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Anotace 

 
 Diplomová práce se zabývá návrhem řešení využití území v obci Ochodnica. Dle 

rozborů současného stavu, urbanistických a technických podmínek řeší diplomová práce 

začlenění navrhované zástavby bytových domů do okolního prostředí, dopravu, technickou 

infrastrukturu a zeleň. Stávající územní plán obce určuje lokalitu pro funkci bydlení. Součástí 

je také návrh objemové studie bytového domu, jeho technické a dispoziční řešení. 

 Textová část diplomové práce je spracována na celkem 46 stranách. Členená je do 

hlavných kapitol, teoretický základ – 9 stran, charakteristiky území – 15 stran a návrh řešení – 

22 stran. Součástí práce jsou také přílohy a výkresová část.  

 

 

 This thesis deals with design solutions to land use in the village Ochodnica. According 

to the analysis of the current state of urban and technical conditions thesis addresses the 

integration of the proposed building residential houses in the surrounding environment, 

transport, infrastructure and greenery. Existing local plan specifies the location for office 

accommodation. The volume is also a proposal for a study of apartment house, its layout and 

technical solutions. 

The text of the thesis is processed into 46 pages. Division is the main chapters, a 

theoretical base - 9 pages, characteristics of the territory - 15 pages and a suggested solution - 

22 pages. The works are also part of the Annex and design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zoznam použitých skratiek 
 

HBV - hromadná bytová výstavba 

IBV - individuálna bytová výstavba 

KNM - Kysucké Nové Mesto 

DHZ - Dobrovoľný hasičský zbor 

EU - Európska únia 

ISPA - Instrument for Structural Policies for Pre-Accession - Nástroj pre pred vstupové  

štrukturálne politiky 

TKO - tuhý komunálny odpad 

ČOV - čistička odpadových vôd 

PVC - materiál polyvinylchlorid  

LPE - materiál lineárny polyetylén 

DN - prierez potrubia 

TS - transformačná stanica 

VVN - veľmi vysoké napätie 

VN - vysoké napätie 

NN - nízke napätie 

RS - regulačná stanica 

VTL - vysoký tlak - plyn 

STL - stredný tlak - plyn 

NTL - nízky tlak - plyn 

SO - stavebný objekt 

JKSO - jednotná klasifikácia stavebných objektov 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obsah 

 
Zoznam použitých skratiek.................................................................................................... 6 

Úvod .................................................................................................................................... 10 

1 Teoretické východiská...................................................................................................... 11 

 1.1 Krajina ............................................................................................................... 11 

1.1 Územné plánovanie ........................................................................................... 11 

1.2 Architektúra ....................................................................................................... 12 

1.3 Urbanizmus........................................................................................................ 13 

1.4 Územná štúdia ................................................................................................... 13 

1.5 Všeobecné požiadavky na využívanie územia .................................................. 13 

1.5.1 Umiestňovanie stavieb........................................................................ 14 

1.5.2 Pripojenie stavieb na siete technickej infraštruktúry ......................... 15 

1.6 Základné atribúty obytnej zóny ......................................................................... 15 

1.7 Typologické požiadavky.................................................................................... 16 

1.8 Technické požiadavky na stavby ....................................................................... 17 

1.9 Vidiecka krajina................................................................................................. 17 

1.10 Zeleň v sídlach................................................................................................. 18 

2 Charakteristika územia ..................................................................................................... 19 

2.1 Základné informácie o obci Ochodnica............................................................. 19 

2.1.1 Znak obce............................................................................................ 19 

2.1.2 Urbanistická štruktúra ........................................................................ 19 

2.1.3 Negatívne javy v území........................................................................ 22 

2.1.4 Pozitívne javy v území ......................................................................... 22 

2.1.5 Demografické a sociálne predpoklady obce ....................................... 23 

2.1.6 Vývoj bytového fondu .......................................................................... 24 

2.1.7 Odtokové pomery ................................................................................ 26 

2.1.8 Stav životného prostredia.................................................................... 27 

2.2 Poznatky o vymedzenom území ....................................................................... 28 

 2.2.1 Význam riešeného územia .................................................................. 28 

2.2.2 Širšie vzťahy ........................................................................................ 29 

2.2.3 Väzba na územný plán ........................................................................ 32 

2.2.4 Technická infraštruktúra..................................................................... 32 



 

2.2.5 Rozbor dopravných vzťahov................................................................ 34 

2.2.6 Nakladanie s odpadmi......................................................................... 34 

2.2.7 Popis parciel a vlastnícke vzťahy ....................................................... 35 

3 Návrh riešenia................................................................................................................... 36 

3.1 Variant A – Bytové domy.................................................................................. 36 

3.1.1 Urbanistický návrh ............................................................................. 36 

 3.1.2 Dopravné riešenie .............................................................................. 38 

 3.1.3 Inžinierske siete .................................................................................. 39 

 3.2 Variant B – Rodinné domy................................................................................ 41 

 3.2.1 Urbanistický návrh ............................................................................. 41 

 3.2.2 Dopravné riešenie .............................................................................. 42 

 3.2.3 Inžinierske siete .................................................................................. 43 

3.3 Ďalšie možné varianty ....................................................................................... 45 

4 Štúdia bytového domu...................................................................................................... 46 

 4.1 Úvodné údaje..................................................................................................... 46 

 4.2 Sprievodná správa ............................................................................................. 46 

4.2.1 Charakteristika územia a stavebného pozemku.................................. 46 

 4.2.2 Základné charakteristiky stavby a jej užívania .................................. 47 

 4.2.3 Orientačné údaje stavby ..................................................................... 48 

4.3 Súhrnná technická správa .................................................................................. 49 

 4.3.1 Popis stavby........................................................................................ 49 

4.3.2 Stanovenie podmienok pre prípravu výstavby .................................... 50 

 4.3.3 Zaistenie bezpečnosti prevádzky stavby při jej užívaní ...................... 51 

4.3.4 Návrch riešenia pre užívanie stavby osobami s obmedzenou  

  schopnosťou pohybu a orientácie....................................................... 51 

 4.3.5 Popis vplyvu stavby na životné prostredie.......................................... 51 

 4.3.6 Návrh riešenia ochrany stavby pred negatívnymi  

 účinkami prostredia............................................................................ 52 

 4.4 Predpokladané náklady...................................................................................... 52 

 4.4.1 Výpočet cien podľa THU .................................................................... 53 

 4.4.2 Ďalšie predpokladané náklady ........................................................... 53 

4.4.3 Celkové náklady.................................................................................. 54 

Záver.................................................................................................................................... 55 

Zoznam použitej literatúry .................................................................................................. 56 



 

Zoznam tabuliek .................................................................................................................. 58 

Zoznam obrázkov ................................................................................................................ 59 

Zoznam príloh .................................................................................................................... 60 

Zoznam výkresovej časti ..................................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

Úvod 

 
 Nezastavané časti obcí dávajú možnosť na riešenie problémov s nedostatkom 

bytových jednotiek. Využitie prieluk má veľký význam hlavne v obciach, v ktorých je ďalšie 

rozširovanie zastavaného územia znemožnené konfiguráciou terénu. 

Cieľom diplomovej práce je určiť vhodné využitie pre územie v obci Ochodnica. 

Navrhnuté riešenie musí plniť požiadavky a predpoklady pre kvalitné a plnohodnotné 

bývanie. Dôležité je zistiť potreby obyvateľov a obecného úradu ako budúceho možného 

investora. 

Správne riešenie územia musí splniť všetky predpoklady na bezproblémové začlenenie 

do dopravnej a technickej infraštruktúry obce, dostatočný počet parkovacích miest, dobrý 

prístup k centru, občianskej vybavenosti a hromadnej doprave.  

Hlavnou úlohou je navrhnúť príjemné prostredie vhodné na bývanie. Základným 

princípom pri navrhovaní bytových domov je nápaditá architektúra, ktorá však musí 

rešpektovať okolitý ráz obce. Prvoradým kritériom je optimálny priestor na bývanie a 

vytvorenie prehľadnej dispozície s jednoznačnými väzbami na komunikačné jadro.  
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1 Teoretické východiská 

 
1.1 Krajina  

 

 Krajina je časť zemského povrchu s charakteristickým reliéfom, je tvorená súborom 

funkčne prepojených ekosystémov a civilizačných prvkov. Krajina sa skladá s troch 

základných sústav – reliéf, ekosystém a civilizačné prvky. 

 Krajinný ráz je charakteristika určitého miesta alebo oblasti, jedná sa hlavne 

o prírodné, kultúrne a historické vlastnosti. Hodnotenie krajinného rázu môže byť veľmi 

subjektívne, preto je jeho ochrana zložitá. 

 Typickým negatívnym pôsobením človeka na krajinu je jej fragmentácia. Dochádza 

k rozdeleniu súvislých biotopov a tvorbe migračných bariér. Tento jav sa prehlbuje 

rozširovaním ťažby, priemyslu a dopravy. Medzi hlavnými rizikové aktivity patrí výstavba 

obytných súborov mimo zastavené územia obcí. 

 Kultúrna krajina je krajina zásadne pretvorená ľudskou činnosťou. Jej fungovanie je 

závislé na starostlivosti. Hlavným cieľom je vytvorenie harmonickej kultúrnej krajiny. Zložky 

prostredia prírodné a umelé musia byť v súlade. Takáto krajina vytvára vhodné podmienky 

pre človeka, rastliny, živočíchy a ich spoločenstvá. [4]  

 

 
 1.2 Územné plánovanie 

 

 Zámerná organizácia ľudských sídel sa začala už v prvých formách osídľovania. 

V súčasnosti možno charakterizovať územné plánovanie ako nástroj pre harmonické 

a efektívne využívanie území pre rôzne ľudské činnosti.  

Základným cieľom územného plánovania je návrh optimálneho a účelného 

usporiadania územia. Vytvoriť vhodné predpoklady pre výstavbu vzhľadom na sociálne, 

ekonomické, ekologické, kultúrne a technické kritériá.  

Predpoklad zlepšovania vybavenia a funkcií územia pre stanovené účely spočíva 

v zaistení ochrany civilizačných a prírodných hodnôt. Priaznivé životné prostredie musí 

zabezpečovať potreby a požiadavky súčasnej generácie tak, aby neboli ohrozené podmienky 

pre život generácií budúcich.  
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Územné plánovanie chráni a rozvíja vo verejnom záujme prírodné, kultúrne 

a civilizačné hodnoty. Chráni krajinu, urbanistické, architektonické a archeologické dedičstvo 

obyvateľov.  

Podľa miery využitia a potenciálu územia sa určujú plochy na zastavanie. Hlavnou 

úlohou je preto najskôr zistiť stav územia a jeho hodnoty, stanoviť koncepciu rozvoja 

a posúdiť potrebné zmeny. Najmä pre umiestňovanie stavieb je dôležité zistiť urbanistické, 

architektonické a estetické požiadavky. Zmeny v území okrem prínosov môžu spôsobiť 

problémy a riziká, napríklad v oblasti verejného zdravia, životného prostredia, geologickú 

stavbu alebo verejnú infraštruktúru. Správnym návrhom zaistíme potrebné podmienky pre 

obnovu a rozvoj sídelnej štruktúry  a pre kvalitné bývanie.[3] 

  

 

 1.3 Architektúra 

 

 Architektúra a urbanizmus svojou komplexnosťou predstavujú najširší obor ľudskej 

tvorivej činnosti. Riešenie problematiky bývania nie je jednoduché, pretože má bezprostredný 

dopad na ľudský život. Je to súbor rôznych aspektov života a nemožno sa zamerať len ne 

niektorý z nich. Súčasná architektúra sa snaží o vytvorenie kvalitatívne rôznorodého priestoru. 

Dôležitá je najmä obnova ulice a námestia, vytvorenie intímnych priestorov, pestrosť, 

dynamika, dodržanie lokálneho štýlu.  

Úlohou architektúry je zisťovať ľudské potreby a navrhovať na ich základe ucelený 

architektonický a urbanistický priestor. Len taký sa môže stať základom domova, v ktorom sa 

skutočne býva. Staviteľské diela by mali svojim tvarom a priestorom odpovedať praktickému 

účelu, architektonickému zámeru aj ideovým dobovým požiadavkám. Je to utváranie celého 

životného prostredia umeleckými prostriedkami v náväznosti na dostupné vedecké poznatky.  

Hlavným výrazovým prostriedkom je architektonický priestor, jeho úlohou je tvorivo 

prepojiť funkčné, konštrukčné, technické a ekonomické aspekty s umeleckými. Ide o jednotné 

dielo tvoriace kompromis medzi predstavami architekta a stavebníka. Celková kompozícia by 

mala pôsobiť ako harmonická skladba rôznych architektonických a urbanistických prvkov 

(dispozičných, materiálových, konštrukčných, výtvarných). Základným predpokladom 

architektonickej kompozície sú prírodné, spoločenské, materiálové a technologické 

podmienky, dobové estetické požiadavky a osobné predpoklady architekta.[12] 
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 1.4 Urbanizmus 

 

 Urbanizmus používa metódy a postupy pre harmonické usmernenie ľudského sídla a 

vychádza z architektúry. Často sa urbanizmus používa ako nástroj územného plánovania. Pri 

riešení zástavby miest, obcí a krajiny rieši nielen technické problémy ale i výtvarné 

a estetické.  

