohospodárskej výroby na odpadové hospodárstvo (zberný
dvor a kompostáreň) a sprievodnú zeleň. Inžinierske siete sa napoja na jestvujúce a navrhované vedenia.

m. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie, prípadne
z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie

hodnotenie

STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - Správa o stave životného prostredia SR 2014:
Na báze zhodnotenia kvality životného prostredia, s využitím sekundárnych kritérií, ako sú
geomorfologické jednotky, sústava povodí, administratívne členenie, historické regióny i genéza vývoja
stavu životného prostredia, boli v rámci SR vyčlenené 3 kategórie regiónov.
1 – regióny s nenarušeným prostredím
Štiavnický región – obec Beluj
2 – regióny s mierne narušeným prostredím
3 - regióny so silne narušeným prostredím
Podľa NV č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti:
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- § 1 - Za citlivé oblasti sa ustanovujú vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú na území
Slovenskej republiky alebo týmto územím pretekajú – územie obce Beluj
- § 2 - Za zraniteľné oblasti sa ustanovujú pozemky poľnohospodársky využívané v územiach obcí.
Ochrana pôdy a lesov
Veterná erózia pôdy Kategória eróznej ohrozenosti:
- 1 žiadna až slabá erózia (menej ako 0,7 t/ha) - celé riešené územie
Vodná erózia pôdy potencionálna
Hodnotenie potenciálnej vodnej erózie:
- veľmi silná
5,01 - 15,0 mm/rok
- 18 % riešeného územia
- silná
1,51 - 5,0 mm/rok
- 16% riešeného územia
- stredná
0,51 - 1,5 mm/rok
- 18% riešeného územia
- bez erózie
menej ako 0,05 mm/rok
- 48% riešeného územia
Znečistenie pôd
Znečistenie, alebo kontaminácia pôd úzko súvisí aj s celkovým znečistením
ovzdušia a vody v území. Stav kontaminácie pôd sa vyjadruje kategóriami podľa limitov najvyšších
prípustných hodnôt škodlivých látok. Podľa rozhodnutia MP SR č. 531/1994 pre rozhodnutie stavu
kontaminácie pôd sa používajú nasledovné kategórie:
0 - nekontaminované pôdy s obsahom všetkých hodnotených rizikových látok pod limitom A (pre
celkový obsah prvku), alebo A1 (pre obsah prvku v 2M HNO3) – severná časť územia
A1, A – rizikové pôdy – obsah najmenej jednej z rizikových látok prekračuje limit A1, A až po limit B;
obsah látok je nad hranicami prirodzeného pozadia, prejavuje sa zvýšeným obsahom v rastlinách,
vyskytujúcich sa na kyslých pôdach - riešené územie obce – stredná a južná časť územia
Proti erózii pôdy sa navrhuje výsadba drevín na pôde (výkres č. 7 - línie PEO) a výsadba drevín popri
poľných cestách a vodných tokoch (výkres č. 7 - línie ZS), aj ako súčasť pozemkov vhodných na náhradné
výsadby. Najvhodnejšie miesta sú tam, kde výsadba chýba, alebo je nedostatočnej šírky. Na pôdach
ohrozených eróziou je navrhované aplikovať striedanie pôdy a drevín. Remízky nízkej a vysokej zelene budú
vysadené na ornej pôde ako súčasť poľnohospodárskych druhov pozemkov podľa vyhlášky č. 508/2004 Z.z.,
príloha č. 8. Realizáciu zámeru je navrhované riešiť podľa právnej normy § 5 zákona č. 220/2004 Z.z. a preto
nie je potrebné udelenie súhlasu na trvalé odňatie pôdy.
Pri obnove lesných porastov uprednostniť geograficky pôvodné druhy drevín a podporiť vytváranie
pôvodných lesných spoločenstiev.
