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1.1 DÔVODY PRE OBSTARANIE  ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

Dôvodom pre obstaranie územného plánu obce Sekule je získanie základného nástroja územného 
plánovania pre obec Sekule v procese územnoplánovacej �innosti v súlade s ustanoveniami §11 Zákona 
�.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
a §12 Vyhlášky MŽP SR �. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. 

Obec Sekule patrí medzi obce s menej ako 2 000 obyvate�mi, preto vzh�adom na po�et obyvate�ov nie je 
povinná ma� územný plán obce. 

Pod�a §11, ods. (2), písm. a) zákona �.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov obec je povinná ma� územný plán obce, ak je potrebné rieši� koncepciu 
ich územného rozvoja, uskuto��ova� ich rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestni� 
verejnoprospešné stavby. 

Vzh�adom na to, že: 

• v severovýchodnej �asti riešeného územia obce je plánovaný rozsiahly investi�ný zámer vybudova� 
Komplexné stredisko cestovného ruchu a rekreácie, viacfunk�ný areál so zameraním na šport 
(dominantne na golf), rekreáciu, kultúru, komer�nú vybavenos� a rekrea�né bývanie 

• vo východnej �asti riešeného územia obce je plánovaný investi�ný zámer vybudova� Aquapark, 

pod�a §11, ods. 2, písm. a) zákona �.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obec je povinná ma� územný plán obce. 

�alším dôvodom pre obstaranie územného plánu obce sú: 

• nové funk�né a priestorové požiadavky na �alší rozvoj obce 

• problémové javy v obci definované v etape spracovania prieskumov a rozborov a návrh ich riešenia. 

Návrh �alšieho územného rozvoja obce ovplyv�ujú: 

• zmeny v oblasti rozhodovania a kompetencií v územnom a funk�no-priestorovom rozvoji obcí 

• nové formy v oblasti cezhrani�nej spolupráce 

• predpokladaný pokles po�tu obyvate�ov pod�a prognózy vývoja po�tu obyvate�ov v okresoch SR  

• mierny nárast migrácie obyvate�ov v prospech vidieckeho osídlenia, najmä v blízkosti vä�ších miest 
a významných dopravných koridorov 

• nové predstavy o kvalite bývania, trend znižovania obložnosti bytov 

• nové trendy v rozvoji športu, cestovného ruchu a rekreácie 

• nové trendy v rozvoji výroby, skladového hospodárstva, dopravnej a technickej vybavenosti 

• nové formy zamestnanosti  

• recesia v po�nohospodárskej výrobe, nefunk�nos� až fyzický zánik po�nohospodárskych dvorov 
bývalých po�nohospodárskych družstiev a štátnych majetkov, ich transformácia na viacfunk�né 
prevádzkové areály 

• smerovanie k efektívnej a ekologicky optimálnej polyfunk�nosti jednotlivých území. 

Výsledkom územnoplánovacej �innosti je získanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá  
v súlade s cie�mi a úlohami stanovenými v úvode spracovania územnoplánovacej dokumentácie 
obce komplexne navrhuje územný rozvoj obce a po schválení bude záväzným územnoplánovacím 
dokumentom pre obec, obyvate�ov obce a ostatných ú�astníkov procesu povo�ovania a realizácie 
plánovaných zámerov územného rozvoja obce. 

1.2 HLAVNÉ CIELE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SEKULE 

Hlavným cie�om územného plánu obce Sekule je: 
• Vybudova� harmonické obytné prostredie pre obyvate�ov obce a prí�ažlivé prostredie pre 
návštevníkov obce 

• Zhodnoti� a využi� historický, prírodný a urbanistický potenciál územia obce 
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• Rešpektova� nové majetkovoprávne pomery a zosúladi� záujmy zainteresovaných subjektov – obec, 
orgány štátnej správy, obyvate�stvo, súkromný sektor tak, aby tieto subjekty pozitívne ovplyv�ovali 
územný a funk�ný rozvoj obce 

• Podporova� rozvoj obce ako polyfunk�ného prvku v systéme osídlenia s vysokou kvalitou bývania a 
kvalitným technicko-ekonomickým, sociálnym a športovo-rekrea�ným zázemím 

• Navrhnú� ekologicky a urbanisticky optimálne priestorové usporiadanie a funk�né využitie riešeného 
územia na princípoch trvalo udržate�ného rozvoja, kontinuity vývoja a harmonizácie prírodného a 
urbanizovaného prostredia. 

• Zosúladi� záujmy ochrany prírody a krajiny s rozvojom jednotlivých funkcií v riešenom území za 
predpokladu rešpektovania dominancie a priority prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky 
optimálneho fungovania ostatných funk�ných zložiek v území 

Širším cie�om územného plánu obce Sekule je: 
• Zapoji� územie obce Sekule do širších regionálnych väzieb 

• Zapracova� do návrhu územného plánu obce Sekule špecifickú polohu obce z h�adiska 
cezhrani�nej spolupráce, z h�adiska prírodných podmienok a z h�adiska širších urbanistických 
a športovo-rekrea�ných väzieb v systéme osídlenia Slovenska 

• Vytvori� nové lineárne a priestorové väzby medzi prvkami zastavaného územia obce a prvkami 
ostatného, nezastavaného územia obce Sekule 

Užším cie�om územného plánu obce Sekule je: 
• Nájs� vhodné potenciálne rozvojové plochy pre nové podnikate�ské aktivity, pre funkcie bývania, 
rekreácie, športu a výrobných aktivít v zastavanom území obce a v jej katastrálnom území 

• Navrhnú� optimálne usporiadanie krajinného obrazu a krajinnej štruktúry v riešenom území obce 
a optimálne rekrea�né využitie územia obce vo väzbe na širšie záujmové územie 

• Urbanisticky a funk�ne využi� doteraz nevyužívané, nezastavané, prípadne zanedbané �asti obce 

• Vyrieši� optimálne väzby verejných komunika�ných priestorov obce na vo�nú krajinu 

• Verejné komunika�né priestory v zastavanom území obce doplni� plochami verejnej zelene 

• Zaujímavé prvky historické, technické, prírodné, krajinné, výtvarno-kompozi�né, rekrea�né, 
turistické v riešenom území využi� v návrhu územného plánu obce 

• Navrhnú� opatrenia na ochranu kultúrno-historických a prírodných hodnôt v riešenom území 

• Optimalizova� dopravnú vybavenos� v riešenom území a vytvori� bezkolízne dopravné vz�ahy 

• Komplexne rieši� technickú vybavenos� v obci 

• Získané údaje o demografických, sociálnych a ekonomických, kultúrno-spolo�enských rozvojových 
zámeroch obce (v kontexte širších sídelných vz�ahov i v kontexte územného potenciálu riešeného 
územia) uplatni� v návrhu územného plánu  

• Stanovi� zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funk�ného využitia územia obce. 

1.3 VYHODNOTENIE DOTERAJŠEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE 
RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

Obec Sekule nemala doteraz vypracovaný územný plán obce. 

Po�et obyvate�ov obce Sekule pri s�ítaní �udu, domov a bytov k 3.3. 1991 bol 1 531. K 31.12.2004 
žilo v obci Sekule 1 633 obyvate�ov a k 31.12.2006 tu žilo 1 602 obyvate�ov. 

Pod�a §11, odseku (2), písmena a) zákona �.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebného zákona) v znení neskorších predpisov obce s po�tom obyvate�ov pod 2 000, 
v ktorých je potrebné rieši� koncepciu ich územného rozvoja, uskuto��ova� rozsiahlu novú 
výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestni� verejnoprospešné stavby, sú povinné ma� územný 
plán obce. 

Ke�že v riešenom území obce Sekule je predpokladaná realizácia investi�ného zámeru, ktorý je 
možné pod�a §139a, odseku (11) považova� za rozsiahlu výstavbu, pre obec Sekule je 
vypracovaný územný plán obce. 
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6. novembra 2006 bolo Obecným zastupite�stvom obce Sekule uznesením �íslo 378 / 2006 
schválené zadanie pre vypracovanie územného plánu obce Sekule. 

1.4 ÚDAJE O SÚLADE RIE�ENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM 

Obec Sekule ako obstarávate� územného plánu zabezpe�ila v súlade s §20 stavebného zákona spracovanie 
zadania, ktoré pod�a vyhlášky MŽP SR �. 55/2001 Z. z. stanovilo hlavné ciele a požiadavky na spracovanie 
územného plánu. Návrh zadania bol v súlade so zákonom prerokovaný. 

Po skon�ení prerokovania a vyhodnotení pripomienok a stanovísk požiadal obstarávate� – obec Sekule – 
pod�a § 20 ods. (5) písm. b) stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Trnave ako orgán územného 
plánovania o posúdenie, �i je obsah zadania v súlade so záväznou �as�ou schválenej územnoplánovacej 
dokumentácie vyššieho stup�a a �i je obsah návrhu zadania a postup jeho obstarania a prerokovania 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

Krajský stavebný úrad v Trnave vydal súhlasné stanovisko a následne bolo zadanie schválené uznesením 
�íslo 378 / 2006 na rokovaní obecného zastupite�stva v obci Sekule d�a 6. novembra 2006. 

Na základe schváleného zadania bol spracovaný návrh územného plánu obce v súlade s požiadavkami a 
cie�mi stanovenými v zadaní a tieto v súlade s ustanoveniami stavebného zákona boli premietnuté do 
konkrétnych návrhov priestorového usporiadania a funk�ného využívania územia 

1.5 SPÔSOB SPRACOVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

ÚPN-O Sekule je spracovaný pod�a požiadaviek Zákona �.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebného zákona) v znení neskorších predpisov a pod�a požiadaviek §8 a 
§12 Vyhlášky �.55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii (�alej stavebného zákona). 