Urbanizmus sa spoločne s územným plánovaním snažia o zlepšenie životného 

prostredia v území a vytvárajú urbanistické diela. Urbanizmus nie je zásadne závislý na 

zákonoch a predpisoch, hľadá všeobecné zásady a ich uplatnenie v tvorbe sídla.[1] 

 

 

1.5 Územná štúdia 

 

Štúdia navrhuje a posudzuje možné riešenia vybraných problémov v území, prípadne 

úprav alebo rozvoj niektorých funkčných systémov v území. Ide hlavne o riešenie využitia 

systémov zástavby, zelene, dopravy a inej verejnej infraštruktúry, ktoré by mohli ovplyvniť 

využitie a usporiadanie územia alebo jeho častí. Je užitočná v oblastiach s komplikovanými 

územnými, technickými, urbanistickými alebo architektonickými podmienkami. Preveruje 

kapacitné možnosti riešeného územia, jeho urbanistický a architektonický potenciál.  

Obsahuje textovo a graficky spracované vyhodnotenie územia, jeho limity, zdôvodnenie 

návrhu, riešenie dopravy, zelene, technickej infraštruktúry. [6] 

 

 

 1.6 Všeobecné požiadavky na využívanie územia 

 

 Pre ciele a účely územného plánovania s ohľadom na rozdielne nároky sa stanovujú 

všeobecné podmienky na využívanie území, vymedzovanie plôch a pozemkov, podmienok 

ich využitia a umiestňovanie stavieb na nich.  

Územie sa člení územným plánom na plochy. Vymedzovanie plôch sa vykonáva podľa 

spôsobu využitia a významu, s ohľadom na špecifické podmienky a charakter územia. 

Všeobecnou požiadavkou je zaistiť bezpečnú priechodnosť krajiny, chrániť stávajúce cesty 

a vytvárať nové, ak je to nutné.  
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Plochami bývania sa rozumejú pozemky bytových domov, rodinných domov, 

verejných priestranstiev a občianskeho vybavenia. Ich súčasťou môžu byť pozemky ďalších 

stavieb, ktoré neznižujú  kvalitu prostredia.  

Vymedzený stavebný pozemok by mal vyhovovať vlastnosťami, veľkosťou, polohou 

a usporiadaním. Musí byť pripojený na technickú a dopravnú infraštruktúru. Dôležité je tiež 

zaistenie dostatočného počtu parkovacích miest. Medzi požiadavky na umiestňovanie stavieb 

patrí napojenie na siete, dopravu, prístup požiarnej techniky, zaistenie zásobovania, dodržanie 

vzájomných odstupových vzdialeností.  

Stavbou pre bývanie sa rozumie bytový dom, v ktorom je viac ako polovica 

podlahovej plochy určená na trvalé bývanie a zodpovedá požiadavkám na bývanie. A rodinný 

dom, v ktorom je viac ako polovica podlahovej plochy určená na trvalé rodinné bývanie.[8] 

 

 

  1.6.1 Umiestňovanie stavieb 

 

 Umiestňovanie stavieb je jednou zo základných úloh územného plánovania. 

V územných plánoch obcí sa navrhujú plochy pre určité stavebné využitie, prípadne pre 

stavby väčšieho rozsahu. Pri umiestňovaní stavieb musí byť zohľadnený rozvoj územia podľa 

schválených územne plánovacích prác a obmedzenia, ktoré chránia verejné záujmy.  

 Stavby sa umiestňujú tak, aby boli v súlade s architektonickým a urbanistickým rázom 

okolia. Umiestnenie musí vytvoriť pohodlné bývanie a pobyt v riešenom území. Je potrebné 

zabrániť ohrozovaniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na priľahlých pozemných 

komunikáciách. Dôležité je zaistenie hospodárneho pripojenia na siete technického vybavenia 

a komunikácie.  

 Stavby sa umiestňujú na stavebné pozemky, v zastavaných alebo zastaviteľných 

plochách podľa územne plánovacej dokumentácie. V záujme ochrany prírody sa stavby 

neumiestňujú do voľnej krajiny s výnimkou podzemných stavieb. Stavebný pozemok musí 

umožniť zamýšľaný zámer svojou polohou, tvarom, veľkosťou a geologickými 

vlastnosťami.[1] 

 Riešenie vzájomných odstupov musia zohľadniť početné požiadavky a to hlavne 

požiadavky urbanistické, architektonické, hygienické a požiarne. Vzdialenosť rodinných 

domov musí byť minimálne 7 m a ich vzdialenosť od spoločnej hranice pozemku minimálne 2 

m. V stiesnených pomeroch je možné vzdialenosť rodinných domov skrátiť na  4 m, v prípade 

že sa v protiľahlých stenách nenachádzajú okná obytných miestností. Vzdialenosť priečelia 
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budov, v ktorých sa nachádzajú okná obytných miestností, musí byť minimálne 3 m od okraja 

vozovky, pokiaľ sa nejedná o budovy v prielukách, radovej zástavby alebo iné umiestnenie 

podľa územného plánu. [8] 

 

 

  1.6.2 Pripojenie stavieb na siete technickej infraštruktúry 

 

 Pripojenie na pozemné komunikácie sa realizuje tam, kde to vyžaduje využitie stavby. 

Musí splňovať kapacitné požiadavky, potreby parkovania a prístupu požiarnej techniky. 

Stavby musia mať normový počet odstavných a parkovacích miest a parkovacie miesta pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Parkovacie miesta sa umiestňujú na pozemku 

stavby alebo jej časti, toto neplatí pre parkoviská bytových domov. Pred vstupom do objektu 

sa zriaďuje rozptylová plocha – chodníka alebo verejné priestranstvo.  

 Podľa potreby a druhu sa stavby pripojujú na vodný zdroj alebo vodovod pre verejnú 

potrebu a rozvod vody pre hasenie požiaru, zariadenie na zneškodnenie odpadových vôd, siete 

potrebných energií a na siete elektronických komunikácií. Prestupy technického zariadenia do 

stavby umiestnené pod úrovňou terénu musia byť riešené tak, aby nedošlo k havárií 

plynového potrubia. Pripojenie na verejnú kanalizáciu je povinné, ak je to technicky, 

kapacitne a ekonomicky možné. V ostatných prípadoch je nutné zriadenie žúmp a ČOV. 

Priestorové usporiadanie sietí technického vybavenia – súbeh a kríženie sú stanovené normou. 

[1], [10] 

  

 

 1.7 Základné atribúty obytnej zóny 

 

V územnom plánovaní a urbanizme je zóna súvislá časť územia určená pre 

prevládajúcu aktivitu alebo funkciu. Medzi základné funkcie bývania ako urbanistického 

celku patria okrem činností viazaných na byt a bytový dom aj zásobovanie obyvateľstva 

potravinami a tovarom dennej potreby, plnenie služieb, zásobovanie energiami a vodou, 

odstraňovanie odpadov, umožnenie rekreácie, dopravná obsluha a preprava informácií.  

Dôležitým atribútom sú tiež dochádzkové vzdialenosti k objektom občianskeho 

vybavenia. Splnenie všetkých podmienok aj v menších vidieckych oblastiach môže zabrániť 

ich postupnému vyľudňovaniu.[2] 
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 1.8 Typologické požiadavky 

 

Typológia sa zaoberá funkčnými a prevádzkovými problémami a požiadavkami 

jednotlivých priestorov a to ako vnútorných, tak vonkajších. Navrhované objekty musia plniť 

požiadavky na statickú pevnosť a funkčnosť, vyhovovať hygienickým, bezpečnostným, 

ekonomickým a estetickým požiadavkám.  

Obytné stavby – rodinné a bytové domy spadajú pod skupinu nevýrobných objektov. 

Pri ich návrhu sa rešpektujú najmä priestorové nároky človeka. Vnútorné priestory poskytujú 

ľuďom ochranu pred vonkajšími vplyvmi, ich súčasťou sú hlavné a vedľajšie priestory, 

pomocné, vstupné a komunikačné priestory. Vonkajšie priestory obklopujú budovy, 

zabezpečujú prístup k objektom, osvetlenie, prísun vzduchu. Návrh správnej dispozície závisí 

od typu jednotlivých budov a nárokov na ne. 

Dôležité je taktiež dodržať správnu orientáciu voči svetovým stranám z hľadiska 

zaistenia správneho osvetlenia vnútorných priestorov. Na sever sa umiestňujú garáže, komory, 

hygienické zariadenia, schodiská, na východ kancelárie, dielne, spálne, jedálne, kuchyne. Na 

južnú svetovú stranu sa umiestňujú obývacie detské izby, zimné záhrady, terasy a na západ 

obývacie izby.  

Pre navrhovanie stavieb, priestorov a prevádzok musia byť dodržané požiadavky na 

oslnenie, plošné nároky pre jednu osobu, požiadavky na počet a druh hygienických zariadení, 

nároky na vybavenie. Pri bytových domoch je dôležité dodržať zásady vzájomných 

odstupových vzdialeností v súvislosti s oslnením a prevetrávaním jednotlivých bytov. 

Objekty, ktoré majú viac funkcií je potrebné zabezpečiť oddelenie tak, aby sa tieto funkcie 

navzájom nerušili. 

Pri návrhu je tiež potrebné zabezpečiť užívanie stavieb osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a to podľa platných vyhlášok. Bezbariérové úpravy sa 

dotýkajú vnútorných aj vonkajších priestorov. Je potrebné vychádzať z priestorových nárokov 

telesne postihnutého a z veľkosti vozíčka.[6] 
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 1.9 Technické požiadavky na stavby 

 

 Návrh a prevedenie stavieb musí splňovať predpoklady pre určené využitie, 

hospodárnosť a základné požiadavky, ktorými sú: 

- mechanická odolnosť a stabilita 

- požiarna bezpečnosť 

- ochrana zdravia osôb a zvierat, zdravých životných podmienok a životného prostredia 

- ochrana proti hluku 

- bezpečnosť pri užívaní 

- úspora energie a ochrana tepla 

 

Tieto podmienky musia byť splnené pri bežnej údržbe a pôsobení bežných 

predvídateľných vplyvov počas celej doby plánovanej životnosti stavby. Pre tieto účely musia 

byť navrhnuté vhodné výrobky, materiály a konštrukcie. [10] 

 

  

1.10 Vidiek 

 

 Sústava dnešných dedín vznikala počas stredoveku a aj po niektorých zmenách už 

nebola veľmi zmenená. Krajová rozmanitosť sa odráža v rôznorodom charaktere obcí. Je 

spôsobená rôznymi prírodnými podmienkami, historickým vývojom, národnostným zložením, 

miestnou ľudovou kultúrou, hospodárskou úrovňou a zvykmi. Obce sa spravidla líšia typom 

pôdorysu, zastavania, typom obytných domov a výtvarných detailov, ktoré určujú špecifický 

ráz architektúry. Určujúcim prvkom je tiež panoráma, celkový vzhľad a obraz ulice obce.  

Do polovice 20teho storočia pracovala veľká časť obyvateľov vidieka 

v poľnohospodárstve prípadne lesníctve. Ľudia boli so svojou pôdou v každodennom styku, 

krajina tvorila akúsi rozšírenú časť domu každého hospodára. Priestory boli teda veľmi účelne 

usporiadané. Vidiecku krajinu dotvárali tiež detaily ako medze, stromoradia, solitérne stromy, 

kríže, studničky, ktoré pôsobili veľmi esteticky. Spoločenské vzťahy porušila kolektivizácia 

a integrácia poľnohospodárskej výroby. Porušili sa osobné vzťahy ku konkrétnemu miestu 

a krajine. Nastali ďalšie podstatné zmeny ako napríklad vysoký odliv obyvateľstva z menej 

úrodných a hospodársky slabších oblastí, čo spôsobilo chátranie dedín a krajiny. Veľmi málo 

pracovných príležitostí a potreba dennej dochádzky za prácou zmenili životný štýl.  
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Uplatňovanie mestských stavebných vzorov v architektúre vidieka narušilo jedinečný 

ráz dedín. Tieto problémy sa týkajú aj vyspelých štátov Európy, preto je obnova vidieckeho 

prostredia v zemiach Európskej Únie diskutovanou témou. Preto vznikajú v dnešnej dobe 

štrukturálne fondy na podporu hospodársky slabších území. V súčasnosti vznikajú 

dobrovoľné združenia vidieckych obcí – mikroregióny, Združenia majú lepšiu možnosť 

sústredenia finančných prostriedkov na potrebnú technickú infraštruktúru a vyššie šance na 

získanie dotácií z národných a európskych fondov. Podmienkou je však spracovanie stratégie 

rozvoja a príslušných projektových zámerov.  