- uprednostniť poľnohospodársku výrobu na menších parcelách (20-30ha), využiť formu agrolesníctva
a lesnícko-pasienkového systému, kombinácia plodín a stromov lepšie využíva vodu a minerálne živiny
z pôdy aj dopadajúcu energiu zo slnečného žiarenia; znižuje pôdnu eróziu, poskytuje tieň pre dobytok, úkryt
a migráciu živočíchov; umožniť rozmanitejšiu štruktúru krajiny, čo by podporilo zvýšenie biodiverzity
v krajine
- podporovať ekologické formy hospodárenia na územiach začlenených do územného systému ekologickej
stability
- zabrániť neodborným zásahom do hydroekologických pomerov, pred každým plánovaným zásahom
posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery, vzhľadom na protierózne a protipovodňové opatrenia
- pôdu mimo lesného a pôdneho fondu nenechávať ležať ladom
- pri kalamitnom výskyte škodcov používať technológie ich eliminácie šetriace životné prostredie
- zvýšiť podiel plôch TTP a NDV na ornej pôde, ako významného protierózneho (pozitívum pri eliminovaní
strát výnosov z úrody pri extrémoch povodňových vín) a krajinnostabilizačného prvku
Ochrana vôd
Povrchové vody
V rámci celoslovenského monitoringu je kvalita povrchovej vody vo vodnom toku Belujský potok
zisťovaná mimo riešeného územia.
Najbližšie miesta monitorovania:
Na vodnom toku Belujský potok boli prevedené merania v roku 2012. Hodnoty ukazovateľa sú
v súlade s požiadavkami na kvalitu vody podľa Prílohy č.1, časť A k NV č. 269/2010 Z.z.
Povrchové vody sú znečisťované hlavne odpadovými vodami priemyselnými a komunálnymi, ktoré
sú vypúšťané priamo do vodného toku. K nepriamemu znečisťovaniu dochádza aj vplyvom dažďovej vody
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(znečisťujúce látky v ovzduší a v pôde). Vodné toky v území obce pretekajú voľnou krajinou a obytným
územím.
Podzemné vody
Ohrozenie zásob podzemných vôd znečisťujúcimi látkami:
- veľmi nízke alebo žiadne - riešené územie obce
Úroveň znečistenia podzemných vôd (Cd):
- nízka (0,1 - 1,0) – riešené územie obce
- veľmi vysoká (viac ako 5,0)
Na brehoch všetkých vodných tokov vysadiť vodomilné dreviny (lokalita ZS) ako súčasť
protipovodňových opatrení, zadržania vody v území a súčasť pozemkov vhodných na náhradné výsadby.
Ochranu podzemných vôd riešiť budovaním splaškovej kanalizácie, ČOV a reguláciou chemizácie pôdy.
Ochrana ovzdušia
V území je evidovaný jeden stredný zdroj znečistenia ovzdušia, ktorý je v prevádzke.
č. Názov prevádzkovateľa
stredný zdroj
znečisťujúca látka
1. RD SITNO PRENČOV, a.s., Prenčov
Chov HD Beluj
Miera znečistenia ovzdušia z mobilných zdrojov znečistenia z dopravy na celkovom imisnom
zaťažení ovzdušia v obci je priamo závislá od intenzity dopravy na ceste III. triedy prechádzajúcou obcou.
Taktiež je navrhované realizovať prašné práce spojené s výstavbou mimo veterných dní a podľa
potreby čistiť a kropiť staveniská a dopravné komunikácie, revitalizovať neudržiavané plochy a sledovať
zdroje znečistenia ovzdušia.
Ochrana prírody a krajiny
Zaťaženie prostredia hlukom
Zdrojom hluku je cesta III. triedy, prechádzajúca zastavaným územím obce. Pre cestu III/1587
sčítanie dopravy v roku 2010 nebolo prevedené, preto nie je vypočítaná izofóna – hodnota hladiny hluku.
Podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí, sa nepredpokladá produkovanie hluku z navrhovanej ČOV, ktorý by vplýval na životné prostredie,
hlavne na obytnú zónu vzdialenú 300m.
Technické možnosti pri znižovaní nepriaznivých hladín akustického tlaku sú veľmi obmedzené
a v zásade sa navrhujú tri reálne alternatívy:
- znížením hlučnosti u zdroja (modernizáciou infraštruktúry, znížením hlučnosti dopravných prostriedkov)
a s možnosťou realizácie priamo v obci:
- opatreniami u exponovaných objektov (zvýšenie nepriezvučnosti obvodového plášťa objektu)
- výsadbou zelene medzi zdrojom a príjemcom v dopravnom priestore cesty III. triedy a miestnych
komunikácií
V širšom centre nie sú vyčlenené prevádzky, ktoré by svojím hlukom, prachom a zápachom mohli
obťažovať kvalitu bývania obyvateľov.