Spracovanie ÚPN-O Sekule prebieha v samostatných na seba nadväzujúcich etapách: 

• Prieskumy a rozbory (sú�as�ou etapy Prieskumy a rozbory je pod�a §19c stavebného 
zákona vypracovanie Krajinno-ekologického plánu) 

• Zadanie 

• Návrh ÚPN-O (k. ú. Sekule) 

• Dopracovanie ÚPN-O na základe Súborného stanoviska (�istopis). 

Textová �as� územného plánu obce je spracovaná v rozsahu obsahu územného plánu obce 
stanovenom vyhláškou �.55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. 

Sú�as�ou textovej �asti územného plánu sú grafické prílohy: 

• Administratívno-správne za�lenenie katastrálneho územia obce Sekule 

• Schéma základných funk�no-priestorových celkov obce Sekule 

• Schéma rekrea�ných trás na území obce Sekule 

• Mapa BPEJ v katastrálnom území obce Sekule 

• Rozbor prírodných prvkov 

• Analýza stavebného vývoja (1) v regióne 

• Analýza stavebného vývoja (2) v regióne 

• Zoznam regula�ných jednotiek navrhnutých na verejnoprospešné stavby 

• Vyhodnotenie záberov plôch po�nohospodárskej pôdy 

• Zoznam regula�ných jednotiek 

Grafická �as� územného plánu obce je spracovaná v rozsahu obsahu územného plánu obce 
stanovenom vyhláškou �. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii a obsahuje výkresy:
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�.1 Širšie vz�ahy          (mierka 1 : 50 000) 

�.2 Komplexný urbanistický návrh – katastrálne územie obce, ochrana prírody a tvorba krajiny, 
zele�, prvky územného systému ekologickej stability    (mierka 1 : 10 000) 

�.3 Komplexný urbanistický návrh – zastavané územie obce   (mierka 1 :   5 000) 

�.4 Funk�ná a priestorová regulácia riešeného územia, Schéma verejnoprospešných stavieb 
             (mierka 1 :   5 000) 

�.5 Verejná dopravná vybavenos�        (mierka 1 :   5 000) 

�.6 Verejná technická vybavenos� – voda, kanalizácia    (mierka 1 :   5 000) 

�.7 Verejná technická vybavenos� – plyn, elektrická energia   (mierka 1 :   5 000) 

�.8 Návrh perspektívneho použitia po�nohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na iné ú�ely  
             (mierka 1 :   5 000). 

1.6 ÚZEMNOTECHNICKÉ PODKLADY, OSTATNÉ PODKLADY, INFORMA�NÉ 
ZDROJE 

�

 Koncepcia územného rozvoja Slovenskej republiky, AUREX, s.r.o., Bratislava, December 2001 

�

 Územný plán ve�kého územného celku Trnavského kraja, AUREX, s.r.o., Bratislava, Október 1997 

�

 Nariadenie vlády SR z 12. marca 2003, ktorým sa mení a dop��a nariadenie vlády SR �. 183/1998 Z. z., ktorým sa 
vyhlasuje záväzná �as� územnoplánovacej dokumentácie ve�kého územného celku Trnavského kraja  

�

 Návrh zmien a doplnkov územného plánu ve�kého územného celku Trnavského samosprávneho kraja  

�

 RÚSES Bratislava - vidiek - záhorská �as� (Regioplán, 1995) a nadregionálny územný systém ekologickej stability 
(Húsenicová a kolektív, 1991) 

�

 Urbanistická štúdia Komplexné stredisko cestovného ruchu Golfpark Sekule (AUREX, máj 2007) 

�

 Urbanistická štúdia Aquapark Sekule (jún 2007) 

�

 Štatistický úrad SR - podklady zo s�ítania 

�

 Zamestnanos� v SR, krajoch a okresoch 1997, 2004, Výberové zis�ovanie pracovných síl, ŠÚ SR 

�

 SODB 2001 

�

 Historický lexikón obcí, ŠÚ SR 

�

 Program odpadového hospodárstva obce Sekule do roku 2005 

�

 Celoštátne s�ítanie cestnej dopravy v SR v roku 2000 (Slovenská správa ciest, Bratislava) 

�

 Norma STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií SÚTN 2004 

�

 Skupinový vodovod Senica – prívodné potrubie „B“ Kuklov – Borský Svätý Ján – Sekule – Moravský Svätý Ján 

�

 Rozvod vody v obci Sekule (06/2004) 

�

 Sekule – kanalizácia (Hydrocoop, s.r.o., Bratislava, 05/2000) 

�

 Situácie rozvodu plynu v obci Sekule 

�

 Plynofikácia obce Sekule v lokalite Jamy a Zelnice (10/2005) 

�

 Projekt trasy ZDPE rúry SR – �R (PROTEL 08/2000) 

�

 Mapové a pasportné podklady vlastného terénneho prieskumu 

�

 Atlas Slovenskej republiky, 1. vydanie (MŽP SR, 2002) 

�

 Agroenviromentálne programy pre Slovensko, (Program ochrany a obnovy po�nohospodárskej krajiny), Ob�ianske 
združenie Živá planéta, 1999 

�

 Sekule, informa�ná publikácia o obci, PhDr. M. Zají�ková, PhDr. V. Drahošová, vydalo Záhorské múzeum Skalica 
pre OÚ Sekule, 2002 
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�

 Voda v krajine, pre MŽP �R a pre Agentúru ochrany prírody a krajiny �R vydal Consult Praha, 2004 

�

 Václav Mencl: Lidová architektura v �eskoslovensku, Academia, nakladatelství �SAV Praha, 1980 

�

 Internet.
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2 NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
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2.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA  A JEHO GEOGRAFICKÝ, URBANISTICKÝ 
A KRAJINÁRSKY OPIS 

2.1.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Hranicou pre širšie vz�ahy riešeného územia (pre záujmové územie obce) je hranica okresu 
Senica (v hraniciach Trnavského samosprávneho kraja a v oblasti záhorského regiónu). 

Hranicou riešeného územia je hranica územia obce Sekule. 

Obec Sekule tvorí jedno katastrálne územie a to katastrálne územie obce Sekule. 

Hranicou katastrálneho územia obce Sekule je: 

• stredová prúdnica vodného toku Morava a sú�asne štátna hranica s Rakúskom a �eskom (zo 
západnej a severozápadnej strany) 

• stredová prúdnica vodného toku Myjava (zo severnej strany) 

• hranica územia obce Borský Svätý Jur (zo severovýchodnej strany) 

• cestná komunikácia III/00238 Moravský Svätý Ján – Hohenau a sú�asne hranica územia obce 
Moravský Svätý Ján (z južnej a juhozápadnej strany). 

Hranicou užšieho riešeného územia je hranica zastavaného územia obce Sekule. 

2.1.2 GEOGRAFICKÝ OPIS 

2.1.2.1 Všeobecná geografická charakteristika riešeného územia 
Pod�a geomorfologického �lenenia sa katastrálne územia obce Sekule radí do celku Borská nížina, ktorá 
patrí do geomorfologickej provincie Západopanónska panva, subprovincie Viedenská kotlina, oblasti 
Záhorská nížina. �as� riešeného územia leží v podcelku Dolnomoravská niva (niva Moravy) a zvyšná �as� v 
podcelku Záhorské plá�avy. Nadmorská výška sa pohybuje od 150 m n. m. pri koryte toku Moravy až po 
najvyššiu nadmorskú výšku cca 190 m n. m. 

Sústava:  Alpsko- himalájska 

Podsústava:  Panónska panva 

Provincia:  Západopanónska panva 

Subprovincia:  Viedenská kotlina 

Oblas�:  Záhorská nížina 

 Celok: Borská nížina 

Pod�a typologického �lenenie reliéfu (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) je základným typom erózno–
denuda�ného reliéfu riešeného územia reliéf rovín a nív s mladými poklesávajúcimi morfoštruktúrami s 
agradáciou. 

2.1.2.2 Geologická stavba územia 
Geologická stavba územia je tvorená kvartérnymi sedimentmi, vo vrchnej �asti prekrytými fluviálnymi a 
pies�itými hlinami. Staré ramená meandrov sú vyplnené jemnými sedimentmi rašelinového pôvodu. 
Sedimenty Kútskej depresie, prevažne fluviálneho pôvodu, dosahujú výraznú mocnos�. 

Pod�a Inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) dotknuté územie sa nachádza v 
rajónoch údolných rie�nych náplavov, náplavov terasových stup�ov a eolitických pieskov. 

Vzh�adom na rovinatý reliéf dotknutého územia sa neo�akáva náchylnos� k vzniku geodynamických javov. 
Zistilo sa však, že priamo cez intravilán obce prebieha tektonický zlom smeru SV−JZ. Porušená zóna okolo 
zlomu je charakterizovaná nepravidelnos�ou geologického profilu a to petrograficky ako aj stratigraficky. 

Z nerastných surovín boli využívané zásoby štrkopieskov a pieskov. Prevažná �as� z bývalých �ažobných 
priestorov je v sú�asnosti zaliata podzemnou vodou a využívaná ako vodné nádrže. 

2.1.2.3 Reliéf a reliéfotvorné pomery 
Riešené územie je tvorené typickou rovinou, ktorá sa plynulo zvažuje západným smerom k toku rieky 
Moravy. Vplyvom zrekultivovania a presmerovania toku rieky Moravy sa v jej starom koryte zachovalo 
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mnoho prirodzených depresných jám, ktoré sú trvalo alebo ob�asne vyplnené vodou. Sú to krajinársky 
hodnotné mokrade s výskytom typickej fauny a flóry. 