Vznikla iniciatíva presadzujúca nutnosť zachovania identity vidieka a udržanie 

miestneho rázu, krajiny a tradícií. Na základe toho je každoročne štátom dotovaný program na 

obnovu vidieka inšpirovaný rakúskymi skúsenosťami. Program obnovy vidieka zahŕňa 

kultúrne a spoločenské akcie, rozvoj hospodárstva, zachovanie vidieckej zástavby, 

skvalitnenie občianskeho vybavenia a infraštruktúry. Cieľom je predovšetkým obnova 

miestnych tradícií a estetických hodnôt krajiny.[3] 

 

 

 1.11 Zeleň v sídlach 

 

Negatívne dopady technického rozvoja prostredia na fyzický a psychický stav človeka 

môžeme zmierňovať vytváraním prírodného prostredia. Plochy funkčnej zelene majú najväčší 

význam v mestách, kde sa podieľajú na znižovaní a vyrovnávaní teplôt vzduchu, zvýšení 

relatívnej vlhkosti, spomalení kolobehu vody, zníženie rýchlosti vetra. Okrem ďalších výhod 

majú funkciu prachového filtra, tlmia hluk a pozitívny vplyv na ľudskú psychiku. Významná 

je ich aj estetická funkcia, pretože zeleň pomáha kompozične dotvárať priestor.  

Zeleň na vidieku tvoria hlavne vegetačné úpravy ulíc, nábreží a centra dedín. Verejné 

priestranstvá by mali odpovedať charakteru a regionálnym tradíciám. Základným prvkom je 

kvalitný trávnik so stromami a kríkmi. Domáce dreviny by mali tvoriť základ, doplnené 

ďalšími cudzokrajnými najmä kvitnúcimi drevinami. Všetky stávajúce dreviny by mali byť 

chránené, hlavne významné staré stromy. Choré, prehustené a prestarnuté porasty si žiadajú 

ošetrenie, prebierku alebo odstránenie.  

Výsadby a prebierky by sa mali vykonávať aj s ohľadom na budovy a pohľady, ktoré 

je treba zakryť alebo zdôrazniť. Stromy a kríky môžu tvoriť skupiny striedané trávnatými 

plochami, v uliciach sú vyhovujúcejšie pravidelné aleje. Navrhujú sa s ohľadom na šírku 

komunikácií a vzdialenosti budov.   
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Nutné je brať ohľad na vedenie inžinierskych sietí. V užších priestoroch je vhodné 

navrhovať malo-korunné a úzko-korunné dreviny. Úpravy centra a ulíc dedín by mali 

obsahovať aj odstránenie nevzhľadných stavieb ako čakární, pútačov, vývesiek, plochy 

rumovísk a zbúranísk. Súčasťou návrhu a novej architektonickej koncepcie môžu byť aj 

detské ihriská. Pozornosť je treba venovať aj spevneným plochám, nevhodné je použitie 

typicky mestských prvkov. [3] 

 

 

2 Charakteristika územia 

 
 2.1 Základné informácie o obci Ochodnica 

 

  2.1.1 Znak obce 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
Obr.č.1 – Znak obce Ochodnica 

 

 

2.1.2 Urbanistická štruktúra 

 

 Obec Ochodnica vznikla na začiatku 17-teho storočia na starom sídle lužickej kultúry 

z mladšej doby bronzovej. Vyvinula sa ako voľná reťazová kolonizačná dedina. Pôvodné 

obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, výrobou šindľov, včelárstvom, chovom oviec 

a remeselníckou výrobou.  

Charakter osídlenia s voľne rozptýlenými domami okolo potoka Ochodničanka sa 

zachoval dodnes. Z pôvodných stavieb – dreveníc s podmurovanými základmi sa zachovalo 

len pár. Stavby rodinných domov boli väčšinou zrubové z jedľového a smrekového dreva – 
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Obr.č.2. Terénne nerovnosti spodnej stavby sa vyrovnávali kamennými múrikmi lepenými 

hlinou. Najžiadanejším materiálom bolo jedľové drevo pre svoje dobré úžitkové vlastnosti. 

Murované stavby boli zriedkavejšie, väčšinou podružné hospodárske budovy, maštale 

a sklady.  

V súčasnosti prevládajú jedno a dvojpodlažné murované novšie stavby. Použité sú 

šikmé ale aj ploché strechy. Jednotraktové domy sú postupne nahrádzané dvojtraktovými 

koncepčne modernejšími budovami. 

 

Krajina ovplyvnila vývoj obce od jej samostatného vzniku. Údolie rieky 

Ochodničanky vytvorilo lepšie podmienky pre plošný rozvoj zástavby. Vodnou eróziou 

a naplaveninami sa vytvorili rovinaté plochy vhodnejšie na bývanie. Ľudskou činnosťou 

najmä poľnohospodárskym využívaním krajiny sa vytvorili mozaikovité štruktúry a typické 

terasovité usporiadanie poľnohospodárskej krajiny na svahoch. Tieto faktory ovplyvňovali 

umiestňovanie stavieb a jej hustotu.  

 

Zastavané územie obce má dĺžku asi 4 km a šírku 300 m vďaka konfigurácií terénu. 

Umiestnenie vybavenosti obce je v rozptyle približne však v ťažisku obce. Obec Ochodnica 

nemá jednoznačne definované jadro alebo námestie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2 – Historická fotografia obce Ochodnica - 1960 
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Tab.č.1: Geografické ukazovatele 

 

Obec Ochodnica leží severovýchodne od Kysuckého Nového Mesta. Zastavaná časť 

obce tvorí ucelenú kompaktnú štruktúru, kde je koncentrovaná väčšina obyvateľov – Obr.č.3. 

Druhú časť tvoria osady Petránky a Beľajky kde je koncentrácia obyvateľov priam 

zanedbateľná.  

Primárnou funkciou je obytná funkcia a doplnkovými sú rekreačná a výrobná. 

Dôležité administratívno-správne väzby má na obec Kysucké Nové Mesto, Žilina a Čadca so 

sieťou vyššej vybavenosti. Kysucké Nové Mesto  je zároveň okresným mestom, do ktorého 

obec patrí. 

Hlavnou dominantou je hmota rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina - biskupa, 

ktorý sa nachádza v centre obce. Postavený bol okolo roku 1900 v duchu romanticko-

klasicistických stavieb. Ďalšie dominanty nie sú potrebné, orientácia v priestore je 

postačujúca vzhľadom na neopakovateľné prostredie a krajinu. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.č.3 – Súčasná podoba obce Ochodnica 

 

Prvá písomná zmienka z roku 1598

Nadmorská výška stredu obce [m] 403

Počet obyvateľov ( rok 2010) 1950

Hustota obyvateľstva na 1 km2 112
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Celková výmera územia obce 18 052 292

     Poľnohospodárska pôda – spolu 5 869 590

          Orná pôda 1 191 705

          Záhrady 330 839

          Trvalý trávnatý porast 4 347 046

     Nepoľnohospodárska pôda 12 182 702

          Lesné pozemky 11 247 922

          Vodné plochy 86 767

          Zastavané plochy a nádvoria 574 089

          Ostatné plochy 273 924

Tab.č.2: Výmery obce Ochodnica v m2 

 

 

  2.1.3 Negatívne javy v území 

 

 Medzi negatívne javy v území, ktoré sa podieľajú na znížení kvality životného 

prostredia patrí hlavne nedostatočná infraštruktúra – chýbajúca kanalizácia, rozvody vody 

v osadách, neupravené miestne komunikácie ( povrchy, výškové a šírkové parametre). 

Pozorovať sa dá aj regresívny typ populácie, z dôvodu odchodu mladších obyvateľov do 

väčších miest za prácou. Klimatické pomery na bývanie sú menej vhodné, počas roka je málo 

slnečných dní, dlhé vykurovacie obdobie, hmly a dažde. Poľnohospodárstvo vykazuje malé 

výnosy, zvýšené nároky na hnojenie a obrábanie neprístupných terénov. Prípadnému rozvoju 

malých a stredných podnikov bráni málo voľných plôch. [16]  

 

 

  2.1.4 Pozitívne javy v území 

 

 Najväčším pozitívom územia sú prírodné danosti krajiny – lesné porasty, lúky , čistota 

ovzdušia. Tieto predpoklady tvoria potenciál pre rozvoj rekreácie, turistiky, cestovného ruchu, 

bývania a športu. Vznikajú zárodky rekreačných areálov ako kúpalisko, lyžiarsky vlek, 

rybník. Často navštevované turistami sú aj miestne osady ako špecifická forma osídlenia 

s pôvodnou zrubovou architektúrou. Obec má taktiež výbornú polohu pri hlavnej dopravnej 

trase do Českej republiky, dostupnosť k sídlam Čadca a Žilina. [16] 
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  2.1.5 Demografické a sociálne predpoklady obce 

 

V posledných rokoch sa počet obyvateľov obce znížil. Obec zaznamenáva prirodzený 

úbytok obyvateľstva, rodí sa menej osôb ako zomiera – Tab.č.3. Žije tu regresívny typ 

populácie, ktorý je charakterizovaný vyšším zastúpením poproduktívneho veku ako je 

zastúpenie predproduktívneho veku. To znamená, že obyvateľstvo obce starne. 

 

Rok Počet obyvateľov Prírastok ( úbytok ) 

1869 1509 - 

1900 1227 - 282 

1950 1794 + 567 

1970 2532 + 738 

1980 2429 - 103 

1991 2051 - 378 

2001 2012 - 39 

2005 1987 - 25 

2010 1950 - 37 

Tab.č.3: Vývoj počtu obyvateľov obce Ochodnica od roku 1869 

 

 Od roku 1991 je pokles počtu obyvateľov približne 34 za 5 rokov, čo predstavuje asi 7 

osôb za rok. Za predpokladu stabilizácie tohto trendu bude v roku 2020 úbytok 70 obyvateľov 

– Tab.č.4. Dôvodom úbytku počtu obyvateľstva sú nedostatočné pracovné príležitosti v obci, 

nižšie prirodzené prírastky a postupné starnutie obyvateľstva.  

 

Počet obyvateľov k 31.12.2001 2012 

Počet obyvateľov k 31.12.2005 1987 

Počet obyvateľov k 31.12.2009 1957 

Prírastok ( úbytok ) v r. 2009 – 2020 - 70 

Stav v roku 2020 1887 

Tab.č.4: Predpokladaný počet obyvateľov v roku 2020 

 

 Ku sčítaniu ľudu k 25.5.2001 žilo v obci 997 ekonomicky aktívnych osôb, z celkového 

počtu obyvateľov sa do pracovného procesu zapojilo 49,6%. Nízka hospodárska základňa 
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obce má za následok, že 52,6% ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádza za prácou do 

iných sídel. Tento jav je prirodzený, s ohľadom na jeho polohu voči okresnému mestu. 

Predpokladá sa, že v období do roku 2020 dôjde k zvýšeniu počtu pracovných príležitostí, ale 

dochádzka za prácou bude kopírovať súčasný stav. [16] 

 

 

  2.1.6 Vývoj bytového fondu 

 

 Obec Ochodnica mala v roku 2001 577 trvalo obývaných bytov, z toho 96% 

v rodinných domoch – Tab.č.5. Počet týchto bytov však stále klesá, charakteristika bytového 

fondu v obci je nevyhovujúca. Kvalitatívne ukazovatele úrovne bývania sa znižujú . Dôvod 

pre ktorý nie sú byty obývané sú rôzne – Tab.č.6. Najvyšší podiel neobývaných bytov tvoria 

nevyhovujúce byty, ktoré sú určené na rekreáciu. 

 

Ukazovateľ 1991 2001 

Počet trvalo obývaných domov 587 554 

Počet neobývaných domov 134 162 

Celkový počet domov 721 716 

Počet trvalo obývaných bytov 611 577 

Počet neobývaných bytov 134 161 

Celkový počet bytov 745 743 

Počet osôb na jeden byt 3,36 3,47 

Počet bytov na 1000 obyvateľov 298 286,8 

Tab.č.5: Charakteristika domového a bytového fondu v rokoch 1991 a 2001 
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Dôvod neobývania Počet bytov Podiel v % 

Zmena užívateľa 5 3,1 

Určený na rekreáciu 70 43,5 

Uvoľnený na prestavbu 10 6,2 

Nespôsobilý na bývanie 22 13,7 

Po kolaudácií 2 1,2 

V súdnom konaní 5 3,1 

Z iných dôvodov 47 29,2 

Spolu 161 100 

Tab.č.6: Dôvody neobývanosti bytov 

 

 Podľa veľkosti bytov majú zastúpenie 3 izbové byty a najnižšie zastúpenie 

jednoizbové byty – Tab.č.7. V obci Ochodnica prevládajú byty postavené v období rokov 

1946 až 1970 a tvoria až 58,4% z celkového počtu trvalo obývaných bytov. Technická 

vybavenosť je nepostačujúca, iba 72,6% bytov má ústredné alebo etážové kúrenie – Tab.č.8. 