Zaťaženie prostredia zápachom
V areáli poľnohospodárskeho družstva je aktuálny chov hospodárskych zvierat. Priemerne za celý
rok je na hospodárskom dvore 315ks hovädzieho dobytka. Aj napriek tomu obytné územie nie je zaťažené
zápachom, dobytok je sezónne na lúkach, aj v zimnom období je čiastočne vonku, jednorázovo zapácha iba
hnoj, vyvážaný na polia v širšom území, nielen pri družstve. Areál sa nachádza 400 až 900m od obce za
kopcom, oddelený od obytného územia pásom sprievodnej zelene okolo bezmenného vodného toku
a záhrad. V pláne je zrekonštruovať jestvujúce objekty areálu a rozšíriť chov o 200ks HD. Ak by sa uskutočnil
zvýšený chov aj výstavba navrhovaných domov (lokalita B3), navrhuje sa výsadba drevín na ploche družstva
šírky 30m (spolu s existujúcou plochou zelene bude celková šírka zelene 60 - 80m), aby sa čiastočne
eliminovali nežiadúce negatívne vplyvy na bývanie.
ČOV bude mať stavebné ochranné pásmo vymedzené obrysom svojho oplotenia a pásmo
hygienickej ochrany 100m (minimálna vzdialenosť od vonkajšieho okraja hygienicky závadných objektov
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ČOV po okraj súvislej bytovej zástavby). Okolo celej plochy sa navrhuje výsadba sprievodnej zelene, ako
bariéra voči zápachu. ČOV je navrhovaná dostatočne ďaleko od obytných domov.
Invázne druhy rastlín
Na Slovensku je evidovaný veľký počet nepôvodných druhov, ktoré sú publikované v Zbierke
zákonov a sú považované za invázne druhy. Podľa § 7, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a prílohy č.
2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. je vlastník pozemku povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho
pozemku: Ailanthus altissima (pajaseň žliazkatý), Ambrosia artemisiifolia (ambrózia palinolistá), Amorpha
fruticosa (beztvarec krovitý), Asclepias syriaca (glejovka americká) Fallopia sp. (syn. Reynoutria),
pohánkovec (krídlatka), Heracleum mantegazzianum (boľševník obrovský), lmpatiens glandulifera
(netýkavka žliazkatá), Lycium barbarum (kustovnica cudzia). Negundo aceroides (javorovec jaseňolistý),
Solidago canadensis (zlatobyľ kanadská), Solidago gigantea (zlatobyľ obrovská).
Pozemky neobrábané aspoň 2x za vegetačnú sezónu je navrhované skosiť pred vysemenením
inváznych druhov bylín. Naletené druhy inváznych drevín ničiť mechanicky i chemicky.
Konfliktné uzly, strety vybraných stresových faktorov s prvkami ochrany prírody, významné migračné
koridory živočíchov
- 1. definovaný konfliktný uzol na regionálnej úrovni: cesta III. triedy a regionálny biokoridor NRBk 1
- je navrhované zachovať mozaikovitú poľnohospodársku krajinu, zabezpečiť priechodnosť biokoridoru
- 2. definovaný konfliktný uzol na miestnej úrovni – stret navrhovaných mostných telies a vodných
tokov - je navrhované revitalizovať brehy vodného toku (s osobitným zreteľom na úseku pod mostom),
zvýšenie členitosti brehov toku, zvýšiť podiel ekologicky stabilných prvkov v okolí uzla (výsadba
prirodzených drevín a krovín po oboch stranách toku)
- 3. definovaný konfliktný uzol na miestnej úrovni - stret ciest, miestnych, účelových a cyklistických
komunikácií so záujmami ochrany prírody a krajiny - je navrhované zvýšiť podiel zelene okolo komunikácie
(výsadba prirodzených drevín a krovín)

n.
Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových
území a dobývacích priestorov
V území sa nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov (nie sú určené chránené ložiskové územia
ani dobývacie priestory) a nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa banských predpisov.