2.1.2.4 Hydrogeologické pomery 
Z hydrogeologického h�adiska sa podzemné vody širšieho riešeného územia radia do dvoch regiónov – QN 
004 Kvartér Moravy od Brodského po Vysokú pri Morave a neogén centrálnej �asti Borskej nížiny s 
ur�ujúcim medzizrnovým typom priepustnosti. Vyzna�uje sa ve�kou mocnos�ou kvartéru, vzh�adom na 
tektoniku zložitým dop��aným podzemných vôd z oblasti Záhorskej nížiny a aj hydraulickými vz�ahmi s 
riekou Moravou. 

S tým súvisí uzavretý kolobeh a vzájomné dotovanie medzi podzemnou a povrchovou vodou. Negatívnym 
dôsledkom je však prenos kontaminantov. 

Sie� povrchových vôd riešeného územia tvorí rieka Morava, ktorá zárove� vytvára na západe územia 
prirodzenú štátnu hranicu s Rakúskom a �eskou republikou. �alším významným tokom v riešenom území je 
rieka Myjava, ktorá te�ie severne od zastavaného územia obce, tvorí �as� hranice katastrálneho územia 
obce Sekule a nad trojhrani�ným bodom, miestom sútoku riek Dyje a Moravy, sa vlieva do rieky Moravy. 
Celé riešené územie patrí do povodia rieky Moravy.  

Sie� umelo vytvorených meliora�ných kanálov tvorí: Malolevársky kanál, z ktorého sa odde�uje významný 
malý vodný tok Sekulský náhon, a jeho �alšie prítoky – kanál 03 a kanál Pod borinami. Okrem nich 
zásobár�ou povrchových vôd sú aj akumulované vody v prírodných i umelých nádržiach v katastrálnom 
území obce Sekule. 

2.1.2.5 Klimatické pomery 
Borská nížina patrí do teplej mierne suchej klimatickej oblasti s miernou zimou, s priemerne 50 a viac letnými 
d�ami po�as roka, s denným maximom teplôt vzduchu vä�ším až rovným 25 °C. V januári s teplotami 
vyššími ako –3 °C a indexom zavlaženia 0−(-20). Vplyvom Malých Karpát sa v širšom záujmovom území 
vytvorili bioklimatické pásma, ktoré sa odlišujú stúpajúcim množstvom zrážok smerom k pohoriu.  

Priemerná ro�ná teplota v katastrálnom území obce Sekule je uvádzaná medzi 11−12 °C, priemerné ro�né 
úhrny zrážok sa pohybujú medzi 500−550 mm. Prevládajúce vetry severozápadného smeru spôsobujú 
veternú eróziu (pod�a Bedrnu 1966).  

Územie je dobre prevetrávané, radí sa do oblasti nížin so zníženým výskytom hmiel. Po�et inverzných 
situácií je nízky.  

2.1.2.6 Zrážkové pomery 
Pre túto oblas� je typický relatívny nedostatok zrážok po�as celého roka. Priemerné ro�né hodnoty 
klimatického ukazovate�a zavlaženia sa pohybujú v rozmedzí 150−200 mm. Priemerné ro�né úhrny zrážok 
sú od 500−550 mm, pri�om absolútne maximum mesa�ných úhrnov zrážok zriedkakedy presiahne 200 mm. 
Po�et dní so snehovou prikrývkou dosahuje maximálne po�et 40. 

2.1.2.7 Veterné pomery 
V riešenom území prevláda juhozápadné prúdenie vetra s rýchlos�ou 2-4 m.s-1. Obdobie bezvetria tvorí asi 
10 % z celého roka. Prevládajúce prúdenie vetra je nutné zoh�adni� pri navrhovaných zámeroch. 

2.1.2.8 Pôdne pomery 
Územie tvoria prevažne fluvizeme kultizemné, na nekarbonátových aluviálnych sedimentoch, s prechodmi k 
�ierniciam kultizemným, �ahkým. �alej od nivy Moravy sa vyskytujú pôdy na kremitých viatych pieskoch a 
terasových štrkopieskoch – regozeme modálne a kultizemné, silikátové �ahké, lokálne, v depresiách gleje, 
pseudogleje �ahké, z nekarbonátových viatych pieskov. Zrnitostná trieda je pieso�nato hlinitá až hlinitá v nive 
Moravy, v centrálnej �asti katastrálneho územia ide najmä o pies�ité pôdy so strednou až ve�kou 
priepustnos�ou pre vodu. Pôdna reakcia je stredne kyslá až neutrálna. Ide o stredne úrodné, málo úrodné až 
neúrodné pôdy. 

2.1.2.9 Vegeta�né pomery 
Pod�a fytogeograficko- vegeta�ného �lenenia Slovenska (Plesník, P., 2002) patrí riešené územie do:  

zóna: dubová 

podzóna: nížinná 
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 oblas�: rovinná 

  okres: 1. Niva Moravy a Myjavy 

    2. Záhorské plá�avy 

     podokres: 1. Niva Moravy 

        2. severný podokres 

Potenciálna prirodzená vegetácia je reprezentovaná jase�ovo – brestovo – dubovými lesmi v povodiach 
ve�kých riek (tvrdé lužné lesy), prípadne vbovo – topo�ovými lesmi v záplavových územiach ve�kých riek 
(mäkké lužné lesy v inunda�nom území Moravy). Vo východnej �asti katastrálneho územia sú pôvodne 
rozšírené nížinné hydrofilné dubovo – hrabové lesy s ostrov�ekovitým zastúpením borovicových lesov na 
viatych pieskoch s trávinnými porastmi viatych pieskov. 

2.1.2.10 Hodnotenie lesných ekosystémov 
Lesy v riešenom území sú za�lenené pod�a rozhodnutí orgánov štátnej správy lesného hospodárstva do 
troch kategórii:  

�

 hospodárske lesy – najmä produk�ná funkcia, patria sem porasty borovicových lesov severne, južne 
a juhovýchodne od zastavaného územia obce, 

�

 ochranné lesy – prevažuje funkcia ekologická, ide o plochy lesov v inunda�nom území Moravy – 
mäkký lužný les, 

�

 lesy osobitného ur�enia - lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov, dve plochy 
v severovýchodnej �asti katastrálneho územia.  

Lesnatos� riešeného územia dosahuje zhruba 20 %. Lesy sú zvä�ša viazané na tok rieky Moravy a severne 
od zastavaného územia na plochy viatych pieskov. Sú charakteristické výskytom typickej fauny a flóry. V 
lesohospodárskych plánoch sú definované spôsoby hospodárenia v týchto lesoch. 

2.1.3 URBANISTICKÝ A KRAJINÁRSKY OPIS 
Riešeným územím pre spracovanie územného plánu obce Sekule je administratívnosprávne územie obce 
Sekule. Územie obce Sekule predstavuje výmeru 2 254 ha s celkovým po�tom trvalo bývajúcich obyvate�ov 
1 618 pod�a posledného s�ítania po�tu obyvate�ov, domov a bytov v roku 2001. 

Pod�a posledných údajov Slovenského štatistického úradu bol po�et obyvate�ov obce Sekule 1633 
obyvate�ov, z toho 822 žien a 811 mužov. 

Ku 31.12.2006 žilo v obci 1 602 obyvate�ov. 

Obec Sekule sa nachádza v okrese Senica, v Trnavskom samosprávnom kraji a v Záhorskom regióne, ktorý 
tvoria okresy Malacky, Senica, Skalica, Myjava. 

Obec Sekule sa nachádza v krajine s prevahou vidieckeho typu osídlenia, s prevahou po�nohospodárskeho 
využitia územia a bez škodlivých výrobných prevádzok. 

Ide o krajinu s menšími komplexmi borovicových a lužných lesov Záhorskej nížiny, s množstvom vodných 
plôch, umelých a prirodzených vodných tokov, slepých a mtvych ramien rieky Moravy. Na pôdach 
po�nohospodársky obhospodarovaných medzi hrádzou rieky Moravy a cestou �.1/2 (Malacky – Kúty) sú ešte 
aj v sú�asnej dobe zrete�ne rozpoznate�né stopy po bývalých ramenách rieky Moravy.  

Obec Sekule leží 5 km od štátnej hranice (hrani�ného priechodu) s Rakúskom a 9 km od štátnej hranice 
(hrani�ného priechodu) s �eskou republikou. Je bezprostredne územne prepojená s obcou Moravský Svätý 
Ján, s ktorou bola v rokoch 1979–1989 administratívne zlú�ená. 

Obec leží medzi paralelne prebiehajúcimi dopravnými trasami – železni�nou tra�ou �. 110 (Bratislava – 
B�eclav), ide sú�asne o dvojko�ajnú elektrifikovanú železni�nú tra� Devínska Nová Ves – Kúty, ktorá je 
sú�as�ou multimodálneho koridoru �. IV (Berlin – Thessaloniki), dia�nicou D2 (Bratislava – Kúty) a cestnou 
komunikáciou I/2 (Malacky – Kúty), ktorá prechádza západnou �as�ou obce. 

Územie obce Sekule zo severozápadnej strany ohrani�ujú vodné toky Morava a Myjava. 