 

Veľkosť bytov Počet bytov Podiel v % 

Jedna obytná miestnosť 25 4,3 

2 izby 93 16,1 

3 izby 218 37,8 

4 izby 121 21 

5 a viac izieb 120 20,8 

Spolu 577 100 

Tab.č.7:  Štruktúra bytového fondu podľa veľkosti bytov 

 

Vybavenosť Počet bytov Podiel v % 

Vodovodom 545 94,4 

Kúpeľňou 487 84,4 

Splachovacím záchodom 417 72,2 

Ústredným kúrením 419 72,6 

Tab.č.8: Technická vybavenosť bytov 
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 V dôsledku fyzického a morálneho opotrebovania bytov dôjde do roku 2020 k dožitiu 

asi 50 bytov. Táto úvaha nevylučuje rekonštrukciu ďalších starších domov, avšak pri týchto 

rekonštrukciách sa už nepočíta s úbytkom trvalo obývaných bytov. Potrebu bývania bude 

treba riešiť výstavbou nových bytov a rodinných domov, alebo využitím neobývaných 

nehnuteľností. Podľa územného plánu sa navrhuje v obci výstavba 42 nových bytov – 

Tab.č.9. V poslednom období vzrástol záujem o výstavbu bytových domov v obci a tým sa 

zvýšila pravdepodobnosť rýchlejšieho rozvoja bývania. Funkčná zložka bývania je základným 

činiteľom rozvoja sídla a jej rozsah je podmienený demografickým potenciálom a územno-

technickými podmienkami. Pre rozvoj bývania sú v obci vhodné podmienky, problémom je 

však sústavne klesajúci počet obyvateľov. [13], [16] 

 

Navrhované počty bytov - spolu 42

     - stred HBV 12

     - stred IBV 9

     - prieluky v zastavanom území 21

Navrhované rodinné domy ( rezerva) 50

Tab.č.9: Návrh bytov a RD podľa ÚPL Ochodnica 

 

 

  2.1.7 Odtokové pomery 

 

 Z hydrologického hľadiska patrí územie obce Ochodnica do povodia rieky Kysuca. 

Územie je odvodňované tokom Ochodničanka a menším tokom Suchá. Zdrojom vodnatosti sú 

výhradne dažďové a snehové zrážky. Typickou vlastnosťou vodných tokov na Kysuciach je 

ich nevyrovnaný odtok z povodia. Spôsobuje to najmä časové  rozdelenie vodnatosti, flyšové 

podložie a zmena krajinnej vegetácie, ktorá by mala vytvárať zachytávacie bariéry. 

Orografické, geologické a geomorfologické pomery spôsobujú nadmernú veľkosť odtoku 

a vodnú eróziu. Spôsobujú devastáciu povrchu územia katastra, odnos pôdy do povodia 

tokov, prehlbovanie tokov a poškodzovanie brehov. Nepriaznivé geologické 

a hydrogeologické pomery a slabé zvodnenie hornín majú za následok  nedostatok podzemnej 

vody. [16] 

 

 

 



 27

  2.1.8 Stav životného prostredia 

 

 Kvalitu povrchových vôd všeobecne najväčším podielom ovplyvňuje 

poľnohospodárstvo a priemyselná výroba. V obci sa však nenachádzajú výrazný 

znečisťovatelia povrchových vôd. Najväčším problémom je nevybudovaná splašková 

kanalizácia. Odpadové vody sú v niektorých prípadoch vypúšťané priamo do vodných tokov 

alebo pôdy. K plošnému znečisteniu dochádza najmä pri poľnohospodárskej výrobe. 

Znečisťujúce látky sa dostávajú do povrchových vôd infiltráciou. K týmto zdrojom partia 

objekty hnojísk a hospodárske dvory. Ďalšími zdrojmi znečistenia sú skládky odpadov, ktoré 

nie sú zabezpečené proti presakovaniu kontaminovaných vôd do podložia. Typické sú divoké 

skládky rôzneho odpadu na brehoch vodných tokov. 

 

 Pôda v katastrálnom území obce Ochodnica je bez kontaminácie. Zložitý 

geomorfologický vývoj a geologická stavba vytvárajú podmienky pre gravitačné zosuvy 

pôdy. Územie patrí do oblasti rizika vzniku svahových deformácií. Príčinou je najmä vplyv 

klimatických podmienok, premočenie svahu, nevhodné priťaženie svahu, podrezanie alebo 

dynamické otrasy. Zosuvy postihujú zvetralinový plášť, najčastejšie dochádza k zosuvom 

v jarnom období pri prudkých a dlhotrvajúcich dažďoch.  

 

 Stav ovzdušia ovplyvňujú najmä miestne zdroje znečisťovania. Jedná sa o emisie 

výfukových plynov automobilovej dopravy,  sústredený chov hovädzieho dobytka a oviec. 

Najväčší podiel na znečistenie má vo vykurovacom období spaľovanie tuhých palív. Tuhé 

palivá uhlie, koks a drevo spaľujú neplynofikované objekty, v poslednom období však aj už 

plynofikované objekty rodinných domov a to pre vysoké ceny plynu. K znečisteniu dochádza 

aj pri neodbornej likvidácií odpadu, bežné je napríklad spaľovanie odpadu rastlinného 

charakteru. Na trvalom znečistení ovzdušia sa okrem miestnych zdrojov podieľajú aj 

vzdialené priemyslové aglomerácie. Imisie sa diaľkovo prenášajú z oblasti Katovíc – Poľsko 

a oblasti Ostavska – Česká republika. [16] 
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2.2 Poznatky o vymedzenom území  

  

  2.2.1 Význam riešeného územia  

 

 Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti obce Ochodnica v blízkosti 

pomyselného centra, lokalita je označovaná ako Ochodnica – stred. V súčasnosti je prevažne 

nevyužívaná, väčšiu časť tvoria neobhospodarované parcely. Územie tvorí niekoľko 

pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce, terén je prevažne rovinatý a mierne sa zvažuje 

smerom k rieke – Obr.č.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.4 – Riešené územie Ochodnica - Stred 

 

V časti pri hlavnej ceste sa nachádzajú dve predajne. Charakter týchto stavieb je však 

len dočasný, v návrhu budú zahrnuté aj nové priestory pre obe predajne. Územie má veľmi 

dobrú polohu vzhľadom na dopravnú dostupnosť, občiansku vybavenosť aj technickú 

infraštruktúru. Územie je vhodné na zástavbu bytovými domami. Záujem je najmä o byty 

dvoj a trojizbové vhodné pre mladé rodiny a ako štartovné byty. 
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2.2.2 Širšie vzťahy 

 

 Obec Ochodnica sa nachádza na severnom Slovensku v regióne Kysuce. Je súčasťou 

Žilinského kraja a patrí pod okres Kysucké Nové Mesto. V obci sa nachádza základná 

občianska vybavenosť, čo je v súčasnom období postačujúce. Vyššia občianska vybavenosť 

sa nachádza v okresnom a krajskom meste a v meste Čadca. Dochádzkové vzdialenosti sú do 

okresného mesta KNM – 7 km, Žilina – 15 km, Čadca 15 km. 

 

 Školstvo 

Predškolskú výchovu zabezpečuje dvojtriedna materská škôlka s kapacitou 50 detí. 

Materská škola je v dobrom stavebno-technickom stave, po rekonštrukcií. Dochádzková 

vzdialenosť k materskej škole je maximálne 400 metrov. V obci sa nachádza 13 triedna 

deväťročná základná škola s kapacitou asi 280 žiakov, dochádzku zabezpečuje aj pre susednú 

obec Dunajov a to pre 5 - 9. ročníky. Základná škola má telocvičňu, športový areál, dielne 

a školskú jedáleň. Technický stav je nedostačujúci a predpokladá sa v najbližšej dobe 

s rekonštrukciou. Vzdialenosť od riešeného územia je približne 1200 m. 

 

 Kultúra 

 Kultúrne a spoločenské akcie sa konajú v kultúrnom dome s kapacitou 250 sedadiel. 

Priestory sú využívané na verejné podujatia – plesy, maškarné bály, folklórne slávnosti, 

diskotéky ale aj na súkromné účely ako svadby, oslavy, kary. Kultúrny dom je vo vzdialenosti 

400 m. Pri obecnom úrade sa nachádza prírodný amfiteáter, ktorý sa využíva v letnom období 

ako letné kino a ďalšie kultúrne podujatia. V budove obecného úradu sa nachádza miestna 

knižnica s plochou 25 m2, eviduje asi 125 návštevníkov.  

Z kultúrnych pamiatok možno uviesť kostol sv. Martina z 18teho storočia. 

Romanticko-klasicistická jednoloďová stavba s presbytériom, priestor je zaklenutý pruskými 

klenbami s historickou interiérovou výzdobou. Ďalšími pamiatkami sú kaplnka Panny Márie 

Lurdskej z 19. storočia, neskoro-klasicistická stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a drevenou 

vežičkou, a kaplnka svätého Michala z 18. storočia stojaca nad prameňom vedľa lurdskej 

kaplnky.  

 

 

 

 



 30

 Šport a rekreácia 

 Pre športové aktivity sa v obci nachádza futbalové ihrisko s tribúnou, hygienickým 

zariadením a šatňami, je vo vyhovujúcom stave. Od riešeného územia sa nachádza 1300 m. 

K dispozícií je tiež športový areál základnej školy, kde sa nachádza antukové hádzanárske 

ihrisko, stolný tenis a priestor na atletické športy. Ďalším športovým areálom je škvarové 

futbalové ihrisko na západe dediny, je však v zlom neudržiavanom stave. V zimnom období je 

možné využiť lyžiarsky vlek dĺžky 650 m, vzdialený asi 800 m, a lyžiarske bežecké stopy. 

 Obec je vyhľadávaným turistickým miestom. Cez kataster obce prechádza niekoľko 

turistických chodníkov. Obľúbeným miestom je najmä minerálny prameň. 

 

Obr.č.5 – Mapa obce s vyznačenou turistickou trasou a riešeným územím 

 

 Zdravotnícke služby 

 V budove obecného úradu sa nachádzajú dve ambulancie – obvodného a zubného 

lekára. Poskytujú základné zdravotnícke služby a ich kapacita je postačujúca. Rozšírenie 

zdravotníckych služieb nie je nutné vzhľadom na blízkosť okresného a krajského mesta. 

  

Obchod a stravovanie 

V obci sa nachádza niekoľko predajní potravín, zastúpenie majú súkromný 

podnikatelia a sieť predajní Jednota. Ich rozptyl je pravidelný v celom zastavanom území 

a ich počet je dostačujúci. Na vybranom území sa nachádza predajňa MIKE a predajňa 

Rozličný tovar – Obr.č.6, ktoré budú zachované, avšak počíta sa so zmenenými priestormi.  

Stravovacie služby poskytuje niekoľko pohostinstiev a pizzeria, úroveň služieb je 

vyhovujúca a ich kapacita zodpovedá dopytu. Stravovanie a ubytovanie poskytuje aj Farma 
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Ochodnica, ktorá sa zaoberá agroturistikou, v zimnom období Chata Štart nachádzajúca sa pri 

lyžiarskom vleku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.6 – Predajne na riešenom území 

 

Administratíva 

Hlavnou administratívnou budovou v obci je obecný úrad v spoločnom objekte 

s poštou, knižnicou a ambulanciami. Úrad zamestnáva asi 8 osôb. Budova je po rekonštrukcií. 

Ďalším úradom je Rímskokatolícky farský úrad, sídli v objekte pri kostole. 

 

 Služby 

Služby pre verejnosť zastupuje predovšetkým pobočka Slovenskej pošty v budove 

obecného úradu, kadernícky salón a finančné poradenstvo v budove kultúrneho domu. V obci 

má sídlo dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má 20 členov. V budove DHZ je takisto sídlo 

miestneho urbárskeho spoločenstva. V Ochodnici sa nachádzajú dva cintoríny s rozlohou 1,5 

ha a Dom smútku, poskytujú cintorínske služby. 
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  2.2.3 Väzba na územný plán 

 

 Podľa územného plánu spracovaného v roku 2008 je plánovaná na riešenom území 

Ochodnica - stred hromadná bytová výstavba. Počíta sa s jedným alebo dvoma nízko-

podlažnými bytovými domami, ktoré by mali riešiť potrebu nových bytov.  

 

 Súčasťou územného plánu sú zásady a regulatívy usporiadania a funkčného 

využívanie územia. Územie sa nachádza v zmiešanej zóne bývania a vybavenosti. 

Pre plánovanú hromadnú bytovú výstavbu sa vzťahujú najmä: 

- podporovať bývanie v nízko-podlažnej bytovej výstavby v priestore stredu obce 

- dotvoriť obec urbanistickou štruktúrou, ktorá korešponduje z pôvodnou zástavbou 

(použitie sedlových, polvalbových a pultových striech ) 

- uličný priestor široký minimálne 10 m, komunikácia 6 m a zelený pás 2 m na každú 

stranu 

- domy osádzať 6 m od okraja komunikácie 

- za základ urbanistickej kompozície považovať dopravné komunikácie a obojstranným 

zastavaním vychádzajúc z pôvodného typu dediny a charakteru osídlenia s voľne 

rozptýlenými domami 

- tvaroslovie, mierku a pôdorysné rozmery prispôsobiť pôvodnej zástavbe 

- prispôsobiť členenie priečelí nových stavieb pôvodným objektom a použiť vhodné 

architektonické prvky. [16] 

 

 

  2.2.4 Technická infraštruktúra 

 

 Zásobovanie vodou 

 V obci je vybudovaný vodovodný systém s príslušným obecným vodovodom 

napojeným na vlastný vodojem. Vodojem je napojený na vodárenskú nádrž Nová Bystrica. 

V miestach vybraného územia sa nachádza vodovodné potrubie PVC 150 v priestoroch pri 

hlavnej ceste. 

