obecné zastupiteťstvo v Dojči v zmysle zékona č,. 36911990 Zb. o obecnom znadeni,
v znení neskorších predpisov a podťa $ 27 ods. 3 zákona č,. 5011976 Zb. o územnom
plránovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
vydáva
pre katastrálne územie obce Dojě
Všeobecné zá'vázné nariadenie č. 1l20l4

ktorým sa mení a dopíňa Všeobecné závázné nariadenie č'.1l200g
zo dňa 11.12.2009
o závilzných častiach Územného plánu obce Dojč

s1

Účel všeob ecne závázného nariadenia
1. Všeobecne závazné nariadenie (ďalej len,,nariadenieo') dopíňa závázní časťúzemného
pltínu obce Dojč (ďalej len
schváleného obecn1ým zastupiteťstvom dňa 11 .l2.200g.

',ÚPN-o),

2. Nariadenie stanovuje zÍneny frrnkěného vyllžitia a priestorového usporiadanie časti
katastrálneho tzemia obce, podmienky jeho zastavatel'nosti a vymedzuje plochy pre
verejnoprospešné stavby

3.

.

Regulatívy priestorového usporiadania

a

funkčnéhovyužitíapozemkov,

a

verejnoprospešných stavieb sú uvedené na regulačných listoch rozvojových lokalít, kÍorésú
súčasťouprílohyč. 1 nariadenia.

4.Y

támcí riešenéhoúzemiaZmien a doplnkov č. 1 ÚPN_o nie sú určenéstavby, na ktoré
rozhodnutie o umiestnení stavby.

sa nevyžaduje

Územný a časový *u"3"o platnosti ÚpN_o
platí pre riešenéúzemie obce. řkanica riešenéhoúzemia je zakreslená vo
výkresovej časti Zmien a doplnkov č. l ÚPN-o v mierke 1:5000, 1:l0 000, 1:25 000.
1. Toto nariadenie

2. Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-o sú platné odo dňa nadobudnutia účinnostiuznesenia
obecného zasfupiteťstva ě.4212014 a tohto nariadenia ě. 1l20I4.

Všeobecnézáváznénariadenieč. |t2}l4,ktoýmsameniadopiňavzN l/2009 zodňall.12.2009
o záv ázný ch častiach ÚrN-o oo3e

-l-

s3

Záverečné ustanovenia

l. Na tomto všeobecne záváznom nariadení sa uznieslo obecné zastupitel'stvo obce Dojč

dňa 10.1L20l4.

2.

Zmeny

a

doplnky tohto všeobecne zixazného nariadenia schvďuje obecné

zastupiteťstvo obce Dojč.

3. Dokumentácia Zmien adoplnkov ě. 1 ÚPN-o Dojč je uložená na obecnom urade v
Dojěi, Spoločnom stavebnom urade v Senici a okresnom urade v Trnave., oběania majú
právo do nej nahliadnuť a robiť si z nej vypisy.
dňom od zverejnenia na

4. Toto všeobecne závázné nariadenie nadobúda
uradnej tabuli obecného uradu v Dojči.

V Dojči l0.ll.20t4

Zverejnené dňa: 1 3. 1 l.20l4
Zvesené dřla;: 27 .l 1 .20t 4

Všeobecnéávázné nariadenie č. ll2}l4,lrÍorým sa menÍ a doplňa
o závázných častiach ÚPNo Dojč

vzN

lD0a9

n

diia l l.12.2009

-2-

Príloha č. 1
k Všeobecnému záváznému nariadeniu č. tl2014 zo dňa l0.|t.20!4,
ktorým sa mení a dopíňa Všeobecn é zálvázné nariadenie č. tt200g zo dňa
l't.l2.2009 o závázných častiach Územného plánu obce Dojč.
V kapitole l. Zásady priestorového usporiadania a funkčnéhovyužitia územia
sa dopÍňa

Funkčno_prevádzkové regulatÍvy
označenie

K
L

M

Lokalita - závázný regulatív
Uzemie výroby a skladov _ UVaS-S
OMS 2
Uzemie občianskej vybavenosti _ Uov- 11
Padelkv
Uzemie logistiky a skladov - ULaS-1
Uhliská