V bezprostrednom okolí obce leží chránená krajinná oblas� CHKO Záhorie a �alej na východ CHKO Malé 
Karpaty. CHKO Záhorie zasahuje svojím severným výbežkom priamo do západnej �asti riešeného územia 
obce Sekule. V západnej �asti riešeného územia sa nachádza zapísaná ramsarská mokra�ová lokalita 
medzinárodného významu Niva rieky Moravy, �alej lokalita Ka�enky, navrhované územie európskeho 
významu z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu a chránené vtá�ie územie Záhorské Pomoravie 
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navrhované z dôvodu ochrany biotopov vtákov európskeho významu a s�ahovavých druhov vtákov s cie�om 
zabezpe�enia ich prežitia a rozmnožovania.  

Do riešeného územia zasahujú nasledujúce prvky nadregionálneho a regionálneho ÚSES: 

• biocentrum provinciálne - pBC1 – Moravsko – Dyjský luh 

• biocentrum regionálne – rBC27 – Sekule – Piesky 

• biokoridor regionálny – rBK24 – Rieka Myjava. 

Reprezentujú tie plochy krajiny, v ktorých sú v sú�asnosti evidované genofondovo významné druhy 
(chránené druhy a druhy zaradené v �ervených knihách). Na týchto lokalitách je v sledovanom území 
najhodnotnejšia flóra a fauna, ktorá sa ešte zachovala v prostredí s ve�mi silným antropickým tlakom.  

Celú nivu rieky Moravy možno zaradi� medzi genofondovo významné lokality, z krajinno-ekologického 
h�adiska pôsobiace stabiliza�ne. Predstavujú refúgium pre živo�íchy a rastliny z okolitého intenzívne 
obhospodarovaného a využívaného teritória. Nivu rieky Moravy možno �alej zaradi� medzi ekologicky 
významné segmenty krajiny. 

Ekologicky významné segmenty krajiny predstavujú vzácne, prirodzené a prírode blízke biotopy, ktoré plnia 
vyrovnávaciu funkciu (tlmia negatívne dôsledky �udskej �innosti), ochranu vybraných zložiek krajiny a 
ochranu krajinného systému proti negatívnym degrada�ným a destabiliza�ným procesom. Sú vymedzené 
pre zabezpe�enie druhovej a krajinno-ekologickej diverzity, ako základ pre vytvorenie pufrovacích zón a pre 
prenos pozitívnych vlastností biotických prvkov do krajiny s vyššou stabilitou ekosystému. 

K dotykovým plochám nivy rieky Moravy (brehové porasty kanálov, menšie plochy lesov, remízky, vetrolamy) 
a k lokalite „Mláky“, tvorenej systémom jazier s premenlivou vodnou hladinou, previazanou s režimom 
podzemných vôd, sa viažu významné krajinné prvky. 

Z h�adiska antropogénnej premeny vegeta�ných formácií a ich vnútornej ekologickej stability územie 
predstavuje mozaiku polí, lúk a lesov s prírode blízkou drevinnou skladbou (biota lužná a vodná).
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2.2 VÄZBY RIEŠENÉHO ÚZEMIA NA NADRADENÉ ROZVOJOVÉ DOKUMENTY A 
ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE 

2.2.1 NADRADENÉ DOKUMENTY MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU TÝKAJÚCE SA 
RIEŠENÉHO ÚZEMIA A OKRUHU JEHO PROBLÉMOV 
Riešenie záujmového územia a širšie vz�ahy dokumentujúce za�lenenie riešeného územia obce do sústavy 
osídlenia, jeho územný a funk�ný rozvoj, sa odvíjajú v súlade so zásadami, cie�mi a odporú�aniami 
nadradených územnoplánovacích dokumentácií a rozvojových dokumentov medzinárodného, celoštátneho a 
regionálneho významu. 

Pre krajiny Európskej únie, ktorej �lenom je Slovenská republika, bol vypracovaný rad koncep�ných 
dokumentov riešiacich problematiku optimalizácie rozvoja sídelných a priestorových štruktúr. Optimalizácia 
rozvoja sídelných a priestorových štruktúr sa viaže rovnocenne na hospodárske a socioekonomické, na 
kultúrno-spolo�enské a na prírodné a environmentálne predpoklady územia. 

V bezprostrednom okolí obce ležia chránené krajinné oblasti CHKO Záhorie a CHKO Malé Karpaty. CHKO 
Záhorie zasahuje svojím severným výbežkom priamo do západnej �asti katastrálneho územia obce Sekule. 

V západnej �asti katastrálneho územia obce sa sú�asne nachádza rozsiahle územie nivy rieky Moravy, 
sú�as� ve�koplošného chráneného územia CHKO Záhorie, ktoré bolo 26.5.1993 zapísané pod názvom Niva 
rieky Moravy do ramsarského zoznamu medzinárodne významných mokradí. 

Perspektívne sa pripravuje návrh na vyhlásenie národného parku Morava v zmysle Ramsarskej konvencie. 

V západnej �asti katastrálneho územia obce sa nachádza navrhované chránené územie európskeho 
významu – navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu – Ka�enky, (NATURA 2000 – 
ident. kód SKUEV0311) a rozsiahla �as� navrhovaného chráneného vtá�ieho územia európskeho významu – 
navrhovaného z dôvodu ochrany biotopov vtákov európskeho významu a s�ahovavých druhov vtákov s 
cie�om zabezpe�enia ich prežitia a rozmnožovania – Záhorské Pomoravie, (NATURA 2000 – ident. kód 
SKCHVÚ016). 

Do riešeného územia zasahujú prvky nadregionálneho a regionálneho ÚSES, genofondovo významné 
lokality, ekologicky významné segmenty krajiny. Ide predovšetkým o prvky regionálneho ÚSES – biocentrum 
provincionálne pBC1 – Moravsko-Dyjský luh, biocentrum regionálne – rBC27 – Sekule – Piesky a biokoridor 
regionálny rBK24 – Rieka Morava. 

V riešenom území sa nachádzajú biotopy národného, európskeho a prioritného európskeho významu, ktoré 
zvyšujú hodnotu riešeného územia. 

Vzh�adom na výskyt vyššie uvedených území majú pre problematiku riešeného územia význam 
európske iniciatívy na podporu trvalo udržate�ného rozvoja legislatívne chránených území 
(aplikovate�né tiež na legislatívne nechránené prírodne hodnotné územia), zamerané na stratégiu 
ochrany prírody, rozvoj územia a rozvoj trvalo udržate�ného turizmu v chránených územiach. 
Hlavným cie�om týchto iniciatív je vytváranie európskej siete ve�koplošných a dobre 
manažovaných chránených území aktívna ochrana chránených území vhodným a šetrným 
rozvojom aktivít, ktoré nespôsobujú ujmu druhom alebo biotopom. 

Zásady, princípy a odporu�enia pre rozvoj riešeného územia vyplývajú najmä z týchto 
dokumentov: 
Európska perspektíva priestorového rozvoja (ESDP, Postupim, máj 1999) 
Pod�a tohto dokumentu základným cie�om rozvoja územia je trvalo udržate�ný rozvoj územia v 
troch zásadách trvalo udržate�ného rozvoja:  

Rozvoj vyváženého polycentrického systému miest a nový vz�ah mestských a vidieckych oblastí. 

Zabezpe�enie rovnakého prístupu k infraštruktúre a vedomostiam. 

Rozumné riadenie a ochrana prírodného a kultúrneho dedi�stva 
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Lisabonská stratégia a princípy trvalo udržate�ného rozvoja 
Strategický cie� – trvalo udržate�ný rozvoj a konkurencieschopná poznatkovo orientovaná 
ekonomika – vyjadruje tzv. Lisabonská stratégia, vytý�ená hlavnými predstavite�mi �lenských 
štátov EÚ na zasadnutí Európskej rady v d�och 23.-24.3. 2000 v Lisabone. 

Piliermi stratégie trvalo udržate�ného rozvoja sú: environmentálny pilier, ekonomický pilier, sociálny pilier. 
Trvalo udržate�ný rozvoj predstavuje zabezpe�enie základných potrieb �loveka v území a sú�asne 
rešpektovanie environmentálnych limitov prostredia tak, aby bola zachovaná rozmanitos� prírody 
(biodiverzita) a prirodzená funkcia ekosystémov. 

NATURA 2000 

Európska únia vytvorila legislatívny rámec pre ochranu a udržiavanie európskych lokalít vo�nej 
prírody a biotopov, zásady, iniciatívy, vypracované na základe seminára v Lisabone. Navrhnutá 
bola súvislá sie� chránených území v štátoch EÚ ako spolo�né dedi�stvo štátov. 
Európsky dohovor o krajine 
Európsky dohovor o krajine, ktorý bol prijatý vo Florencii 20. októbra 2000, predstavuje prvý 
dohovor Rady Európy, ktorý je komplexne zameraný na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. 
Slovenská republika podpísala Dohovor v roku 2005. �lenské štáty Rady Európy, ktoré podpísali 
tento dohovor, berú na vedomie, že: „krajina zohráva významnú úlohu z h�adiska verejného 
záujmu v oblasti kultúry, ekológie, životného prostredia a v sociálnej oblasti a predstavuje zdroj 
priaznivý na hospodársku �innos�, a jej ochrana, manažment a plánovanie môžu prispieva� 
k vytváraniu pracovných príležitostí“. (Preambula Európskeho dohovoru o krajine, 20.10.2000). 