 

 Likvidácia odpadových vôd 

 Obec Ochodnica nemá v súčasnosti vybudovaný kanalizačný systém. Nová 

kanalizačná sieť sa bude realizovať v rámci projektu ,,Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 
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a čistenie odpadových vôd regiónu Dolných Kysúc”. Projekt je spolufinancovaný z fondov 

EU v programe ISPA. V súčasnej dobe je už spracovaný projekt odkanalizovania obce 

a prebieha výberové konanie na výstavbu. Výstavba by mala začať v roku 2011. Návrhy sú 

spracované na podklade dokumentácie pre gravitačnú splaškovú kanalizáciu. Potrubie 

splaškovej kanalizácie bude prevedené z PVC K DN250 a DN300, šachty betónové DN1000. 

 Likvidácia dažďových vôd v obci je zabezpečená dobrými odtokovými pomermi. 

Dažďové vody sa odvádzajú lokálne do recipienta sústavou povrchových priekop a jarkov, 

prípadne vsakovaním do pôdy. 

 

 Zásobovanie plynom 

 Zdrojom zemného plynu je integrovaná STL sústava do 0,3 MPa pre okolité obce 

a prepojená s STL plynovou sieťou v Krásne nad Kysucou. V obci Lodno je umiestnená RS 

plynu s výkonom 3000 m3/hod napojená cez VTL prípojkou DN 80 na existujúci Kysucký 

plynovod DN 300. Vo vybranom území prechádza plynovodné potrubie DN90, v miestach 

hlavnej komunikácie. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.7 – TS  na riešenom území 
 

 Elektrická sieť 

Zásobovanie elektrickou energiou sa uskutočňuje z uzla 110/22 kV v Kysuckom 

Novom Meste po 22 kV vedení. Katastrom obce prechádza trasa 400 kV VVN vedenia 
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v smere Varín – Nošovice. Priamo cez riešené územie prechádza nadzemné vedenie VN 22 

kV, ochranné pásmo VN vedenia tvorí zásadné a najväčšie obmedzenie výstavby na danom 

území. Na okraji pozemku je novovybudovaná kiosková trafostanica – Obr.č.7. 

 

Telekomunikačná sieť 

 Z hľadiska telekomunikačného členenia sa územie obce Ochodnica nachádza 

v primárnej oblasti Žilina. Telekomunikačné služby poskytuje spoločnosť T-Com. Služby 

mobilnej telefónnej siete sú zabezpečované operátormi Orange, O2 a T-mobile, vysielacím 

zariadením na televíznom vykrývači SETKOV. 

 

 

  2.2.5 Rozbor dopravných vzťahov 

 

 Obec Ochodnica je napojená na nadradený komunikačný systém cestou III. triedy 

číslo III/01161, ktorá sa napája na cestu I/11, E75 hlavná európska cesta v smere Žilina – 

Čadca. Cesta III. Triedy prechádza priamo na severnej hranici riešeného územia. Na južnom 

okraji sa nachádza vedľajšia miestna cesta. Obcou prechádza na východnom okraji 

dvojkoľajová elektrifikovaná železničná trať  č.127, ktorá zabezpečuje spojenie v smere 

Žilina – Čadca. Železničná stanica sa nachádza od riešeného územia asi 2 km. Hromadnú 

prímestskú dopravu zabezpečuje v obci Slovenská autobusová doprava Žilina. Najbližšia 

zastávka je od územia vzdialená 400 m. 

 

 

  2.2.6 Nakladanie s odpadmi 

 

 V obci sa tuhý komunálny odpad dočasne skladuje v  nádobách 110 l 

a veľkokapacitných kontajneroch na veľkorozmerný odpad. V obci sú taktiež rozmiestnené 

1100 l nádoby  na sklo. Domácnosti separujú plasty ukladané do vriec, zber plastov sa koná 

raz mesačne. Papier zbiera základná škola. Obec každoročne organizuje zber železného šrotu, 

elektroniky a nebezpečného odpadu. 

 Likvidáciu odpadu zabezpečuje firma T+T s.r.o. Žilina na skládke v Kysuckom 

Lieskovci. V osadách Beľajky, Petránky a U Kurdeľa je odvoz TKO nedoriešený. V oblasti 

vznikajú divoké skládky, likvidácia odpadu je nedostačujúca. Spôsobuje to najmä nízka 

produkcia odpadu a neprístupnosť územia.  



 35

 Okrem TKO je častým odpadom drevný materiál – piliny, odkôrky, odrezky. Tento 

odpad produkujú súkromný podnikatelia a firmy. Tento odpad je používaný na vykurovanie, 

alebo ďalšie spracovanie. 

 Odpad zo septikov a žúmp je likvidovaný firmou SEVAK OZ Čadca. Táto likvidácia 

je však nedostatočná, mnohé rodinné domy vypúšťajú splaškové vody priamo do potoka, 

prípadne presakujú do pôdy. 

 

  

  2.2.7 Popis parciel a vlastnícke vzťahy 

 

 Riešené územie sa rozprestiera na piatich parcelách katastrálneho územia Ochodnica, 

v zastavanom území. Celková výmera územia je 5051 m2. Vlastníkom všetkých parciel je 

obec Ochodnica. Druhy pozemkov sú vedené ako orná pôda, trávnaté porasty a ostatné plochy 

- Tab.č.10.  Severná časť pozemku má výšku 416 mnm a južná 406mnm, výškový rozdiel je 

teda 10 m na celkovej dĺžke približne 165 m, Obr.č.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.8 – Riešené územie 
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Číslo parcely Výmera [m2] Vlastník Druh pozemku 

132 420 obec Ochodnica ostatné plochy 

133 894 obec Ochodnica orná pôda 

135/1 697 obec Ochodnica orná pôda 

135/2 2999 obec Ochodnica orná pôda 

137 41 obec Ochodnica 
trvale trávnaté 

porasty 

spolu 5051  

Tab.č.10 – Popis parciel 

 

 

3 Návrh riešenia 

 
 3.1 Variant A – Bytové domy 

  

 V hlavnom variante sú navrhnuté dva bytové domy. Bytové domy by mali splniť 

potrebu nových bytov v obci. Navrhovaný počet bytových jednotiek je 14, v každom bytovom 

dome po 7 bytov kategórie 3+KK. Byty sú určené najmä pre trojčlenné a štvorčlenné rodiny 

a ako štartovné byty pre mladých obyvateľov. Podľa prieskumu sú tieto byty v obci 

Ochodnica najžiadanejšie. Súčasťou návrhu je riešenie dopravy, parkovacích miest, zelene 

a mobiliáru. 

  

 

  3.1.1 Urbanistický návrh 

 

 Hlavný návrh funkčného využitia územia Ochodnica – stred spĺňa požiadavky 

obecného úradu a obyvateľov obce na zvýšenie počtu bytových jednotiek v obci. Navrhnuté je 

hromadné bývanie vo forme bytových domov. Toto riešenie je v súlade s odporúčaním 

uvedeným v územnom pláne obce spracovanom v roku 2008.  

 V severnej časti územia je navrhnutý objekt občianskej vybavenosti a to obchod 

s dvomi predajňami. Stavba nahradí súčasné objekty predajní, ktoré sú v unimobunkách. 

Tieto stavby dočasného charakteru sú v území architektonicky neprípustné. Do nového 

objektu budú presťahované predajne potravín a rozličného tovaru. Stavba je navrhnutá ako 
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prízemná, nepodpivničená, so sedlovou strechou. Okrem predajní sa tu bude nachádzať 

hygienické zariadenie a skladové priestory. Predpokladá sa použitie klasických a prírodných 

materiálov, podobne ako sú použité v okolitej zástavbe. Materiály ako profilovaný plech, 

ktorý je na súčasných fasádach predajní nie je v okolí bežný a preto nevhodný v dedinskej 

zástavbe. Pred predajňou sa vytvorí nová prístupová plocha pre peších ale aj parkovacie 

miesta pre motoristov. Na povrchovú úpravu je navrhnutá zámková dlažba, prístupová plocha 

a parkovacie miesta budú odvodnené. V blízkosti predajne sú taktiež navrhnuté prvky 

mobiliáru a to lavičky, odpadkové nádoby, stojan na bicykle a kontajnery na separovaný 

odpad ( príloha č.2). 

 V strednej časti riešeného územia sú dva rovnaké bytové domy, navrhnuté sú ako 

štvorposchodové, nepodpivničené so sedlovou strechou. Ich orientácia ja sever - juh,  hlavné 

priečelie s balkónmi smeruje na juh s výhľadom na protiľahlý svah. Výška hrebeňa strechy je 

14 m nad upraveným terénom. Jednotlivé bytovky sú od seba vzdialené 35 m. 

Architektonický vzhľad sa snaží priblížiť okolitej zástavbe najmä výškou stavby, 

jednoduchosťou členenia fasády, sedlovou strechou a použitými materiálmi.   

 V každom bytovom dome sa nachádza 7 bytov s úžitkovou plochou 68 m2. Na prízemí 

sa nachádzajú spoločné priestory a to vstupné a komunikačné, v priestore zádveria budú 

umiestnené poštové schránky. V prízemí sa taktiež nachádza technická miestnosť, v ktorej 

vyúsťujú stúpacie potrubia a ďalšie technické vybavenie. Ďalším spoločným priestorom je 

miestnosť na odloženie bicyklov a detských kočíkov. V skladových priestoroch je každému 

bytu pridelená jedna skladová kója. Na prízemí sa nachádza prvý byt, ktorý je určený pre 

osoby s obmedzenou možnosťou pohybu. Byt je upravený pre pohyb na invalidnom vozíčku, 

rešpektuje priestorové aj výškové nároky najmä šírkou dverných otvorov, chodby a ostatného 

príslušenstva bytu. Súčasťou tohto bytu je aj bezbariérová kúpeľňa. V byte sa nachádza 

priestranná obývacia izba s kuchynským kútom orientovaná na juh, spálňa a detská izba 

orientovaná na západ. K bytu na prízemí patrí aj terasa prístupná z obývacej izby. 

 Na druhom, treťom a štvrtom poschodí sú rovnaké zrkadlové byty kategórie 3+KK. 

Byty sú prístupné z hlavnej podesty schodiska. V každom byte sa nachádza spálňa, detská 

izba, kúpeľňa, záchod a obývacia izba s kuchynským kútom. Z obývacej izby sú prístupné 

priestranné rohové balkóny. 

 Na severnej strane bytových domov je navrhnutých sedem parkovacích miest 

s príjazdovou cestou. Vedľa parkoviska sa bude nachádzať miesto pre ukladanie odpadu 

s kapacitou 3 x 1100 litrov pre separovaný odpad ( komunálny, sklo, plasty). Parkovisko 
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spolu s miestom pre ukladanie odpadu bude zastrešené pultovou strechou na drevenej nosnej 

konštrukcii, krytina bude použitá rovnaká ako na bytovkách.  

 Pred bytovými domami bude na upravenom teréne spevnená plocha s lavičkami 

a odpadkovými košmi obklopená zeleňou, ktorá bude slúžiť na posedenie ako oddychová 

plocha. 

 Východným okrajom riešeného územia povedie navrhnutá obslužná komunikácia, 

ktorá prepojí komunikácie na severnom a južnom okraji územia. Komunikácia je od hranice 

pozemku oddelená zeleným pásom a od bytoviek chodníkom pre peších a zeleným pásom. 

Povrch komunikácie je navrhnutý ako asfaltový a chodník pre peších zo zámkovej dlažby. 

 Súčasťou návrhu je aj ozelenenie areálu a sadové úpravy. Hlavným prvkom by mal 

byť kvalitný extenzívny trávnik. Nepredpokladá sa vysoký záujem obyvateľov bytoviek 

o údržbu okolia, preto je vhodný trávnik lúčneho zamerania, ktorý nevyžaduje pravidelné 

kosenie. Jedným alebo dvomi koseniami za rok sa podporí rast kvitnúcich tráv a bylín, vytvorí 

sa tak prirodzene vyzerajúca kvitnúca lúka, ktorá je príznačná pre dedinské prostredie. Na 

okrajoch územia a okolo chodníkov a cesty sa vysadia stromy a kríky. Prevažovať budú 

listnaté stromy (vhodná sú lipa a javor, ktoré sú v obci charakteristické), doplnené ihličnatými 

stromami a kríkmi.  

 

 

  3.1.2 Dopravné riešenie 

 

 V hlavnom variante je zabezpečené dopravné prepojenie zbernej komunikácie – cesty 

III/01161, ktorá ohraničuje riešené územie so severu, s miestnou obslužnou komunikáciou na 

južnom okraji územia. Celková dĺžka komunikácie je približne 165 m. Komunikácia je určená 

pre vozidlá skupiny 2 – nákladné vozidlá a vozidlá pre odvoz odpadu s maximálnou dĺžkou 

10 m. Navrhnutá je dvojpruhová obojsmerná obslužná komunikácia v šírke 6m, ktorá sa 

zužuje pri druhom bytovom dome na šírku 3,5 m. Zúženie je navrhnuté z dôvodu zamedzenia 

nadmerného používania vodičmi z okolitých rodinných domov. Prepojenie je však vhodné pre 

obyvateľov nových bytových domov, skrátenie trasy v smere Ochodnica – Suchá, a taktiež 

pre lepšiu prístupnosť rodinných domov v časti Koptákovci pre požiarnu a zdravotnú službu. 

Cesta je navrhnutá ako mierne zvlnená pre zabránenie rýchlemu prejazdu vozidiel.