Poznámka

Regulačnélisty sa aopÍňajn o nasledovné regulačnélisty:

Príloha č' 1 k Všeobecnému závánÉmanariadeniu č,. |12014 zo dňa l0.1l.2014,
ktorým sa mení a dopíňa VZN č' 1l2o}9 za dřta 11.l2.2oog
o záváznýchčastiach ÚrN-o oo;e

-1-

Reeulačný, list

Lokalita K - OMS2
Územie výroby a skladov

- ÚvaS-S

Lokalita sa nachádza v severovýchodnej časti obce a tvorí ju lesná pÓda, ktorá
nadvázuje na areál oMs Dojč. Územný plán obce akceptoval pÓvodnú funkciu
územia - lesná pÓda.
V rámci ZaD1 Úptt-o sa navrhuje zmena funkčnéhovyuŽitia Územia pre funkciu
výroba, sklady.

Podmienky pre funkčnévyuŽitie územia
C h ar akte r is tik a územia

Plocha určená pre výrobu, sklady.

Prípustné - vhoďné funkčnéwužitie

-

Výroba, sklady
doplnkovávybavenosť(logistika)
verejné dopravné vybavenie nevyhnutné na obsluhu územia (komunikácie a
plochy statickej dopravy)
verejné technické vybavenie nevyhnutné na obsluhu územia (plochy a líniové
stavby technickej infraštruktÚry)
plochy zelene odpovedajúce hygienickým, estetickým
ekostabilizačným
poŽiadavkám

a

Vý n imo čn e

-

p

ríp us tn é _o b me ďzui úc e fun kčn é w užiti e

nestanovuje sa

Nepríp ustné funkčnéw užitie

_

bývanie,

Podmienky pre spósob zástavby
D o min antný, sp ós

-

o

b ztistavbv

výrobné a skladové haly

Príp ustný snósob zdstavbv

-

nestanovuje sa

Podmienky pre intenzitu využitia plÓch - závázné
Hustota, členenie a výškovézónovanie bytovej zástavby musí umoŽňovať najmá
dodrŽiavanie odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie
obytných objektov, na zachovanie intimity bývania, zabezpečenie poŽiarnej ochrany,
civilnej ochrany a vytváranie plÓch zelene.
Minimdlna výmera pozemkov
- nestanovuje sa
Príloha č' 1 k Všeobecnému záviiznému nariadeniu č' ll20l4 zo dňa 10.11.2014,
ktoým sa mení a dopíňa VZN č' ll2009 zo ďťta 11.12.2009
o závdztlých častiach UPN_o Dojč

1

Minimúl4e rozmerv

p

ozemkov

- nestanovu;e sa

elkovejvýmery pozemkov

,ozemku
x'

2

nadzemné podlaŽia

m od hranice Pozemku
ffin"ry.Tin:3
sa
_
- siaveuna čiara nestanovuje

lné podmienky

^^^-i^,l vplyvov
Pre elimináciu prípadných nepriaznivých
podmienka výsadby izolačnej zelene'
.'^L

V

riešenom územisa stanovuje

zemné
VzmysleZákonač.50/76Zb.azákonaNRSRÓ'4gt2}o2Z,z-oochrane
i .tavebďk stávby, vyŽadujÚcej sistupňoch
i.'"Jli
kaŽdý
foniu-;;.i
jeónotlivých
oamiatkového
"J ur"ou u r'ň"uá v 'stanovisko
óamiatí<ouáňJ'-

od

rrai.iáno
ku kaŽdej
toniiětn"
Lon"nia
územného .,"u"ňněno
prácami . z dÓvodu' Že
"yi|ááx
so
"
činnost,
,tá"áoň"i
pripravovanej
.,sJvisiácej
nálezísk' ako aj
ná'séniu '"'nýňi

práce,

stavebnou cinnosťou ňoz" ooist't
pamiatok'
ň;;š"ňu áosiat neevidovaných

@ému
'il;.'. r"
'r"

nariaden ill ě.