Z h�adiska rozvoja riešeného územia a jeho väzieb na okolie sú zaujímavé �alšie dokumenty: 
�

 Svetová charta pre trvalo udržate�ný turizmus (1995) 
�

 Princípy a kritériá PAN Parky (1999). 
V rámci týchto dokumentov boli o. i. stanovené: 

�

 Súbor smerníc pre trvalo udržate�ný turizmus  
�

 Zoznam priorít a všeobecných princípov pre trvalo udržate�ný turizmus 
�

 Ochrana prírodných zdrojov a manažment chránených lokalít 
�

 Ochrana prírody ako integrálna sú�as� politiky využitia územia. 
Pre rozvoj riešeného územia sú zaujímavé európske iniciatívy na podporu trvalo udržate�ného 
rozvoja chránených území, zamerané na stratégiu ochrany prírody a rozvoj trvalo udržate�ného 
turizmu v chránených územiach. 
Svetová charta pre trvalo udržate�ný turizmus 
Svetová charta pre trvalo udržate�ný turizmus stanovuje princípy trvalo udržate�ného turizmu. 

• rešpektova� limity únosnosti územia 

• prispieva� k ochrane a skvalit�ovaniu dedi�stva 

• chráni� prírodné zdroje 

• podporova� miestnu ekonomiku 

• povzbudi� zainteresovanos� “miestnych obyvate�ov“ 

• rozvíja� vhodný vysokokvalitný turizmus 

• sprístupni� chránené územia každému 

• rozvíja� nové formy zamestnanosti 

• vyzýva� ku správaniu, ktoré rešpektuje životné prostredie 

• slúži� ako model pre ostatné ekonomické odvetvia a ovplyvni� ich postupy. 
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V nasledujúcej tabu�ke sú uvedené spolo�né princípy pre iniciatívy ochrany prostredia, 
rozvoja turizmu a trvalo udržate�ného rozvoja územia : 

�

 poznanie územia a limitov jeho využitia 

�

 rieši� širšie územie okolo chráneného územia 

�

 prírodne orientovaný turizmus 

�

 monitoring návštevnosti, monitoring a vyhodnocovanie návštevníkov a áut 

�

 venova� osobitnú pozornos� návštevníkom s osobitnými potrebami a limitovanými finan�nými prostriedkami 

�

 monitoring najnavštevovanejších lokalít, štandardu služieb, limitovanie vplyvov 

�

 redukova� sezónnos� 

�

 podporova� informácie, poznávanie, environmentálne vzdelávanie 

�

 poradenstvo, semináre, tréningové programy pre miestnych podnikate�ov 

�

 získavanie spätných väzieb od domácich obyvate�ov, podnikate�ov, návštevníkov 

�

 spolupráca miestnych obyvate�ov, podnikate�ov, partnerské zoskupenia 

�

 dlhodobé výhody a pracovné miesta pre miestne komunity okolo chráneného územia 

�

 zvyšovanie kvality poskytovaných služieb 

�

 rozširova� ponuku rekrea�ných priestorov o nové turistické zaujímavosti 

�

 záujem o regionálne dedi�stvo prírodné, kultúrne a historické   

�

 podporova� miestnu produkciu a podporova� miestnu kultúru 

�

 rozvoj takých foriem turizmu, ktoré podporujú tradi�né sektory a udržanie tradi�nej krajiny (nízko intenzívne 
po�nohospodárstvo, manažment vo�nej prírody) 

�

 podporova� miestnu zamestnanos�, zlepšenie kvality života miestnych obyvate�ov 

�

 Minimalizova� produkciu množstva odpadu a spotrebu energie 

�

 redukova� až zakáza� prístup dopravy tam, kde je to možné (ur�ité úseky, ur�ité obdobia) mimo návštevníkov s 
obmedzenými schopnos�ami pohybu a orientácie 

�

 podporova� peší pohyb, cyklistiku, kyvadlovú, verejnú a netradi�nú dopravu 

�

 podporova� ú�as� vlastníkov turistických zariadení, i návštevníkov, na rehabilitácii a renaturácii prírodných 
biotopov 

�

 turizmus podporuje ochranu prírody v chránenom území – ur�itý podiel zo ziskov musí by� vrátený „zelenému 
magnetu“ na investície v chránenom území a na jeho manažment. 

Ciele a princípy týchto iniciatív sú aplikovate�né na formovanie cie�ov a princípov územného 
rozvoja riešeného územia. 

2.2.2 PREDPOKLADY A MOŽNOSTI ROZVOJA RIEŠENÉHO ÚZEMIA STANOVENÉ 
KONCEPCIOU ÚZEMNÉHO ROZVOJA SLOVENSKA 2001 
(spracovanej ateliérom AUREX, s.r.o. v decembri 2001) 

Hlavné ciele a odporú�ania pre územný, hospodársky a sociálny rozvoj Slovenskej republiky a jej 
jednotlivých regiónov sú vyjadrené v základných celoštátnych a krajských rozvojových dokumentoch, z 
ktorých hlavný význam pre riešené územie majú : 

�

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska (2001) 
�

 Územný plán ve�kého územného celku Trnavského kraja (1998). 
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 je celoštátnou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorá 
vyjadruje hlavné ciele územnoplánovacej politiky štátu, priestorový rozvoj Slovenskej republiky v 
celoštátnych a medzinárodných súvislostiach. 
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KÚRS bol sformulovaný na základe aspektov a požiadaviek rovnovážneho sídelného rozvoja, 
vrátane rozvoja vidieka, zabezpe�enia rovnocennej dostupnosti k infraštruktúram, zachovania a 
rozvoja biodiverzity, prírodného a kultúrneho dedi�stva, zachovania prvkov prírody, vyjadrený v 
princípoch trvalo udržate�ného rozvoja, nových požiadaviek na kvalitatívne aspekty využívania 
územia. 

2.2.2.1 Záväzné �asti KÚRS 2001, vyhlásené Nariadením vlády SR �. 528 zo 14.8.2002, 
týkajúce sa riešeného územia 
rozvojové osi 

�

 podporova� rozvojovú os 1. stup�a : záhorská rozvojová os Bratislava - Malacky - Kúty - hranica �R 

rozvoj vidieckych priestorov 
�

 zachováva� pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, charakter zástavby a historicky utvorenej 
dolnej krajiny, národopisné špecifiká, špecifické prírodné a krajinné prostredie 

�

 pri rozvoji jednotlivých �inností dba� na zamedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto �inností 
na vidiecky priestor 

�

 vytvára� kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie s urbánnymi priestormi a sk�bi� tradi�ný 
vidiecky priestor s požiadavkami na moderný spôsob života 

�

 zachova�, využi� kultúrne dedi�stvo, všetky jeho prvky, aj legislatívne nechránené, ktoré sú tiež 
nosite�mi kultúrno-historických hodnôt v území 

ochrana prírody a krajiny 
�

 zabezpe�i� ekologicky optimálne rozvíjanie a využívanie územia pri rešpektovaní  územnej stability  
�

 zosúladi� využívanie územia s funkciami ochrany prírody 
�

 zabezpe�i� vhodnú delimitáciu pôdneho fondu v súlade s potenciálom  územia 
�

 asanova� a revitalizova� územia s vysokým stup�om envirozá�aže 

hospodársky a regionálny rozvoj 
�

 podporova� v záujme TUR stredné a malé podnikanie 

• vytvára� podmienky na rovnomerné rozmiestnenie obyvate�stva s vyššou kvalifikáciou 

po�nohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
�

 zabezpe�i� primeranú životnú úrove� a zlepši� kvalitu života vidieckeho obyvate�stva 
prostredníctvom podpory vybraných centier s využitím ich prírodného, demografického a kultúrno-
historického potenciálu 

�

 rozvíja� tradi�nú remeselnú výrobu, doplnkové výroby a nevýrobné �innosti súvisiace s lesnou 
�innos�ou 

rekreácia a turizmus 
�

 podporova� tie druhy a formy turizmu, ktoré sú predmetom medzinárodného záujmu kultúrny, letný, 
zimný, cezhrani�ný turizmus 

�

 dôsledne previaza� ciele rekrea�ného a poznávacieho turizmu 

sociálna infraštruktúram 
�

 podporova� rozvoj škôl, školiacich zariadení, vzdelávacích centier, stredných škôl (pod�a miestneho 
trhu práce, zdravotníckych zariadení a služieb v primeranej dostupnosti aj v oblastiach vzdialenejších od 
sídelných centier, podporova� rozvoj sociálnych zariadení, kultúrnych zariadení 

technická infraštruktúra 
�

 zabezpe�i� požiadavky v oblasti odkanalizovania miest a obcí v súlade s legislatívnymi 
požiadavkami EÚ (napr. oddelenie kanalizácie daž�ovej, recyklácia daž�ovej vody,. .) 

2.2.3 PREDPOKLADY A MOŽNOSTI ROZVOJA RIEŠENÉHO ÚZEMIA STANOVENÉ 
NADRADENOU ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU ÚPN VÚC TRNAVSKÉHO 
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
(spracovaného ateliérom AUREX, s.r.o. v októbri 1997, zmeny a doplnky r. 2006) 
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Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou je ÚPN VÚC Trnavského samosprávneho kraja 
(TTSK) z roku 1997. 

Do návrhu Zmien a doplnkov ÚPN VÚC TTSK bol predložený spolo�nos�ou Majetkový Holding a. s. zámer 
využitia �asti územia obce Sekule pre aktivity športu a rekreácie. Vo vyhodnotení požiadaviek uplatnených 
v štádiu Prípravných prác pre spracovanie zmien a doplnkov ÚPN VÚC TTSK neboli k predloženému 
zámeru zaznamenané žiadne negatívne stanoviská a návrh bol do dokumentácie zapracovaný. 

Do VÚC Trnavského kraja (Trnavského regiónu) patrí sedem okresov: Skalica, Senica, Pieš�any, 
Trnava, Hlohovec, Galanta, Dunajská Streda.  