 Zberná komunikácia zabezpečuje príjazd na parkoviská bytových domov a príjazd 

k jednému rodinnému domu susediacemu s riešeným územím. Pri severnom výjazde z územia 

je navrhnutá úrovňová križovatka so zamedzeným predchádzaním na hlavnej komunikácií 
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a so značkou Stoj, daj prednosť v jazde na vedľajšej komunikácii. Južný výjazd z územia je 

navrhnutý ako úrovňová križovatka s prednosťou v jazde sprava. Z ohľadom na dopravnú 

situáciu a konfiguráciu stávajúcej komunikácie sa na tejto križovatke pri odbočovaní vľavo 

predpokladá zastavenie vozidla. [11] 

 Príjazd k objektu predajní je zabezpečený z hlavnej zbernej cesty. Na pojazdnej 

spevnenej ploche pred obchodom sú navrhnuté dve kolmé parkovacie miesta (2,5 x 5 m) 

a jedno miesto pre osobu s obmedzeným pohybom ( 3,5 x 5 m).  

 Pre účel spomalenia dopravy sú navrhnuté štyri pozdĺžne parkovacie miesta (2 x 6 m), 

ktoré budú slúžiť ako rezervné miesta pre bytovky. Na území budú dve zastrešené parkoviská 

pre obyvateľov bytoviek. Každé s kapacitou 6 parkovacích miest (2,5 x 5 m) a jedno pre 

osobu s pohybovým postihnutím (3,5 x 5 m), počíta sa s 1 vozidlom na bytovú jednotku. 

Príjazdová cesta k parkoviskám má šírku 4,5 m. Celkovo je v území navrhnutých 21 

parkovacích miest a z toho 3 miesta pre osoby s pohybovým postihnutím.  

 Komunikáciu a príjazdové cesty k parkoviskám lemuje chodník pre peších v šírke 1,5 

m. Chodník bude zo zámkovej dlažby. 

 

 

  3.1.3 Inžinierske siete 

 

a) Zásobovanie pitnou vodou 

Územie bude napojené na verejný vodovod v dvoch miestach, tak sa zabezpečí 

okruhovanie siete. Napojenie bude na hlavné potrubie PVC DN 150 v mieste križovatky 

s hlavnou cestou na severe a na potrubie PVC DN 100 v mieste križovatky s vedľajšou cestou 

na juhu. Odbočenie od hlavného potrubia v priereze DN 100 sa prevedie pod komunikáciou 

v ochrannom potrubí. Potrubie bude vedené východným okrajom pozemku. Na potrubie sa 

napoja oba bytové domy prípojkou DN50 a predajňa prípojkou DN20.  

Výpočet potreby vody – príloha č.4. 

 

 

b) Likvidácia odpadových vôd 

Obec Ochodnica nemá vybudovanú kanalizačnú sieť, v súčasnosti prebieha výberové 

konanie na stavbu kanalizácie, ktorá by sa mala začať vo februári 2011. Návrh 

odkanalizovania riešeného územia je riešený na podklade spracovanej projektovej 
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dokumentácie na výstavbu splaškovej gravitačnej kanalizácie. Dažďové vody sa v obci 

odvádzajú do recipienta sústavou povrchových priekop alebo zasakovaním. 

Navrhované kanalizačné potrubie bude prechádzať v navrhnutej vozovke a to súbežne 

splašková a dažďová kanalizácia. Splašková sa napojí na južnom okraji územia na 

kanalizačnú sieť PVC K DN 300. Smer a napojenie určuje konfigurácia terénu a výškový 

rozdiel. Dažďová kanalizácia vyústi na juhovýchod od územia do potoka. Na túto vetvu 

splaškovej kanalizačnej stoky sa pripoja obe bytovky, a predajňa, prípadne stávajúci rodinný 

dom. Do dažďovej stoky sa napojí okrem bytoviek a predajne odvodnenie parkovísk 

a komunikácie. Potrubie splaškovej kanalizácie je navrhnuté PVC K DN 200 a dažďovej PVC 

K DN 250, prípojky bytových domov PVC K DN 150. 

 

 

c) Zásobovanie plynom 

Využitie zemného plynu sa navrhuje na vykurovanie, prípravu teplej vody a varenie. 

Zásobovanie zemným plynom sa zabezpečí vybudovaním STL vedenia LPE DN50 

odbočením z hlavnej trasy miestneho plynovodu LPE DN90 do 0,3 MPa. Odbočenie je 

navrhnuté v mieste križovatky na severnom okraji. V mieste komunikácie sa umiestni 

plynovod do ochranného potrubia. Plynovod bude vedený v zelenom páse na ľavej strane 

komunikácie. Odbočenie bude ukončené pri druhom bytovom dome. Na toto potrubie je 

možno pripojiť stávajúci rodinný dom. STL plynovod je navrhnutý LPE DN50. STL rozvod 

vyžaduje u odberateľov zriadenie regulátorov plynu STL/NTL. 

 

 

d) Zásobovanie elektrickou energiou 

Južným okrajom riešeného územia prebieha vzdušné vedenie VN 22 kV, na ktoré je 

pripojená kiosková trafostanica TS 22/04 s výkonom 250 kVA, VN pripojenie je prevedené 

zemným káblom. Trafostanica bude napájať objekty bytových domov. Objekt predajne bude 

napojený na stožiar NN vedenia pri hlavnej zbernej komunikácii. Potreba elektrickej energie 

závisí na vybavení objektov. Trafostanica by mala splniť požiadavky na odber v dobe 

prevádzky ale aj zvýšený odber v dobe výstavby. Navrhované NN vedenie bude prechádzať 

západným okrajom riešeného územia. 

 

 

 



 41

e) Verejné osvetlenie 

V obci je verejné osvetlenie umiestnené na stĺpoch elektrického NN vedenia. 

Osvetlenie riešeného územia sa napojí na stĺpové osvetlenie na hlavnej komunikácií 

káblovým zemným NN vedením. Vedenie bude umiestnené v chodníku. Lampy verejného 

osvetlenia ( príloha č.2) budú osadené na okraji chodníka.  

 

f) Elektronické komunikačné siete 

Miestna telekomunikačná sieť je vedená v zemi káblovým rozvodom. Napojenie na 

telekomunikačnú sieť je navrhnuté pri hlavnej komunikácií, telekomunikačné služby 

poskytuje spoločnosť T-Com. Územie je taktiež pokryté signálom mobilných operátorov 

Orange, O2 a T-Mobile. Rádiokomunikačné siete zabezpečujú pokrytie televíznym signálom 

v dostačujúcej miere. 

  

 

 3.2 Variant B – Rodinné domy 

 

 V druhom variante sú navrhnuté izolované rodinné domy. Novou parceláciou vhodnou 

na zastavanie rodinnými domami by sa vytvorili vhodné stavebné pozemky, ktorých je v obci 

málo. Izolované rodinné domy sú vhodné najmä z hľadiska štruktúry a typu sídla. Kapacitne 

však neriešia potrebu nových bytov. Tento variant by bol vhodný napríklad pri 

nedostatočnom množstve financií. 

 

 

  3.2.1 Urbanistický návrh 

 

 Zástavba riešeného územia rodinnými domami splňuje podmienky územného plánu na 

funkčné využitie – bývanie. Izolované rodinné domy sú v zastavanom území najbežnejšia 

forma bývania v tomto type sídelného útvaru. Nevýhodou je však nedostatočný počet 

bytových jednotiek. Pri zohľadnení limít územia najmä tvaru a ochranného pásma VN 

vedenia sa na danú plochu môžu umiestniť maximálne tri rodinné domy. 

 V druhom variante je navrhnutá podobne ako v prvom variante spoločná predajňa na 

severnom okraji územia. Objekt by nahradil stávajúce predajne. Predajne sú umiestnené 

v stavbách dočasného charakteru, ktoré architektonicky nezapadajú do štruktúry sídla. Pred 

objektom je navrhnutá spevnená plocha a parkovisko.  



 42

 Stredná časť územia je rozdelená na tri približne rovnaké parcely s plochou asi 750 

m2. Parcely sú orientované sever – juh, ich západná hranica kopíruje hranicu riešeného 

územia. Na parcelách budú umiestnené rodinné domy s garážou. Predpokladá sa výstavba 

dvojtraktových rodinných domov s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím 

(príloha č.3). Pri každom rodinnom dome bude vybudované miesto pre ukladanie 

komunálneho odpadu. 

 

Rodinné domy musia splňovať regulatívy uvedené v územnom pláne a to najmä: 

– izolované rodinné domy jednopodlažné max. dvojpodlažné so sedlovými, pultovými 

a polovalbovými strechami 

– sklon striech musí byť 35-45° 

– maximálna výška hrebeňa strechy 10 m 

– objekty rodinných domov situovať štítmi k uliciam 

– domy osádzať 6 m od komunikácie 

– oplotenie domov 1-2 m od okraja komunikácie. [16] 

 

Na východnom okraji územia je navrhnutá slepá ulica, ktorá bude slúžiť ako 

príjazdová cesta k rodinným domom. Pozemky od komunikácie bude oddeľovať chodník pre 

peších, ktorý však prechádza po celej dĺžke územia a napája sa na vedľajšiu obslužnú cestu.  

V južnej časti územia v mieste ochranného pásma je navrhnutá spevnená plocha, ktorá 

bude slúžiť ako oddychová plocha s výhľadom na protiľahlý svah. Okolo tejto plochy sú 

potrebné sadové úpravy, výsev kvalitného extenzívneho trávnika a výsadba drevín. Z drevín 

možno vysadiť najmä listnaté ale aj ihličnaté stromy, uprednostniť nižšie kultivary a kríky. 

V tejto časti sa osadia prvky mobiliáru: lavičky a odpadkové nádoby (príloha č.2). 

 

 

  3.2.2 Dopravné riešenie 

 

 V tomto variante je navrhnutá slepá ulica, ktorá sa napája na hlavnú zbernú 

komunikáciu III/01161. Napojenie bude prevedené úrovňovou križovatkou so značkou ,,Stoj, 

daj prednosť v jazde” na vedľajšej ceste. Slepá ulica bude ukončená pri treťom rodinnom 

dome a bude tu umožnené otočenie vozidla. Navrhnutá cesta bude mať šírku 5,5 m a bude 

z nej umožnený vjazd na pozemky nových rodinných domov a stávajúcemu rodinnému domu 

na konci ulice. Nová komunikácia bude mať asfaltový povrch. 
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 Príjazd k objektu predajní bude z hlavnej komunikácie, pre tento účel sa vybuduje 

pred predajňou spevnená plocha a parkovisko zo zámkovej dlažby. Parkovisko pre 

zásobovanie a zákazníkov predajne bude mať tri parkovacie miesta. Parkovacie miesta sú 

navrhnuté ako kolmé, dve miesta 2,5 x 5 m a jedno miesto pre osoby s obmedzenou 

možnosťou pohybu 3,5 x 5 m. 

 Pozemky rodinných domov a komunikáciu bude oddeľovať chodník pre peších v šírke 

1,5 m zo zámkovej dlažby. Chodník bude prepojovať hlavnú komunikáciu na severe územia 

a vedľajšiu komunikáciu na juhu. Vedený je po celej dĺžke riešeného územia. 

 

 

  3.2.3 Inžinierske siete 

 

a) Zásobovanie pitnou vodou 

Zásobovanie rodinných domov pitnou vodou sa zabezpečí vybudovaním novej vetvy 

verejného vodovodu. Pripojenie na stávajúcu verejnú vodovodnú sieť sa realizuje odbočením 

od hlavného potrubia PVC DN 150, ktoré je umiestnené v hlavnej komunikácií na severnom 

okraji územia. Nová vetva PVC DN 50 bude prechádzať východným okrajom a napojené na 

ňu budú nové rodinné domy a predajňa s možnosťou napojenia stávajúceho rodinného domu. 

Potrubie bude uložené v zelenom páse deliacom vozovku a hranicu pozemku. Okruhovanie 

siete sa zabezpečí pripojením novej vetvy vodovodu na stávajúci verejný vodovod na 

vedľajšej ceste PVC DN 100. 

 

b) Likvidácia odpadových vôd 

Splaškové vody z predajne a rodinných domov sa odvedú splaškovou kanalizáciou 

PVC K DN 200, ktorá bude umiestnená vo vozovke. Stavby sa pripoja na kanalizačnú sieť 

vnútornou kanalizáciou vyúsťujúcou v revíznej šachte. Objekty sa napoja pomocou 

kanalizačných prípojok ukončených v revíznej šachte na okraji jednotlivých pozemkov vo 

vnútri parciel. Nové verejné splaškové potrubie sa napojí na kanalizačnú sieť PVC K DN 300 

vo vedľajšej ulici na južnom okraji. 

Pre dažďové vody sa zriadi nová dažďová kanalizácia PVC K DN 250, ktorá bude 

súbežne vedená so splaškovou kanalizáciou a vyúsťovať bude do recipienta na juh od 

riešeného územia. Dažďovou kanalizáciou sa odvedú zrážkové vody zo spevnených plôch, 

striech a komunikácie do potoka Ochodničanka.  
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c) Zásobovanie plynom 

Zemný plyn budú objekty využívať na kúrenie, prípravu teplej vody a varenie. 