V území je zaregistrovaná svahová deformácia - zosuv č. 57237. Je vyvinutá v severnej časti k.ú. na
svahoch údolí miestnych tokov južne od kóty Sitno. Typ svahovej deformácie – blokové rozpadliny;
expozícia svahu smer východ; stupeň aktivity – stabilizovaný; hydrogeologické pomery svahu – svah
s výskytom prameňov a mokrín; prírodné príčiny – všeobecné; sanácia – svah nesanovaný; celková plocha
562,8ha z toho 152ha v území obce Beluj (poľnohospodárska pôda 46,6ha, lesná pôda 516,2ha), ostatná
plocha v území obce Ilija. Stabilizovaná svahová deformácia je kombinovaného typu blokových rozpadlín
a blokových polí s neidentifikovanými rozhraniami medzi jednotlivými základnými typmi.
Územie je zaradené do rajónu nestabilných území s minimálnym rizikom aktivizácie svahových
pohybov vplyvom prírodných podmienok. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy, napr.
poddolovanie územia, výstavbu tunelov, priehrad a pod.
Na ploche zosuvu nie sú navrhované rozvojové plochy pre stavebné účely. 24ha z plochy zosuvu
(celkom 152ha) tvorí ochranný les a zvyšok ochranný les. Oba lesné celky je navrhované zmeniť na les
osobitného určenia. Jeho účelom bude zabezpečovanie špecifických potrieb a mení sa spôsob
hospodárenia.

o.

Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

nadregionálne prvky:
- NRBc 1 Sitno - nadregionálne biocentrum - terestrické panónske a karpatské ekosystémy
- NRBk 1 - nadregionálny biokoridor - terestrický biokoridor, ktorý prepája Podunajskú nížinu, Žiarsku
kotlinu, Zvolenskú kotlinu až po Brezniansku kotlinu
regionálne prvky:
- RBk 6 - regionálny biokoridor - terestrický ekotonový biokoridor s veľkým množstvom prvkov NDV
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miestne prvky:
- MBk1 Belujský potok (hydrický miestny biokoridor)
- MBk2 Dedinský potok (hydrický miestny biokoridor)
- IPP interakčný prvok plošný - jestvujúca a navrhovaná vyhradená a verejná zeleň, zamokrená plocha
(park vo Výčapkách navrhovaný na Obecné chránené územie, verejná zeleň v obci, cintoríny, remízky
v krajine, súkromný rybník)
- IPL interakčný prvok líniový - okolo areálov, po oboch stranách ciest III. triedy, účelových komunikácií poľných ciest, na ornej pôde pre zadržanie vody v území a proti vodnej a veternej erózii
- poľnohospodárska a lesná pôda
- zaregistrovaná svahová deformácia - zosuv č. 57237

p.
Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu
a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely (výkres č. 7 - Pôdny a lesný fond)
POĽNOHOSPODÁRSKY PÔDNY FOND
V území obce Beluj, ktoré má rozlohu 2281,3893ha, má orná pôda 44,82% zastúpenie
(1022,5745ha).
k. ú. Beluj
Druh pozemku
Výmera v ha
%
Orná pôda
467,9510
20,51
Záhrady
14,5658
0,64
Ovocné sady
0,7944
0,03
Trvalé trávne porasty (TTP)
539,2633
23,64
Poľnohospodárska pôda - spolu
1022,5745
44,82
Lesné pozemky
1204,9661
52,82
BPEJ v riešenom území
Identifikované BPEJ v riešenom území sú zaradené do skupín kvality
poľnohospodárskej pôdy, podľa Nariadenia vlády č. 58/2013 Z.z., prílohy č. 1:
5. skupina
0706002 0771213
6. skupina
0707003 0761212 0761242 0761412
7. skupina
0714062 0761422 0761442 0761512 0764423 0771412 0861422 0861442
0961242 0961442 0961445
8. skupina
0777262 0777462 0877462
9. skupina
0781682 0781882 0881682 0881882 0977265 0981682 1077265
V území sa nachádza najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda, príloha č. 2 nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy:
NP – najkvalitnejšia pôda: 0706002/5 0771213/5 0707003/6 0761212/6 0761242/6 0761412/6
Charakteristika spôsobu využívania jednotlivých druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy podľa
vyhlášky č. 508/2004 Z.z., príloha č. 8:
- druh pozemku
- orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávny porast
- súčasťou poľnohospodárskeho druhu pozemku sú
- remízky nízkej a vysokej zelene (NDV – nelesná
drevinová vegetácia), ktoré slúžia ako účelová ochranná, poľnohospodárska zeleň na ochranu pred eróziou
a na zabezpečenie ekologickej stability územia a nespevnené poľné cesty (zatrávnené a nezatrávnené)
Všetka poľnohospodárska pôda sa nachádza na rovinatých až stredných svahovitých pozemkoch, so
sklonom 0-25o.