Región hrani�í s �eskou republikou, Rakúskom a Ma�arskom. Je to tranzitné územie pre 
medzinárodné trasy v smeroch na Po�sko, Ukrajinu, Rakúsko, �esko, Ma�arsko. Región 
bezprostredne susedí  s Bratislavským regiónom, má väzby na medzinárodnú vodnú cestu Dunaj 
v spojení s kanálom Rýn – Mohan – Dunaj a prechádzajú ním dôležité tranzitné trasy existujúce i 
navrhované, celoslovenského i medzinárodného významu, železni�né (116, 120), cestné (dia�nice 
D2 a D61), a koridory nadradenej technickej infraštruktúry európskeho významu. 

Obec Sekule patrí do okresu Senica.  

Územím okresu Senica prechádzajú dva dôležité smery sídelných väzieb celoštátneho významu. Pre 
riešené územie je dôležitý severojužný smer pozd�ž Moravy a štátnej cesty I/2, sú�as� nadregionálneho 
rozvojového smeru Bratislava – Brno – �eská republika  

Okresné mesto Senica je centrom �ažiska osídlenia regionálneho významu v priestore Šaštín – Stráže – 
Kúty – Moravský Svätý Ján – Sekule a sú�asne regionálnym centrom s funkciou administratívno-správnou, 
hospodárskou a kultúrno-spolo�enskou. 

Subregionálnym centrom je mesto Šaštín – Stráže s hospodárskou a turistickou a rekrea�nou funkciou. 

Cie�om formovania sídelnej sústavy je formovanie priestorov mimo �ažísk osídlenia (ide aj o 
riešené územie obce Sekule) s kvalitou bývania (dopravy, vybavenosti, infraštruktúry, dochádzky 
do zamestnania,...) porovnate�nou s kvalitou bývania v �ažiskách osídlenia. 

Okres Senica má silné územné väzby – priestorové, funk�né, dopravné, dochádzkové, rekrea�né 
– na Bratislavský región, na okresy Malacky a Bratislava v smere záhorskej rozvojovej osi 1. 
stup�a, ktorá je intenzívnejšia ako záhorsko-trnavská rozvojová os 3. stup�a. 

Okres Senica leží v pohrani�nej oblasti SR, a preto patrí k územiam s najvýhodnejšími 
predpokladmi pre cezhrani�nú spoluprácu (Rakúsko, �esko). 

2.2.4 ZÁVÄZNÁ �AS� ÚZEMNÉHO PLÁNU VE�KÉHO ÚZEMNÉHO CELKU    TRNAVSKÉHO 
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 

1.7  podporova� rozvoj obytnej funkcie, sociálnej a technickej vybavenosti, ale aj hospodárskych aktivít a rekrea�nej 
funkcie vo všetkých vidieckych sídlach s cie�om postupne zvýši� ich štandard, 

1.9  vytvára� nadnárodnú sie� spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a ostatnými aktérmi územného 
rozvoja v Slovenskej republike a v okolitých štátoch s využitím väzieb jednotlivých sídel a sídelných systémov v 
euroregiónoch a v �alších oblastiach cezhrani�nej spolupráce, 

1.11  zachováva� pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádza� z pôvodného charakteru zástavby a 
historicky utvorenej okolitej krajiny; zachova� historicky utváraný typ zástavby obcí a zoh�ad�ova� národopisné 
špecifiká jednotlivých regiónov, 

1.12 pri rozvoji vidieckych oblastí zoh�ad�ova� ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivých 
�inností dba� na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto �inností na životné 
prostredie vidieckeho priestoru, 

1.13 vytvára� podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporova� výstavbu verejného 
dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informa�ných technológií tak, aby vidiecke priestory 
vytvárali kultúrne a pracovne rovnocenné prostredie vo vz�ahu k urbánnym priestorom a dosiahnu� tak sk�benie 
tradi�ného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života. 

2. V oblasti rekreácie a turistiky 

2.1  podporova� a prednostne rozvíja� �ažiskové oblasti rekreácie, ktoré majú pre rozvoj v danom území najlepšie 
predpoklady – pobyt pri vode (na báze vodných plôch, tokov...), tranzitnú, poznávaciu, vidiecku, vodnú a 
cyklistickú turistiku... a horskú turistiku v juhovýchodnej �asti Senického okresu, 



Územný plán obce Sekule  2007 

AUREX, spol. s r.o., Bratislava  23 

2.2  usmer�ova� tvorbu funk�no-priestorového systému na vytváranie súvislejších rekrea�ných území, tzv. 
rekrea�ných krajinných celkov : 

2.2.1  rekrea�ný pás pozd�ž rieky Moravy s navrhovaným rekrea�ným územným celkom s centrom v Kop�anoch, Bory s 
rekrea�nými útvarmi Gazarka, Tomky a Lakšárska Nová Ves, pás pozd�ž severozápadných svahov Malých 
Karpát, súvislé rekrea�né územie viazané na kopani�iarske osídlenie na vidiecku turistiku, 

2.3  podporova� rozvoj bodových lokalít v po�nohospodárskej krajine, predovšetkým areály termálnych kúpalísk a 
vodné plochy, 

2.4  prepoji� rekrea�nú turistiku s poznávacou turistikou, 

2.6  zabezpe�i� na hlavných tranzitných turistických trasách potrebnú obslužnú vybavenos� a napojenie na blízke 
rekrea�né a turistické ciele, 

2.7  vytvori� podmienky na rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky, 

2.8  viaza� lokalizáciu služieb zabezpe�ujúcich proces rekreácie a turizmu prednostne do sídel s cie�om zamedzi� 
neodôvodnené rozširovanie rekrea�ných útvarov vo vo�nej krajine, pri�om je potrebné využi� aj obnovu a 
revitalizáciu historických mestských a vidieckych celkov a objektov národných kultúrnych pamiatok, 

2.10  zabezpe�i� nadštandardnú vybavenos� na hlavných turistických dopravných trasách, 

2.11  na vybudovaných a pripravovaných dia�niciach a medzinárodných cestných trasách vybudova� komplexné 
objekty služieb pre motoristov, 

2.15  na území národných parkov a chránených krajinných oblastí dodržiava� únosný pomer funkcie ochrany prírody a 
ostatných funkcií spojených s rekreáciou a turizmom. 

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry 

3.1  Školstvo 

3.1.1  vytvára� územno-technické podmienky na rozvoj školstva na všetkých stup�och  

3.1.3  zamera� sa na zvyšovanie kvalitatívneho štandardu jestvujúcich zariadení z poh�adu budúcich požiadaviek na 
rozvoj siete základného školstva, 

3.2  Zdravotníctvo 

3.2.1  rozvíja� zdravotnú starostlivos� v preventívnej, lie�ebnej a rehabilita�nej oblasti, 

3.2.2  vytvára� podmienky na rovnocennú prístupnos� a primeranú dostupnos� obyvate�ov jednotlivých oblastí kraja k 
nemocni�ným zariadeniam a službám, �o znamená rieši� skalicko-senickú oblas�,  

3.3  Sociálna starostlivos� 

3.3.1  zvyšova� kvalitu a kvantitu sociálnych služieb ubytovacích zariadení pre starých �udí (napríklad domovy -
penzióny pre dôchodcov) a súvisiacich služieb pre nich vo väzbe na predpokladaný demografický vývoj, ktorý 
po�íta s nárastom obyvate�ov v poproduktívnom veku, tak, aby bol kraj v tejto oblasti sebesta�ný, 

3.3.2  vytvára� územno-technické predpoklady na rozvoj siete zariadení sociálnych služieb pre ob�anov s �ažkým 
trvalým postihnutím, a to najmä zariadení pre dospelých. 

4. V oblasti kultúrno-historických hodnôt 

4.1  nadväzova� na historicky vytvorenú štruktúru mestského a vidieckeho osídlenia s cie�om dosiahnu� ich funk�nú 
aj priestorovú previazanos� pri akceptovaní ich tvaru, obsahu a foriem, ako aj ich identity, špecifickosti a tradícií, 

4.2  rešpektova� kultúrno-historické urbanistické celky, a to aj v širšom rozsahu, ako požaduje ochrana pamiatok, 

4.3  rešpektova� potenciál kultúrnych, historických, spolo�enských, technických a hospodárskych hodnôt 
charakterizujúcich dané prostredie, a to vo forme hmotnej, ako aj nehmotnej, a vytvára� pre ne vhodné 
prostredie, 

4.5  posudzova� pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností v nadväznosti na všetky 
zámery sociálno-ekonomického rozvoja, 

4.6  zoh�ad�ova� a revitalizova� v územnom rozvoji 

4.6.3  územia historických jadier miest a obcí, 

4.6.4  známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov, 

4.6.5  národné kultúrne pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma, 

4.6.6  územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ale aj �asti rozptýleného osídlenia, 

4.6.8  areály architektonických diel s dotvárajúcim prírodným prostredím, 

4.6.9  historické technické diela, 
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4.7  rešpektova� objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za národné kultúrne 
pamiatky, ale aj územia navrhované na vyhlásenie za pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ochranné 
pásma. 