Napojenie na novej vetvy potrubia LPE DN 50 sa realizuje odbočením od hlavného potrubia 

LPE DN 90. Hlavné potrubie sa nachádza vedľa vozovky na hlavnej ulici. Potrubie 

umiestnené vo vozovke bude chránené ochranným potrubím. Prípojky rodinných domov sa 

ukončia na hranici pozemku v stĺpiku s HUP, plynomerom a regulátorom STL/NTL. Potrubie 

bude ukončené pri poslednom rodinnom dome. 

 

d) Zásobovanie elektrickou energiou 

Zásobovanie elektrickou energiou bude realizované vybudovaním nového káblového  

NN vedenia pripojeného na stávajúcu kioskovú trafostanicu TS 22/04 s výkonom 250 kVA. 

Trafostanica je pripojená na vedenie VN 22 kV, ktoré prechádza riešeným územím jeho 

južným okrajom. Nové káblové  NN vedenie uložené v zemi povedie východným okrajom 

pozemkov v priestore chodníka pre peších. Prípojky budú ukončené na hranici v stĺpiku 

s elektromerom. 

 

e) Verejné osvetlenie 

Osvetlenie sa zabezpečí vybudovaním nového vedenia verejného osvetlenia. Nové NN 

vedenie osvetlenia sa napojí na stávajúcu trafostanicu TS 22/04. Vedenie bude prechádzať 

v priestore chodníka pre peších. Na okraji chodníka budú osadené lampy verejného osvetlenia 

( príloha č.2). 

  

f) Elektronické komunikačné siete 

Miestnu telekomunikačnú sieť prevádzkuje spoločnosť T-Com, stávajúce vedenie je 

umiestnené v hlavnej ulici. Nové telekomunikačné vedenie sa umiestni do zeleného pásu 

oddeľujúceho vozovku od hranice riešeného územia. Mobilné telekomunikačné služby 

poskytujú operátori Orange, O2, T-Mobile, ich pokrytie signálom je dostačujúce. 

Rádiokomunikačné služby sú zabezpečené vysielaním z vykrývača SETKOV v dostačujúcej 

miere. 
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 3.3 Ďalšie možné varianty 

 

 Lokalita Ochodnica – stred je podľa územného plánu určená pre funkciu bývania. Toto 

územie je lukratívne hlavne pre svoju polohu v obci. Zásadnou nevýhodou je však vedenie 

VN 22 kV a jeho ochranné pásmo, ktoré limitujú využitie územia. Pre nedostatok bytových 

jednotiek v obci je najvýhodnejšia forma bývania na riešenom území hromadná bytová 

výstavba – spracovaná v hlavnom variante. Tento typ zástavby však nie je vo vidieckom sídle 

akým je obec Ochodnica bežný. Najbežnejším typom je rozptýlená zástavba rodinnými 

domami – spracovaná v druhom variante.  

  

 Jednou z možností ako zahustiť zástavbu bez výstavby bytových domov je využitie 

radovej zástavby. Pri tomto type bývania by sa na plochu mohlo umiestniť 5 až 6 domov. 

Plochy pozemkov by v tomto prípade mali plochu približne 370 m2 a ich orientácia by bola 

v smere východ – západ. Takáto forma bývania by mala pozitíva hlavne na využitie pozemku, 

ekonomickosť, zaistenie priameho vetrania. Negatívnym javom je predovšetkým možnosť 

využitia len dvoch svetových strán, v tomto prípade východ, západ. Južné priečelie by bolo 

nevyužité a tak by sa zamedzilo  cennému výhľadu na protiľahlý svah. Tento problém by sa 

dal však vyriešiť vhodným návrhom tvaru radovej zástavby, využiť najmä sklon terénu 

a vytvoriť terasovú zástavbu. Radová zástavba však nie je typická pre danú lokalitu. V obci sa 

nenachádza žiadna takáto zástavba. Tento fakt by nemal byť pri prípadnej realizácií 

opomenutý.  

 

 Ďalšou možnosťou využitia územia na bývanie by bola výstavba dvojdomov. Na 

plochu riešeného územia by sa v tomto prípade mohli umiestniť dva dvojdomy, to znamená 4 

bytové jednotky. Výhodami dvojdomov je hospodárnejšie využitie pozemkov a inžinierskych 

sietí, pre umiestnenie otvorov sú k dispozícii tri svetové strany. Táto forma bývania však tiež 

nie je v obci úplne bežná. Takýchto objektov sa v obci nachádza asi 10, postavené boli asi 

v 60-tych až 70-tych rokoch s plochými strechami, ktoré nekorešpondujú s vidieckym rázom 

krajiny. Dvojdomy by museli byt navrhnuté tak aby rešpektovali miestnu architektúru, 

tvaroslovie a splnili regulatívy uvedené v územnom pláne. 
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4 Štúdia bytového domu 
 

 Textová časť štúdie bytového domu je spracovaná podľa prílohy č.4 k vyhláške č. 

503/2006 Sb. ,,O podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 

opatření”. Dokumentácia podľa tejto prílohy sa prikladá k žiadosti o vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení stavby. [8,9] 

 V štúdií je spracovaná sprievodná správa, technická správa a výpočet 

predpokladaných nákladov na výstavbu bytových domov 

 

 

 4.1 Úvodné údaje 

 

 Identifikačné údaje o žiadateľovi a spracovateľovi dokumentácie, označenie stavby 

a pozemku:  

- Žiadateľ:  obec Ochodnica v zastúpení starostkou obce Miroslavou Kekelyovou,  

Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica, SR 

- Projektant:  Veronika Vlčková, Ochodnica 622, 023 35 Ochodnica, SR 

- Stavba: Stavba bytových domov v lokalite Ochodnica – Stred 

- Pozemky:  132, 133, 135/1, 135/2, 137 katastrálne územie Ochodnica 

 

 

 4.2 Sprievodná správa 

 

  4.2.1 Charakteristika územia a stavebného pozemku 

 

 Stavebný pozemok sa nachádza v zastavanej časti obce v katastrálnom území 

Ochodnica. Obec má schválený územný plán vydaný v roku 2008. Zámer výstavby bytových 

domov je v súlade s územným plánom, ktorý túto časť obce určuje pre funkčné využitie 

bývanie. Taktiež sa v územnom pláne odporúča výstavba nízkopodlažných bytových domov 

v tejto lokalite. Riešené územie má výhodnú polohu pre napojenie na verejnú dopravnú 

a technickú infraštruktúru. Na dopravnú sieť sa územie napojí vybudovaním dvoch 

úrovňových križovatiek na cestu III/01161 a vedľajšiu obslužnú komunikáciu. V týchto 

miestach sa územie napojí aj na technickú infraštruktúru a to na vodovodnú, kanalizačnú, 
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plynovodnú a telekomunikačnú sieť. Napojenie na elektrickú sieť sa realizuje pripojením na 

stávajúcu kioskovú transformačnú stanicu umiestnenú na riešenom území. 

 Stavebný pozemok má rovinatý charakter s miernym sklonom smerom od hlavnej 

komunikácie k potoku Ochodničanka. Územie sa nachádza vo flyšovom pásme s aluviálnymi 

a diluviálnymi sedimentmi. Pozemok má dobré odtokové pomery, nenachádza sa 

v záplavovom území. Na území sa nenachádzajú zdroje nerastných surovín, územie nie je 

poddolované.  

 

 Podľa katastra nehnuteľností sa stavebný pozemok nachádza na parcelách: 

- 132  ostatné plochy 

- 133  orná pôda 

- 135/1 orná pôda 

- 135/2 orná pôda 

- 137  trvale trávnaté porasty 

 

Stavebný pozemok bude počas výstavby prístupný z hlavnej zbernej komunikácie 

III/01161. Prístup z vedľajšej obslužnej cesty sa neodporúča, cesta nie je kapacitne ani 

technicky vhodná pre pohyb ťažkých mechanizmov. Po dobu výstavby bude stavenisko 

dočasne napojené na stávajúcu trafostanicu TS 250 kVA a dočasne zriadenú vodovodnú 

prípojku.  

 

 

 4.2.2 Základná charakteristika stavby a jej užívanie 

 

Bytové domy sú funkčne určené pre bývanie. Navrhnutých je 7 bytových jednotiek 

v jednom bytovom dome, celkovo teda 14 bytov. Súčasťou návrhu je stavba obslužnej 

komunikácie, ktorá bude slúžiť ako príjazdová cesta k bytovým domom a parkoviská 

s celkovou kapacitou 18 parkovacích miest a komunikácie pre peších. Zámer zahŕňa výstavbu 

novej technickej infraštruktúry – vodovodu, plynovodu, elektrického vedenia, splaškovej, 

dažďovej kanalizácie a telekomunikačného vedenia. Stavby sú charakteru novostavby a sú 

navrhnuté ako trvalé stavby. 

 

 

 



 48

Zoznam stavebných objektov: 

- SO 01 Bytový dom  

- SO 02 Bytový dom 

- SO 03 Parkovisko 

- SO 04 Komunikácia obslužná 

- SO 05 Vodovodné prípojky 

- SO 06 Plynovodné prípojky 

- SO 07 Kanalizačné prípojky splaškové 

- SO 08 Kanalizačné prípojky dažďové 

- SO 09 Prípojky elektrickej energie 

- SO 10 Telekomunikačné prípojky 

- SO 11 Chodníky a spevnené plochy 

- SO 12 Sadové úpravy  

 

 

4.2.3 Orientačné údaje stavby 

 

V každom bytovom dome je navrhnutých 7 bytov s úžitkovou plochou 68 m2, to 

znamená 476 m2 jeden bytový dom, celkovo 952 m2 v oboch bytových domoch. Byty sú 

navrhnuté v kategórií 3+KK, jeden z bytov je určený pre osoby s obmedzenou možnosťou 

pohybu. Obstavaný priestor jedného domu bude 2730 m3, spolu 5460 m3. Zastavaná plocha 

jedného domu je 196 m2, spolu 392 m2. 

Celková spotreba vody pre územie 13 255 l/deň, maximálny odber vody o 14tej 

hodine približne 0,153 l/s a o 20tej hodine 0,276 l/s. Pripojenie na elektrickú sieť je 

zabezpečené pripojením na trafostanicu s výkonom 250 kVA, tento výkon je postačujúci. 

Kapacity telekomunikačnej siete je dostačujúca. Predpokladaná doba výstavby je 20 

mesiacov. 
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 4.3 Súhrnná technická správa  

 

  4.3.1 Popis stavby 

 

 V obci Ochodnica sa nachádza nedostatok vhodných stavebných pozemkov. Tento 

pozemok bol vybraný pre jeho výhodnú polohu, výbornú dopravnú obslužnosť a možnosť 

napojenia na technickú infraštruktúru. Podstatnou výhodou je vlastníctvo obce, čím sa 

eliminujú náklady na výkup pozemkov. Výberom lokality, ktorá je prielukou sa využije 

doteraz nevyužitá plocha. 

 Stavenisko má celkovú plochu 5051 m2, pozdĺžny tvar a orientáciu sever – juh. Plocha 

je prevažne rovinatá s premenlivým pozdĺžnym sklonom približne 4°, zvažuje sa od hlavnej 

komunikácie smerom k potoku. 

 Hromadná bytová výstavba by mala riešiť problém nedostatočného počtu bytových 

jednotiek v obci. Bytové domy sú navrhnuté ako nízkopodlažné, aby sa čiastočne priblížili 

formám bývania v obci. Predpokladom je použitie bežných a prírodných materiálov. Objekty 

sú navrhnuté ako štvorpodlažné, nepodpivničené so sedlovou strechou so sklonom 20°. 

Situované sú na parcelách za sebou, orientované v smere sever – juh. Hlavné priečelie 

s rohovými balkónmi je umiestnené na juh s výhľadom na protiľahlý svah. Vedľa každého 

bytového domu je navrhnuté parkovisko orientované na sever. Na východnom okraji 

pozemku bude realizovaná asfaltová komunikácia a chodník pre peších, z ktorej budú bytové 

domy a parkoviská prístupné.  

 V prízemí bytového domu sa nachádzajú spoločné priestory, okrem komunikačného 

priestoru chodby tu bude umiestnená miestnosť pre odkladanie detských kočíkov a bicyklov, 

technická miestnosť a skladové priestory. V skladových priestoroch je pre každý byt 

vymedzená skladová kója. Uprostred bytového domu je schodisko osvetlené a prevetrané cez 

severné priečelie. Na prízemí sa nachádza prvý byt, tento je určený pre osoby s obmedzenou 

možnosťou pohybu. Byt je upravený pre pohyb na invalidnom vozíku. V byte sa nachádza 

priestranná obývacia izba s kuchynským kútom, orientovaná na juh, spálňa a detská izba 

orientovaná na západ. Uprostred dispozície sa nachádza kúpeľňa upravená pre potreby 

vozíčkara. K bytu na prízemí patrí terasa prístupná z obývacej izby. V druhom, treťom 

a štvrtom podlaží sa sú umiestené vždy dva rovnaké zrkadlové byty. Byty sú prístupné 

z medzipodesty schodiska. Podobne ako byt na prízemí sa tu nachádza obývacia izba 

s kuchynským kútom a rohovým balkónom orientovaná na juh, spálňa a detská izba 

orientovaná na západ/východ a v centre dispozície WC a kúpeľňa. 
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 Na základy sa použijú betónové pásy s prostého betónu. Zvislé nosné a nenosné 

konštrukcie sú navrhnuté z keramických tvaroviek systému Porotherm. Konštrukcie stropov 

budú prevedené ako spriahnuté filigránove dosky s betónovou zálievkou. Sedlová strecha 

bude z priehradových drevených väzníkov. Schodisko sa realizuje ako železobetónové 

monolitické. Pri výstavbe je nutné dodržať základné podmienky a požiadavky na výstavbu 

podľa vyhlášky č. 268/2009 Sb. ,, o technických požadavcích na stavby “ . Stavba musí splniť 

všetky požiadavky pri bežnej údržbe a pôsobení bežných predvídateľných vplyvov počas 

celej doby navrhovanej životnosti. [10]  

 

 

  4.3.2 Stanovenie podmienok pre prípravu výstavby 

 

 Pred začatím výstavby sa odporúča geologický a hydrogeologický prieskum. Územie 

sa nachádza vo flyšovom pásme, podľa predbežného geologického prieskumu z mapových 

podkladov sa na pozemku nachádzajú aluviálne a diluviálne sedimenty – údolné riečne 

náplavy. Je potrebné zistiť skutočné zloženie základovej pôdy, obsah radónu. 