Pri lokálny prílivových dažďoch dochádza v zastavanom území k záplavám z Dedinského
a Belujského potoka, ktorých korytá nestačia odviesť dažďové vody zozbierané z priľahlých brehov bez
drevín, na vyššie položených miestach od obce. Najväčšie záplavy boli v rokoch 2006, 2010 a 2014, teda
každé štyri roky, keď poľnohospodári z dôvodu výmeny TTP (ďateliny) zorali blízke brehy potokov (asi 40ha
po oboch stranách) a obnažená pôda nevedela zadržať dažďovú vodu a vodu z roztápajúceho sa snehu. Pri
lokálny prílivových dažďoch nestačí pôda akumulovať nadbytok vody, preto sa veľké množstvo valí dolu
potokmi cez obec. V území sa nachádzajú viaceré veľkobloky TTP najväčšej rozlohy asi 40ha. Tieto veľké
bloky sú práve pri spomínaných vodných tokoch Dedinský a Belujský. Ostatné plochy sú menšie, prerušené
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pásmi nelesnej drevinovej vegetácie (NDV). Všetka poľnohospodárska pôda sa nachádza na rovinatých až
stredných svahovitých pozemkoch, so sklonom 0-25o. A práve na strmších pôdach vzniká efekt erózie.
Je navrhovaná výsadba drevín na pôde (výkres č. 7 - línie PEO) a výsadba drevín popri poľných
cestách a vodných tokoch (výkres č. 7 - línie ZS), aj ako súčasť pozemkov vhodných na náhradné výsadby.
Najvhodnejšie miesta sú tam, kde výsadba chýba, alebo je nedostatočnej šírky. Na pôdach ohrozených
eróziou je navrhované aplikovať striedanie pôdy a drevín. Remízky nízkej a vysokej zelene budú vysadené
na ornej pôde ako súčasť poľnohospodárskych druhov pozemkov podľa vyhlášky č. 508/2004 Z.z., príloha č.
8. Realizáciu zámeru je navrhované riešiť podľa právnej normy § 5 zákona č. 220/2004 Z.z. a preto nie je
potrebné udelenie súhlasu na trvalé odňatie pôdy.
Užívateľ alebo vlastník je povinný vykonávať trvalú a účinnú protieróznu ochranu
poľnohospodárskej pôdy vykonávaním ochranných agrotechnických opatrení podľa § 5 ods. 2 písm. a)
zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, výsadbou účelovej
poľnohospodárskej a ochrannej zelene vrátane výsadby rýchlorastúcich drevín na veľkoblokovej ornej pôde.
Podľa § 18a ods. 1 zákona, rýchlorastúcou drevinou na poľnohospodárskej sa pôde rozumie porast na
produkciu drevnej biomasy na ploche väčšej ako 1 000 m2 (0,1ha).
Pri výsadbe by bolo vhodné vyzvať poľovné združenia o pomoc čo by znížilo náklady. Výsadbou
protieróznych pásov by sa výnimočným spôsobom zvýšila úživnosť poľovných revírov pre všetky zložky
prostredia, poskytol by sa zveri vhodný priestor na úkryt, hniezdenie a vyvádzanie mláďat, mal by pozitívny
vplyv na denzitu malej zveri - zajac, bažant, jarabica.
Veľkobloková orná pôda zvyšuje riziko usmrtenia vtákov, kde sú stĺpy 22kV elektrického vedenia
jedinou možnosťou miesta odpočinku. Je navrhované namontovať na každý stĺp ekochráničku a hrebeňovú
zábranu. Montáž je vhodná mimo vegetačného obdobia po zbere úrody (august - apríl).
Realizácia výsadby zelene protieróznych opatrení na pôde (línie PEO), výsadby zelene popri poľných
cestách a vodných tokoch (línie ZS) výrazne zvýši ekologickú stabilitu krajiny.