1

"'"r'"o1ogici<1icn

l20I4 zo

zo ďřta11'l2'z009
aqpŤ:JTj '
"
''."i
'I!2oog
Dojč
Áia^rv"t častiachÚPN_o

ďu.a

|0'.'|.2014,

a
-J-

Regulačný list
Lokalita L - Padelkv
Územie občianskej vybavenosti

- Úov-t t

Lokalita sa nachádza V severnej časti obce a tvorí ju objekt s pril'ahlým pozemkom,
ktoý pÓvodne slúŽil pre pol'nohospodársku výrobu aje záujem ho vyuŽívať pre
občiansku vybavenosť formou obchodu a sluŽieb. Územný plán obce akceptoval
pÓvodnú funkciu Územia - pol'nohospodárska výroba.

V rámci ZaD1 Úptt-o sa navrhuje zmena funkčnéhovyuŽitia Územia pre funkciu
občianska vybavenosť.
Podmienky pre funkčnévyužitie územia

C h arakteris tika územia

Plocha určená pre občiansku vybavenosť (obchod, sluŽby).

Prípustné - vhgdné funkčnéwužitie
občianska vybavenosť (obchod sluŽby)

-

verejné dopravné vybavenie nevyhnutné na obsluhu územia (komunikácie a

plochy statickej dopravy)
verejné technické vybavenie nevyhnutné na obsluhu územia (plochy a líniové
stavby technickej infraštruktúry)
plochy zelene odpovedajúce hygienickým, estetickým
ekostabilizačným
poŽiadavkám
krátkodobé prechodné ubfiovanie

a

Vý nimo čn e p r íp us tn é _o

-

nestanovuje sa

b

me dzui

úc

e fun k čn é w

užitie

Nepríp ustné funkčnéw užitie

-

trvalé bývanie,

Podmienky pre spósob zástavby
D

-

ouinantný spós ob ztÍstavbv
existujúci objekt rekonštruovaný pre Účely občianskej vybavenosti

Príp us tný,,sp

-

6s o b zds

tavbv

nestanovuje sa (existujúci objekt)

Podmienky pre intenzitu vyuŽitia plÓch - závázné
Hustota, členenie a výškovézónovanie bytovej zástavby musí umoŽňovať najmá
dodrŽiavanie odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie
obytných objektov, na zachovanie intimity bývania, zabezpečenie poŽiarnej ochrany,
civilnej ochrany a vytváranie plóch zelene.

Príloha č. 1 k Všeobecnému závťimémllnariadeniu č' ll20l4 zo dŤa l0.l|.2014,
ktoým sa mení a dopíňa VZN č. 1l200g zo día ll.12.2o)g
o zÁváznýchčastiach ÚrN-o oo;e
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Minimdln a vý me r a
- nestanovuje sa
Min imúln e r o ztne rv
- nestanovuje sa

p o ze

mkov

p o ze

mkov

Maximdlnv rozs ah zastav ania oozemkov
- nestanovuje sa (existujúci objekt)
Minimólnv podiel wsokei zelene
- min. 20o/o z celkovej výmery pozemku
Maximúlna podlažnost' obi ektov
- nestanovuje sa (existujúci objekt)
o dstup ové vzdialeno s ti
- nestanovuje sa (existujúci objekt)
- stavebná čiara - nestanovuje sa (existujúci objekt)

lné podmienky

sR

č,'4912002 Z.z. o ochrane
V zmysle Zákona č.50176 zb. a zákona NR
pamiatkového fondu musí kaŽdý investor / stavebník stavby, vyŽadujúcej si zemné
práce, od Krajského pamiatkového úradu v Trnave v jednotlivých stupňoch
vyŽiadať konkrétne stanovisko ku kaŽdej
územného a stavebného konania
pripravovanej stavebnej činnost, súvisiacej so zemnými prácami z dÓvodu, Že
stavebnou činnosťou mÓŽe dÓjsť k narušeniu archeologických nálezísk, ako aJ
k porušeniu dosiaí neevidovaných pamiatok.

si

Príloha č. l k Všeobecnému závdnÉmu nariadeniu č,.1l20l4 zo dř:a 10.1l.2014'
ktoým sa mení a dopÍna VZN č. ll2009 zo dňa 11.12.2009
o závdzných častiach UPN-o Dojč
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Regulačný list
Lokalita M _ Uhliská
Územie togistiky a skladov

- Útas_t

Lokalita sa nachádza v severozápadnej časti obce' a tvorí ju lesná póda, ktorá
nadvázuje na rodinný dom miestneho podnikatel'a. Uzemný plán obce akceptoval
pÓvodnú funkciu územia - lesná pÓda.
V rámci ZaD1 Úptrt-o sa navrhuje zmena funkčnéhovyuŽitia územia pre funkciu
sklady, logistika.