5. V oblasti po�nohospodárskej výroby 

5.1  rešpektova� pri �alšom urbanistickom rozvoji územia po�nohospodársky pôdny fond ako jeden z limitujúcich 
faktorov tohto rozvoja, 

5.3  zabezpe�i� protieróznu ochranu po�nohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie v rámci riešenia 
projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry 
pestovaných plodín, 

5.5  podporova� alternatívne po�nohospodárstvo na chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany a na 
územiach za�lenených do územného systému ekologickej stability, 

5.7 stabilizova� a revitalizova� po�nohospodárske odvetvie diferencovane pod�a po�nohospodárskych produk�ných 
oblastí, 

6. V oblasti lesného hospodárstva 

6.1  rozširova� výmeru lesného pôdneho fondu v okresoch Senica, Skalica, Galanta a Trnava, 

6.2  rozširova� výmeru lesného pôdneho fondu o pozemky porastené lesnými drevinami, evidované v katastri 
nehnute�ností v druhu po�nohospodárska pôda (biele plochy) v okresoch Dunajská Streda a Senica, 

6.6  vytvára� územno-technické predpoklady na zachovanie stability lesných porastov lužných stanovíš�, zabráni� 
neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred každým plánovaným zásahom posúdi� jeho vplyv na 
hydrologické pomery vzh�adom na protipovod�ové opatrenia, 

6.7  pri úprave pozemkov rieši� ochranu po�nohospodárskej pôdy pred veternou eróziou sústavou vetrolamov v 
nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability, 

6.8  netriešti� ucelené komplexy lesov pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a líniových stavieb, 

6.9  rozvíja� tradi�nú remeselnú výrobu, doplnkové výroby a nevýrobné �innosti súvisiace s lesnou �innos�ou ako 
integrované sú�asti lesného hospodárstva, ktoré podporujú rozvoj vidieka, 

7. V oblasti �ažby 

7.6  rekultivova� a sanova� opustené �ažobne a za�leni� ich do funkcie krajiny, 

7.7  vychádza� pri územnom rozvoji predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich priemyselných a 
stavebných areálov, 

7.10  vychádza� pri vytváraní a prevádzke výrobných kapacít z využitia komparatívnych výhod regiónu (poloha, 
ekonomický potenciál, disponibilné zdroje). 

8. V oblasti odpadového hospodárstva 

8.1  uprednost�ova� minimalizáciu odpadov, separovaný zber a recykláciu druhotných surovín s využitím 
ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení, 

8.3  rozšíri� separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu v �alších sídlach Trnavského kraja  

8.5  ...podporova� aktivity zamerané na kompostovanie biologického odpadu, 

8.7  pokra�ova� na území kraja v sanácii neriadených skládok a �alších environmentálnych zá�aží;  

9. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry 

9.1  Cestné komunikácie a objekty 

d) rezervova� koridor a upravi� trasu ciest pre �ah ciest II/590, II/500, II/581 v záhorsko-tren�ianskom 
nadregionálnom koridore (Moravský Svätý Ján – Kúty – Senica – Myjava s vetvou Malacky – Borský Mikuláš – 
II/500). 

9.2  Železni�ná doprava 

9.2.1  modernizova� trate 110, 120 a 130 a upravi� ich na tra�ovú rýchlos� 160 km/hod., 

9.2.2  rezervova� koridor pre vysokorýchlostnú tra�, 

9.5  Cyklistická doprava 

9.5.1  vybudova� cyklistické spojenie do Skalice a jej rekrea�ného zázemia nadväzne na Moravskú cykloturistickú 
trasu, 

9.5.2  vybudova� cykloturistickú trasu pozd�ž rieky Moravy nadväzne na Medzinárodnú podunajskú cykloturistickú trasu; 
na tejto trase sa uvažuje s prechodom do �eskej republiky v mieste Brodské – Lanžhot – Dyje, 
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10. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry 

10.1  Energetika 

10.1.1 rešpektova� jestvujúci koridor pre nadradený ropovod, nadradený plynovod a pre nadradené trasy ve�mi 
vysokého napätia, 

10.1.15  zvýši� podiel využívania geotermálnej energie a overi� využívanie potenciálu aj �alších obnovite�ných 
energetických zdrojov, napríklad biomasy, na ktorej využitie sú v kraji vhodné podmienky, 

10.1.19 zabezpe�i� postupne plynofikáciu obcí kraja, 

10.2   Vodné hospodárstvo 

10.2.2  podporova� zásobovanie obyvate�stva pitnou vodou z ve�kozdrojov. 

10.2.6 zlepšova� kvalitu vody v systéme kanálov budovaním �istiarní odpadových vôd na celom území s cie�om zlepši� 
kvalitu povrchových vôd  

10.2.7  v povodiach, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, realizova� úpravy tokov so zoh�adnením ekologických 
záujmov, 

10.2.8  na nevhodne upravených úsekoch tokov z ekologických dôvodov postupne uskuto��ova� revitalizáciu tokov, 

10.2.9 na upravených úsekoch tokov vykonáva� údržbu s cie�om udržiava� vybudované kapacity, 

10.2.10  zlepšova� vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii 
vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií po�as povodní aj v období sucha, 

10.2.12 zabezpe�i� ochranu územia pred povod�ami hlavne na rieke Morave a jej prítokoch úpravou ochranných hrádzí 
(Kop�any – cestný most Holí� – Hodonín, t. j. rkm 98 – 100)  

Na úseku odvedenia vnútorných vôd 

10.2.18  vykonáva� údržbu na jestvujúcich odvod�ovacích kanáloch s cie�om zabezpe�i� funkciu detailného odvodnenia. 

Na úseku zásobovania pitnou vodou 

10.2.29  rozširova� existujúce skupinové vodovody postupným pripájaním �alších sídel, 

10.2.30  rozširova� vodovodné siete v sídlach s vybudovaným verejným vodovodom a zvyšova� v nich podiel 
zásobovaných obyvate�ov, 

Na úseku odvádzania a �istenia odpadových vôd 

10.2.36  rozširova� stokové siete v sídlach s vybudovanou kanalizáciou a zvyšova� podiel obyvate�ov sídel napojených 
na verejnú kanalizáciu, 

10.2.37  vo všetkých sídlach s vybudovanou kanalizáciou zabezpe�i� zodpovedajúce �istenie odpadových vôd, 

11. V oblasti ekológie 

11.1  v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpe�i� protieróznu ochranu pôdy vedením prvkov 
územného systému ekologickej stability, a to najmä biokoridorov prevažne v oblastiach Žitného ostrova, 
Trnavskej tabule a Boru, vlastné fyzické vytvorenie prvkov realizova� v zmysle zákona Slovenskej národnej rady 
�. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a o pozemkových spolo�enstvách, 

11.2  odstráni� skládky odpadu lokalizované na území prvkov územného systému ekologickej stability, 

11.3  revitalizova� toky upravené na kanálový typ, kompletizova� sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu domácich 
druhov drevín a krovín pozd�ž tokov zvýšením podielu trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií, 
�ím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných biokoridorov pozd�ž tokov, 

11.4  vhodnými technickými, biologickými, ekologickými, ekonomickými a právnymi opatreniami prinavráti� pôvodný 
charakter krajine v územiach dotknutých výraznou výstavbou,  

11.6  v lesnom hospodárstve zabezpe�ova� postupnú obnovu prirodzeného drevinového zloženia porastov, 
zabezpe�ova� obnovu porastov, zvyšova� podiel lesov osobitného ur�enia,  

11.7  pre lužné lesy v oblastiach Dunaja a jeho prítokov, nivy Váhu a Moravy zabezpe�i� vodný režim, aby nenastalo 
odumieranie lesných porastov, 

11.8  regulova� rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky územných systémov ekologickej stability, v lesných 
ekosystémoch využíva� rekrea�ný potenciál v súlade s ich únosnos�ou, 

11.9  z h�adiska ochrany biodiverzity zachova� plochy s krovinovými spolo�enstvami, vodnými plochami, lúkami, 
pieskovými presypmi a �alšími biotopmi významnými ako genofondové lokality, 

11.10  podpori� zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie hlavne pozd�ž tokov, kanálov a ciest 

11.13 uprednost�ova� prirodzenú obnovu, dodržiava� prirodzené druhové zloženie drevín pre dané lesné typy (postupná 
náhrada nepôvodných drevín pôvodnými) pri obnove lesných porastov, na maximálne možnú mieru obmedzi� 
�ažbu ve�koplošnými holorubmi), 
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11.14  vysadi� lesy v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri prameniskách, zaklada� trávne porasty, chráni� 
mokrade a zachova� prírodné depresie, spomali� odtok vody v upravených korytách, zachova� staré ramená a 
meandre v okolí Dunaja, Moravy, Váhu, Malého Dunaja, �iernej vody, Myjavy a Chvojnice, 

11.16  obnovi� lesné porasty v medzihrádzovom priestore Moravy špecifickou formou vzh�adom na periodické 
zaplavovanie územia (obnova menších plôch, výsadba starších sadeníc), 

11.19  regulova� používanie chemických prostriedkov z dôvodu ochrany vodných zdrojov v oblastiach chránených 
krajinných oblastí, 

11.20  výrazne zvýši� podiel nelesnej drevinnej vegetácie, ozeleni� vodné toky a kanály v oblastiach intenzívne 
po�nohospodársky využívanej krajiny; pri realizácii postupova� v súlade s projektmi pozemkových úprav, 

11.21  zabezpe�i� zladenie dopravných koridorov, sídel a iných technických prvkov s okolitou krajinou najmä v miestach 
konfliktov s prvkami územného systému ekologickej stability, 

11.22  pri riešení problematiky v bodoch �. 11.1, 11.3, 11.13, 11.15, a 11.18 postupova� v súlade s projektmi 
pozemkových úprav; tie by mali zabezpe�i� racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v 
ur�itom území v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného 
systému ekologickej stability. 