Plochy výsadby zelene na poľnohospodárskej pôde
Podľa vyhlášky č. 508/2004 Z.z., príloha č. 8
plocha
funkčné
výmera lokality (ha)
výmera poľnohospodárskej pôdy (ha)
využitie
ZÚ mimo ZÚ
spolu
BPEJ kód
výmera
výmera
/skupina
(ha) spolu (ha)
PEO
PEO
19,0
19,0
ZS
ZS
27,0
27,0
vysvetlivky: PEO – protierózne opatrenia; ZS – zeleň sprievodná
Hydromelioračné zariadenia
V riešenom území sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š. p.:
- kanál 01 (evid. č. 5312 112 002), o celkovej dĺžke 0,685km, ktorý bol vybudovaný v r. 1976 v rámci stavby
“OP a ÚT Beluj”
- kanál 02 (evid. č. 5312 112 003), o celkovej dĺžke 0,150km, ktorý bol vybudovaný v r. 1976 v rámci stavby
“OP a ÚT Beluj”
- kanál 03 (evid. č. 5312 112 004), o celkovej dĺžke 0,175km, ktorý bol vybudovaný v r. 1976 v rámci stavby
“OP a ÚT Beluj”
- kanál 04 (evid. č. 5312 112 005), o celkovej dĺžke 1,142km, ktorý bol vybudovaný v r. 1976 v rámci stavby
“OP a ÚT Beluj”
- kanál krytý K3 (evid. č. 5312 120 007), o celkovej dĺžke 0,048km, ktorý bol vybudovaný v r. 1980 v rámci
stavby “OP a ÚT Sitno - Prenčov”
- kanál krytý K10 (evid. č. 5312 120 009), o celkovej dĺžke 0,553km, ktorý bol vybudovaný v r. 1980 v rámci
stavby “OP a ÚT Sitno - Prenčov”
V území sú upravované vodné toky:
- evid. č. 5312 099 001-2 Belujský potok a bezmenný prítok BP
- evid. č. 5312 112 001 Belujský potok
- evid. č. 5312 120 002-4-5-6 bezmenný prítok BP
V k. ú. obce je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym
systémom neznámeho vlastníka.
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Odvodňovací kanál je potrebné pri vypracovaní projektových dokumentácií a realizácii stavieb
rešpektovať, vrátane ochranného pásma 5m od brehovej čiary u otvorených kanálov a 5m od osi krytého
kanálu. Prípadné vypúšťanie odpadových vôd do kanálov je nutné konzultovať s Odborom správy
a prevádzky HMZ š.p. Prípadné križovanie alebo súbeh inžinierskych sietí s kanálom je potrebné navrhnúť
a realizovať v zmysle STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami
a vedeniami“ z roku 1983.
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
Bývanie
Uvažuje sa s malopodlažnou zástavbou bývania formou rodinných domov s priemernou rozlohou
parcely 800 – 1 200m2, pri obložnosti 3 – 5 obyvateľ/byt.
Lokalita B
0,4ha záhrady - preluky
Plocha v stavebných medzerách existujúcej zástavby, s pozemkami pre 5RD. Je potrebné dodržať ochranné
pásmo cesty III. triedy 20m od osi cesty a ochranné pásmo 10m od brehovej čiary Dedinského a Belujského
potoka. Ide tu o zmenu funkcie záhrad na bývanie v rodinných. Je potrebné vyňatie z pôdneho fondu PPF
0,4ha.
Lokalita B Široká lúka
1,1 záhrady, trvalé trávne porasty
Osada Široká lúka, 2km severne od obce, s pozemkami pre 8RD. Ide tu o zmenu funkcie záhrad a trvalých
trávnych porastov na bývanie v rodinných domoch a zahrnutie plochy 2,4ha do zastavaného územia. Je
potrebné vyňatie z pôdneho fondu PPF 1,1ha.
p. č. CKN
556/1, 560, 561, 563/1-2, 564, 569/1, 563
Lokalita B3
II. etapa
2,8ha v ZÚ záhrady
Plocha v juhozápadnej časti obce v zastavanom území, s pozemkami pre 64RD. Stavebné objekty pre
bývanie situovať od hraníc pásma hygienickej ochrany PHO družstva. Navrhované PHO zasahuje do
navrhovanej plochy na bývanie. Ak by sa uskutočnil zvýšený chov aj výstavba domov, navrhuje sa výsadba
drevín na ploche družstva šírky 30m (spolu s existujúcou plochou zelene bude celková šírka zelene 60 80m), aby sa čiastočne eliminovali nežiadúce negatívne vplyvy na bývanie. Ide tu o zmenu funkcie záhrad na
bývanie v rodinných domoch. Je potrebné vyňatie z pôdneho fondu PPF 8,2ha.