Podmienky pre funkěné využitie územia
Ch ar

akteristika územia

Plocha určená pre sklady a logistiku.

Prípustné - vhodné funkčnéwužitie
sklady, logistika

-

verejné dopravné vybavenie nevyhnutné na obsluhu územia (komunikácie a
plochy statickej dopravy)

verejné technické vybavenie nevyhnutné na obsluhu územia (plochy a líniové
stavby technickej infraštruktúry)
plochy zelene odpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným
poŽiadavkám

Výnimočn e príp ustné *obme ďzui úc e funkčnéw užitie

-

nestanovuje sa

Nepríp ustné funkčnéw užitie

-

bývanie,

Podmienky pre spósob zástavby
Domin antný

-

sp

i s o b ztÍstav bv

sklady, garáže, dielne

Príp ustný, spósob zústavbv

-

nestanovuje sa

Podmienky pre intenzitu vyuŽitia plÓch -závázné
Hustota, členenie a výškovézÓnovanie bytovej zástavby musí umoŽňovať najmá
dodrŽiavanie odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie
obýných objektov, na zachovanie intimity bývania, zabezpečenie poŽiarnej ochrany,
civilnej ochrany a vytváranie plÓch zelene.
Minim dln a vý, me r a
- nestanovuje sa

p o ze

mkov

Príloha č. 1 k Všeobecnému závámémunariadeniu č,. ll20l4 zo dňa t0.1l.20l4,
kton-fon sa mení a dopiňa VZN č. Il2o09 zo día l1.|2.z0o9
o záváznýchčastiach ÚrN-o ooje
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M inimóln e r o zmerv
- nestanovuje sa

p o ze

mkov

Maximálnv roaah zastavania pozemkov
35o/o z celkovej výmery pozemkov
- sklady, garáŽe, dielne

-

Minimdlnv podiel wsokei zelene
_ min' 20o/o z celkovej výmery pozemku
Maximdlna podlažnosť o biektov
_ sklady, garáže, dielne
- max. 1 nadzemné podlaŽie
odstupové vzdialenosti
- sklady, garáŽe, dielne _ min. 3 m od hranice pozemku
_ stavebná čiara
- nestanovuje sa

lné podmienky

Pre elimináciu prípadných nepriaznivých
podmienka výsadby izolačnej zelene.

vplyvov v riešenom územísa stanovuje

sR

č,.4912002 Z'z. o ochrane
V zmysle Zákona č.50176 zb. a zákona NR
pamiatkového fondu musí kaŽdý investor / stavebník stavby, vyŽadujúcej si zemné
práce, od Krajského pamiatkového Úradu v Trnave v jednotlivých stupňoch
vyŽiadať konkrétne stanovisko ku kaŽdej
územného a stavebného konania
pripravovanej stavebnej činnost, súvisiacej so zemnými prácami z dÓvodu, že
stavebnou činnosťou mÓŽe dÓjsť k narušeniu archeologických nálezísk, ako 4
k porušeniu dosial neevidovaných pamiatok.

si

V kapitole 2t Zásady a regulatfuy pre umiestnenie občianskej vybavenosti sa dopíňa ods.
Komerčná občianska vybavenost' nasledovne:
objekt bývalého pol'nohospodarskeho využitia je moŽné využiťpre potreby občianskej

vybavenosti (obchod, služby).

Príloha č' 1 k Všeobecnému závámémttnariadeniu č.ll20l4 zo dňa l0.1l.2014,
ktorým sa mení a dopiňa VZN č. ll2009 zo dňa ll.l2.2009
o závázných častiach UPN-o Dojč
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