Hydrogeologický prieskum určí hladinu a typ podzemnej vody. 

 Na južnom okraji sa nachádza VN vedenie 22 kV, jeho ochranné pásmo je 10 m od 

krajných vodičov na každú stranu. Toto pásmo zaberá približnú plochu 390 m2. Na pozemku 

sa ďalej nenachádzajú iné chránené územia.  

 Z celkovej plochy 5051 m2 tvorí prevažnú časť 4631 m2 poľnohospodárska pôda. 

Tento záber poľnohospodárskej pôdy bude trvalý. 

 Stavenisko bude počas výstavby napojené na  vybudovanú novú vetvu vodovodnej 

siete, zriadi sa dočasné odberové miesto. Odber elektrickej energie bude zabezpečený 

napojením na stávajúcu trafostanicu TS 250 kVA. Príjazd na stavenisko sa bude nachádzať 

v mieste navrhovanej križovatky na severnom okraji územia. Odvodnenie staveniska sa do 

vybudovania dažďovej kanalizácie navrhuje vsakovaním. Pred začatím výkopových prác 

bude z pozemku odobratá ornica v dostatočnej hrúbke a množstvo potrebné na terénne a 

sadové úpravy bude dočasne uložené na južnom okraji pozemku. 
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4.3.3 Zaistenie bezpečnosti prevádzky stavby při jej užívaní 

  

 V bytových domoch bude na hlavnej domovej komunikácií umažnená preprava 

predmetu s rozmermi 1950x1950x800 mm. Počas prevádzky a užívaní stavieb nesmie byť 

ohrozená bezpečnosť na pozemných komunikáciách. Zaistená musí byť najmä požiarna 

ochrana, požiadavky určí príslušná vyhláška č.23/2008 Sb. ,, o technických podmínkách 

požární ochrany staveb”. 

 

 

4.3.4 Návrch riešenia pre užívanie stavby osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie 

 

 V oboch bytových domoch je na prízemí navrhnutý bezbariérový byt. Byt je upravený 

pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku. Pohyb v priestoroch bytu je umožnený najmä 

vďaka dostatočným šírkam dverí – 900 mm, a vnútorných priestorov – priemer otáčania 

vozíka 1500 mm. Súčasťou bytu je bezbariérová kúpeľňa. Výškové rozdiely pri vstupe do 

objektu prípadne na terasu je maximálne 20 mm.  

  Na parkovisku je jedno kolmé parkovacie miesto určené pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou  pohybu s rozmermi 3,5 x 5 m. Na chodníky sa odporúča použiť vhodná dlažba 

s hmatovou úpravou, s ktorej sa vytvoria signálne, varovné a vodiace pásy. V miestach 

prechádzania cez komunikáciu sa navrhujú znížené obrubníky, výškový rozdiel nesmie 

presiahnuť 20 mm. 

  

  4.3.5 Popis vplyvu stavby na životné prostredie 

 

 Výstavba bytových domov bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie obce, 

napríklad rozšírenie možnosti bývania, využitie nefunkčnej plochy, výsadba novej zelene, 

vytvorenie pracovných príležitostí počas výstavby. 

 K negatívnym vplyvom bude dochádzať najmä počas výstavby, predpokladá sa 

zvýšená hlučnosť, prach, zvýšená doprava. Pre minimalizáciu negatívnych vplyvov je nutné 

stanoviť zásady napríklad dodržovanie pracovnej doby mimo nočného pokoja, kropenie a 

čistenie komunikácie. Stavenisko musí byť oplotené a zabezpečené pred pohybom 

nepovolaných osôb. 
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  4.3.6 Návrh riešenia ochrany stavby pred negatívnymi účinkami prostredia 

 

 Riešená plocha sa nenachádza v záplavovom, zosuvovom, poddolovanom ani 

seizmicky aktívnom území. Obsah radónu nie je známy, preto sa odporúča meranie. Pri 

zistení zvýšeného množstva nad prípustnú hranicu sa navrhnú potrebné opatrenia ako 

napríklad izolácie, systém vetrania. Ak by sa pri hydrogeologickom prieskume zistila tlaková 

alebo agresívna voda, navrhnú sa potrebné opatrenia. 

 

 

4.4 Predpokladané náklady 

 

Do predpokladaných nákladov sú započítané ceny za stavebné objekty podľa zoznamu 

stavebných objektov. Cena nezahŕňa náklady na stavbu objektu predajne potravín, spevnenú 

plochu a parkovisko pred predajňou, takisto cena nezahŕňa náklady na verejnú technickú 

infraštruktúru.  

Podľa JKSO je bytový dom klasifikovaný 803 5111 – budovy pre bývanie, netypové, 

zvislá nosná konštrukcia murovaná z tehiel, tvárnic, blokov, novostavba objektu. Ceny sú 

určené na základe cenových technicko hospodárskych ukazovateľov 2010.[14, 15] 
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 4.4.1 Výpočet  cien podľa THU 

 

  Stavebný objekt OP MJ cena/MJ cena za objekt 

SO 01 Bytový dom 2730 m3 5020 13 704 600

SO 02 Bytový dom 2730 m3 5020 13 704 600

SO 03 Parkoviská 202 m2 2027 409 454

SO 04 Komunikácia obslužná 925 m2 2155 1 993 337

SO 05 Vodovodné prípojky 28 m 1068 29 904

SO 06 Plynovodné prípojky 8 m 701 5 608

SO 07 Kanalizačné prípojky splaškové 22 m 3650 80 300

SO 08 Kanalizačné prípojky dažďové 20 m 3900 78 000

SO 09 Prípojky elektrickej energie 5 m 435 2 175

SO 10 Telekomunikačné prípojky 24 m 175 4 200

SO 11 Chodníky a spevnené plochy 215 m2 2027 435 805

SO 12 Sadové úpravy 2270 m2 916 2 079 320

 
Cena za stavbu – stavebná časť                                                                         32.527.000 Kč

Tab. č.11 – Cena za stavebnú časť 

 

  4.4.2 Ďalšie predpokladané náklady 

 

Náklady Výpočet Cena 

Projektové a prieskumné práce 

- budovy kategórie III 10,454 % x 32 527 000 3 400 372

Náklady na umiestnenie stavby 5 % x 32 527 000 1 626 350

Rezerva - novostavba 5 % x 32 527 000 1 626 350

Cena za stavbu – ostatné náklady                                                                      6.653.000 Kč

Tab. č.12 – Ostatné náklady na stavbu 
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  4.4.3 Celkové náklady 

  

Cena za stavbu – stavebná časť 32.527.000 Kč

Cena za stavbu – ostatné náklady 6.653.000 Kč

Cena spolu bez DPH 39.180.000 Kč

Tab. č.13 – Celkové náklady na stavbu 

 

 Celkové náklady na stavbu bytových domov, komunikácií, prípojok sietí technického 

vybavenia a terénne a sadové úpravy podľa technicko hospodárskych ukazovateľov sa 

predpokladajú vo výške 39.180.000 Kč. Uvedená suma je bez DPH.  
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Záver 
 

 Diplomová práca rieši na základe teoretických poznatkov a znalostí možnosti 

funkčného využitia územia v obci Ochodnica lokalita Stred. Ako základný podklad bol 

použitý územný plán obce. Územný plán definoval lokalitu ako vhodnú pre bývanie. Ďalším 

určujúcim faktorom bola predstava obecného úradu využiť vybrané územie pre výstavbu 

bytových domov.  

 Na základe postupného preštudovania podkladov, problémov v území a požiadaviek 

zadania vzniklo variantné riešenie využitia. Hlavným návrhom je zástavba nízko podlažnými 

bytovými domami, ktorá korešponduje s potrebou nových bytov v obci. Variantom využitia je 

zástavba rodinnými domami, ktoré by v menšej miere narušili krajinný ráz miesta. Súčasťou 

je spracovaná textová a výkresová časť, v ktorých sa komplexne rieši zapojenie územia do 

technickej a dopravnej infraštruktúry a ďalšie informácie. 

 Diplomová práca splnila hlavný cieľ a to vytvorenie návrhu na skvalitnenie života 

v obci. Nová navrhnutá funkcia využije doteraz nevyužívané územie prieluky a poskytne 

nový priestor pre bývanie či už formou bytov alebo rodinných domov. 
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Príloha č.1 
Fotodokumentácia súčasného stavu územia 
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Príloha č.2 
Navrhnutý mobiliár 
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Parkové lavičky 
 
KovoKrab – Záhradná lavička s madlami, dĺžka: 150 cm výška: 100 cm šírka: 66 cm 
 

 
 
Stojan na bicykle 
 
Holoubek – Stoja na bicykle, pre 5 bicyklov, železný pozinkovaný rám 
 

 
Odpadkové nádoby 
 
Holoubek – Odpadkový kôš, rám železný pozinkovaný, drevo dub, s vnútornou plastovou 
vlažkou 
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Lampy pouličného osvetlenia 
 
MKhlas - SELENIUM SGP340 K II PC ST 48/60, verejné osvetlenie s krytom 
z polykarbonátu 
 

 
 
Kontajnery na separovaný odpad 
 
kontajnery určené na zber komunálneho odpadu, plastov a skla, 1100 l, povrchová úprava 
lakovaním striebornou farbou 
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Príloha č.3 
Typový rodinný dom 
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Typový rodinný dom ONDRA 
Autor projektu: Ing. Karel Peterka, THERMO PLUS – projektový ateliér, Trutnov 
 

 
 
Počet osôb   4 

Obytné miestnosti  4 

Úžitková plocha domu 126,2 m2 

Obytná plocha domu  88,7 m2 

Zastavaná plocha  120,5 m2 

Obstavaný priestor  635,0 m3 

Výška strechy od ± 0  6,9 m 

Orientácia hl. vstupu  S, SV, V 

 
 
 ONDRA je prízemný rodinný dom s obytným podkrovím a sedlovou strechou so 

sklonom 35°. Nie je podpivničený. Súčasťou domu môže byť garáž.  

V prízemí je vstupné zádverie, hala so schodiskom do podkroví, obývací pokoj + kuchyňa, 

špajza, miestnosť na domáce práce, WC + sprcha, garáž a miestnosť pre záhradné náradie. Na 

obývaciu izbu nadväzuje terasa. V podkroví je spálňa, dve izby a kúpeľňa s WC.  
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Pôdorys 1.NP 
 

  
 
Pôdorys 2.NP 
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Príloha č.4 
Výpočet vody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 72

Orientačná potreby vody pre zásobovanie objektov v celom území: 
 

Priemerná denná potreba vody pre obyvateľstvo QP 

 

1) Bytový fond 

 

vobPb qPQ ⋅= ∑   obP  ….. počet obyvateľov  

    vq   ….. špecifická potreba vody [l /os*d]  

            

dlQpb /15680280228 =⋅⋅=      

pbPb QQ ⋅= 6,0 = 0,6*15680 = 9408 l/d   

 

2) Občianska vybavenosť 

 

vobPv qPQ ⋅=        

dlQPv /60302 =⋅=      

 

Celková priemerná denná potreba vody pre obyvateľstvo 

 

pbpvPob QQQ +=      

dlQPob /9468940860 =+=     

 

Maximálna denná potreba vody pre obyvateľstvo 

 

dpobm kPQ ⋅=      PQ  …priemerná potreba vody 

dk …..súčiniteľ dennej nerovnomernosti (1,4) 

4,19468 ⋅=mQ = 13255 l/d 
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Max. hodinová potreba vody pre obyvateľstvo 

 

mQ ….. maximálna potreba vody 

hk  ….. súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti potreby vody (1,8) 
   

1) v 14.hodine 

 

mh QQ ⋅=
24
1

)14(  

2,13255
24
1

)14( ⋅=hQ =  552,3 l/h  = 0,153 l/s 

           

2) v 20.hodine 

 

hmh kQQ ⋅⋅=
24
1

)20(  

8,12,13255
24
1

)14( ⋅⋅=hQ = 994014 l/h = 0,276 l/s           

 

Výpočet dimenzie vodovodného potrubí je stanový pomocou vzorce: 

 

 
π
QD 4

=    

π
000276,0*4

=D = 0,0188m → DN 50 mm min pre bytový dom 

 