Šport - futbalový areál, ihriská
Lokalita RŠ1 I. etapa
2,0ha mimo ZÚ, TTP trvalé trávne porasty
Plocha v južnej časti obce, pri ceste III. triedy a Belujskom potoku. Je potrebné dodržať ochranné pásmo
cesty III. triedy 20m od osi cesty a ochranné pásmo vodného toku v šírke 10m obojstranne od brehovej
čiary. V OP sa navrhuje sprievodná zeleň. Ide tu o zmenu funkcie TTP na rekreáciu, šport a sprievodnú
zeleň. Je potrebné vyňatie z pôdneho fondu PPF 2,0ha.
p. č. CKN
588
Protipovodňové opatrenia - poldre
Lokalita PVO1, PVO2
1,9; 1,9ha mimo ZÚ, TTP trvalé trávne porasty, orná pôda
Plochy v severnej časti územia 300m od obce. Plocha PVO1 sa nachádza na Dedinskom potoku a plocha
PVO2 na Belujskom potoku. Ide tu o zmenu funkcie TTP a ornej pôdy na protipovodňové opatrenia. Je
potrebné vyňatie z pôdneho fondu PPF 3,8ha.
p. č. CKN
578/1, 579, 580, 888, 529, 523, 519
Technická infraštruktúra - ČOV
Lokalita TI
I. etapa
0,5ha mimo ZÚ, TTP trvalé trávne porasty
Plocha v južnej časti obce, pri ceste III. triedy a Belujskom potoku. Je potrebné dodržať ochranné pásmo
cesty III. triedy 20m od osi cesty a ochranné pásmo vodného toku v šírke 10m obojstranne od brehovej
čiary. V OP sa navrhuje sprievodná zeleň. Ide tu o zmenu funkcie TTP na technickú infraštruktúru ČOV
a sprievodnú zeleň. Je potrebné vyňatie z pôdneho fondu PPF 0,5ha.
p. č. CKN
593
Súhlas na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy za dodržania podmienok:
- pôdu použiť pre účely výsatvby len na základe právoplatného rozhodnutia vydaného Okresným úradom
Žiar nad Hronom, pozemkovým a lesným odborom, pracovisko Banská Štiavnica, v ktorom budú uložené
ďalšie povinnosti
- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej účelné využitie
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- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do realizácie stavby, najma ochranu pred
zaburinením pozemkov
- nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie priľahlej poľnohospodárskej pôdy
nevhodným situovaním stavieb, a jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na
obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami
Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu
na nepoľnohospodárske účely
lokalita

funkcia

výmera lokality (ha)
ZÚ mimo spolu
ZÚ
0,4
0,4
1,1
1,1
2,8
2,8
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9

výmera poľnohospodárskej pôdy (ha)
NP
BPEJ kód výmera
výmera
/skupina
(ha) spolu (ha)
B
OÚ
záhrady
0,4
0,4
B-ŠL
OÚ
0761212/6
1,1
1,1 alt. 0 NP
B3
OÚ
záhrady
2,8
2,8
RŠ1
RŠ
0707003/6
2,0
2,0 alt. 0 NP
PVO1
PVO
0771213/5
1,9
1,9 alt. 0 NP
PVO2
PVO
0706002/5
1,4
alt. 0 NP
0781682/9
0,5
1,9
TI
TI
0,5
0,5
0707003/6
0,5
0,5 alt. 0 NP
spolu
3,2
7,4 10,6
10,6
10,6
vysvetlivky: B-ŠL - osada Široká lúka; OÚ - obytné územie; PRV - výroba, podnikanie; RŠ - rekreácia, šport;
PVO - protipovodňové opatrenie; TI - technická infraštruktúra, ČOV; NP - najkvalitnejšia pôda
LESNÝ PÔDNY FOND
V území obce Beluj, ktoré má rozlohu 2281,3893ha, má lesná pôda 52,82% zastúpenie
(1204,9661ha).
k. ú. Beluj
Druh pozemku
Výmera v ha
%
Poľnohospodárska pôda - spolu
1022,5745
44,82
Lesné pozemky
1204,9661
52,82
Obhospodarovateľ lesných pozemkov
lesný hospodársky celok (LHC) lesný celok (LC) 1267,29ha
LESY SR, š.p. OZ Levice
Antol
Antol
345,88
LESY SR, š.p. OZ Krupina
Ladzany
Ladzany
921,41
Podľa § 12 až 15, zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch sa lesy z hľadiska využívania ich funkcií členia na
ochranné lesy, lesy osobitného určenia a hospodárske lesy. V území sa nachádzajú hospodárske lesy
981,48ha; 45%: ich účelom je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní
mimoprodukčných funkcií lesov; ochranné lesy 50,09ha; 3,95%: lesy potrebné na zabezpečenie ochrany
pôdy, (ktorých funkčné zameranie vyplýva z prírodných podmienok, v týchto lesoch sa musí hospodáriť tak,
aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené) a lesy osobitného určenia 235,72ha; 18,60%: lesy, ktoré boli za také
vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo
fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému
hospodáreniu.
95% zastúpenie majú listnaté dreviny, 5% ihličnaté. V lesných porastoch územia sa nachádzajú
z geograficky pôvodných druhov drevín všetky druhy dub, hrab, cer, lipa, javor, buk, jedľa. Ostatné dreviny
nie sú invázne, tvoria prirodzené spoločenstvá pôvodom na inom území Slovenska, okrem agáta, ktorý je
nepôvodný.
V území je zaregistrovaná svahová deformácia - zosuv č. 57237. Jedná sa o stabilizovanú svahovú
deformáciu, ktorá sa registruje pri Počúvadielskom jazere a v blízkosti vrchu Holík. Je vyvinutá v severnej
časti k.ú. na svahoch údolí miestnych tokov južne od kóty Sitno. Celková plocha 562,8ha z toho 152ha
v území obce Beluj (poľnohospodárska pôda 46,6ha, lesná pôda 516,2ha), ostatná plocha v území obce Ilija.
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Stabilizovaná svahová deformácia je kombinovaného typu blokových rozpadlín a blokových polí
s neidentifikovanými rozhraniami medzi jednotlivými základnými typmi.
Na ploche zosuvu nie sú navrhované rozvojové plochy pre stavebné účely. 24ha z plochy zosuvu
(celkom 152ha) tvorí ochranný les a zvyšok hospodársky les. Oba lesné celky je navrhované zmeniť na les
osobitného určenia. Jeho účelom bude zabezpečovanie špecifických potrieb a mení sa spôsob
hospodárenia.
Územie je zaradené do rajónu nestabilných území s minimálnym rizikom aktivizácie svahových
pohybov vplyvom prírodných podmienok. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy, napr.
poddolovanie územia, výstavbu tunelov, priehrad a pod.

r.
Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych,
ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov
ENVIRONMENTÁLNE DÔSLEDKY NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
Navrhované riešenie ÚP obce neprináša pre územie rizikové faktory. Do záväznej časti ÚP sú
premietnuté všetky jestvujúce a navrhované prvky ÚSES a ekostabilizačné opatrenia.
EKONOMICKÉ DÔSLEDKY NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
Navrhované riešenie ÚP obce umožňuje posilnenie ekonomickej základne vytvorením podmienok
pre jej rast, návrhom rozvojových plôch pre funkcie občianskej vybavenosti a výroby, ktoré budú znamenať
pracovné príležitosti.
SOCIÁLNE DÔSLEDKY NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
Navrhované riešenie ÚP obce umožňuje reagovať na dynamiku demografického vývoja a migrácie,
zvyšuje atraktivitu obce.
ÚZEMNO-TECHNICKÉ DÔSLEDKY NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
Navrhované riešenie ÚP obce navrhuje nové rozvojové plochy, ktoré si vyžiadajú výstavbu
dopravnej a technickej vybavenosti. Rozvoj si vyžiada zábery plôch poľnohospodárskej pôdy nielen na
výstavbu objektov, ale aj na výsadbu zelene.
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