12. Požiadavky na spracovanie podrobnejších riešení územného rozvoja vybraných 
problémových území 

12.9  štúdia potenciálu turistiky a rekreácie, bonifikácia krajiny a návrh funk�no-priestorového systému rekrea�ných 
území, 

12.12  porovnávacia štúdia dopravnej za�aženosti územia, 

12.13 vz�ah medzi miestom bydliska, miestom pracoviska, zdravotným stavom a mortalitou, 

12.14 veková a vzdelanostná štruktúra obyvate�stva a migra�né tendencie vo vz�ahu k využitiu vzdelanostného 
potenciálu, 

II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto: 

1. Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry 

1.2  Železni�ná doprava 

1.2.2 modernizácia hlavných železni�ných tratí zaradených do európskych multimodálnych koridorov Kúty – Bratislava – 
Štúrovo (tra�ová rýchlos� 160 km/hod.) a Bratislava – Púchov (tra�ová rýchlos� 160 km/hod.), 

2. Verejnoprospešné stavby vodného hospodárstva 

2.1  Vodné diela 

2.2  Oblas� úpravy a revitalizácie tokov, znižovania povod�ových rizík, zvyšovania využitia vysokoenergetického 
potenciálu a zabezpe�enia vody pre hospodárske potreby. 

2.2.5 MIESTNE ROZVOJOVÉ DOKUMENTY A PROGRAMY 
Kristkova podyjská glyptotéka 
Projekt bol vypracovaný v roku 2004 v �eskej republike. Jeho autorom je �eský sochár Lubo Kristek. Projekt 
predstavuje trvalú medzinárodnú kultúrnu trasu pútnických miest v Podyjí, od prame�a po sútok, na ktorej sú 
umiestnené sochy Luba Kristka. Medzinárodná kultúrna trasa pútnických miest kopíruje tok rieky Dyje viaže 
na seba kultúrne podujatia, kultúrno-spolo�enské, športovo-rekrea�né zariadenia a propagáciu miestneho 
prírodného bohatstva a kultúrneho a historického dedi�stva. 

Projekt sa týka riešeného územia, pretože cie�ový bod trvalej medzinárodnej kultúrnej trasy je umiestnený v 
katastrálnom území obce Sekule, v mieste sútoku riek Dyje a Moravy, v trojhrani�nom bode styku troch 
štátov (�esko, Rakúsko, Slovensko). 

Cie�om projektu je: 
�

 zvýši� turistický záujem o prihrani�né oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti v troch 
zemiach - �esko, Rakúsko, Slovensko 

�

 vytvori� nový región spolupráce (Juhomoravský kraj, Kraj Vyso�ina, Dolné Rakúsko, 
Trnavský samosprávny kraj) s akcentom na rozvoj a využitie �udských a prírodných zdrojov 

�

 vníma� umelecké diela v prírodnom prostredí 
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�

 zvýši� atraktivitu existujúcich turistických a cykloturistických trás 
�

 zvýrazni� identitu jednotlivých lokalít. 
Ba�ov kanál 
�alším zaujímavým projektom je návrh na revitalizáciu Ba�ovho kanála a perspektívne rekrea�no-
športové a kultúrno-spolo�enské využitie jeho územia v širších regionálnych až medzinárodných 
súvislostiach. 
Archeopark 
Medzinárodný kultúrno-spolo�enský význam bude ma� aj plánovaný Archeopark v lokalite 
Mikul�ice – Kop�any. 
Komplexné stredisko cestovného ruchu Golfpark Sekule 
Rozsiahlym investi�ným zámerom v katastrálnom území obce Sekule je vybudova� KSCR Golfpark 
Sekule, viacfunk�ný areál so zameraním predovšetkým na šport, rekreáciu, kultúru, ob�iansku 
vybavenos� a v nadväznosti na tento zámer trvalo podporova� komplexný urbanisticko-
architektonický, socioekonomický a environmentálny rozvoj obce Sekule. 

Prínosom a pozitívom tohto zámeru je návrh na revitalizáciu zdevastovaných a neupravených 
plôch v riešenom území, návrh na ich plnohodnotné funk�né využitie a dominantná orientácia 
navrhovaného rozvoja územia na kvalitatívne zhodnotenie prírodného prostredia na športové, 
rekrea�né, obytné a kultúrne aktivity. 
Aquapark Sekule 
Perspektívnym a investi�ným zámerom v katastrálnom území obce Sekule je vybudova� športovo-
rekrea�ný komplex na báze využitia geotermálnych vôd v lokalite s výhodnými dopravnými 
väzbami na cestnú a železni�nú dopravu. 

Uvedené lokality predstavujú významný rekrea�ný a kultúrno-spolo�enský potenciál regiónu a 
prihrani�ných oblastí v dotyku �eska, Rakúska a Slovenska.
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2.3 RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZ�AHY DOKUMENTUJÚCE 
ZA�LENENIE RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA 

2.3.1 REGIONÁLNE URBANISTICKÉ A KRAJINÁRSKE VÄZBY 
Pod�a Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 sa obec Sekule nachádza sú�asne v 
euroregióne Wien - Bratislava - Györ a v euroregióne Pomoravie (Wien - Bratislava - Holí� - 
B�eclav - Brno) ako stálych štruktúrach so svojou vlastnou identitou a administratívou, technickými 
a finan�nými zdrojmi. 

Euroregióny sú založené na ob�ianskych iniciatívach a kompetenciách samospráv. Ako združenia 
právnických osôb si samé zabezpe�ujú prostriedky pre svoje pôsobenie z fondov vytvorených na 
ich finan�nú podporu. Ide o fondy z Európskej únie a Rady Európy. Euroregióny budú aktívne 
ovplyv�ova� sídelný a priestorový rozvoj prihrani�ných regiónov, pre ktoré je a bude zaujímavá 
cezhrani�ná spolupráca. 

Špecifikom oblasti, do ktorej obec Sekule patrí, je hrani�ný dotyk troch susediacich štátov, 
Slovenskej republiky, �eskej republiky a Rakúska a bezprostredná pešia dostupnos� týchto troch 
štátov zo širšieho riešeného územia.  

Obec Sekule leží (pod�a Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001) v okrajovom pásme 
bratislavsko – trnavského �ažiska osídlenia prvej úrovne a sú�asne v hlavnej oblasti cezhrani�nej 
spolupráce tretej úrovne. Ide o v sú�asnosti najrozvinutejšiu aglomeráciu, (bratislavsko – trnavské 
�ažisko osídlenia) s intenzívnymi polyfunk�nými aglomera�nými väzbami. 

2.3.2 LOKÁLNE URBANISTICKÉ A KRAJINÁRSKE VÄZBY 
Riešené územie obce Sekule sa nachádza v okrese Senica, v Trnavskom samosprávnom kraji.  

Obec Sekule patrí do okresu Senica. Okres Senica patrí z h�adiska kultúrno-historického významu 
okresov Slovenska ku okresom s regionálnym až celoštátnym významom. 

Obec Sekule leží 5 km od štátnej hranice s Rakúskom a 9 km od štátnej hranice s �eskom. Je 
bezprostredne územne prepojená s obcou Moravský Svätý Ján. 

Obec leží medzi dopravnými paralelnými trasami železnicou, dia�nicou D2 a cestnou 
komunikáciou I/2, ktorá prechádza západnou �as�ou obce. Železni�ná stanica Sekule leží na 
východnom okraji obce, mimo súvislej zástavby. Prístupná je z miestnej komunikácie, ktorá je 
vedená mimoúrov�ovo popod dia�nicu D2 smerom na Borský Svätý Jur a Šaštín – Stráže. Cestná 
komunikácia I/2 spája Sekule so susednými obcami Kúty, Moravský Svätý Ján a Ve�ké Leváre. Na 
západ od obce, pri vodnej ploche Šutrov�a, leží chatová osada. Severne od obce sa nachádzajú 
�alšie jazerá, bývalé štrkoviská Mláky a jazero 0širíd. 

Riešené územie obce Sekule predstavuje dnes bežný obraz vidieckej krajiny s ve�koplošným 
po�nohospodárskym využitím, civiliza�ný obraz krajiny s líniami dopravných trás a po�etných 
nadzemných vedení technickej infraštruktúry, s nižším výskytom plôch krajinnej zelene a z toho 
vyplývajúcim negatívnym javom – prašnos�ou, suchom, tiež s absenciou výtvarno-
architektonických a krajinno-urbanistických detailov, ktoré oživujú a dop��ajú obraz krajiny.
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2.4 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ 
PREDPOKLADY OBCE 

2.4.1 DEMOGRAFIA 

2.4.1.1 Retrospektívny vývoj obyvate�stva  
Pri s�ítaní �udu, domov a bytov k 3.3.1991 žilo v obci Sekule 1.531 obyvate�ov. Do roku 2001 narástol po�et 
obyvate�ov na 1.618 osôb, t.j. o 87 osôb. Po�et obyvate�ov obce tvorí 7,6% obyvate�ov okresu Senica. 
K 31.12.2004 žilo v obci Sekule 1.633 obyvate�ov, z toho 822 žien (50,33%). 

Po�et obyvate�ov obce Sekule ku 31.12.2006 bol 1 602. 

Retrospektívny vývoj obyvate�stva 
 obyvatelia 

1970 1 766 
1980 1 675 
1991 1 531 
2001 1 618 
2004 1 633 
Zdroj: Historický lexikón, r. 2005 – ŠUSR 
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Po�et obyvate�ov obce Sekule sa v období rokov 1970-2001 znížil o 133 obyvate�ov, t. j. o 87,5 %, pri�om v 
jednotlivých obdobiach po r. 1970 sa pohyboval takto: 

Retrospektívny vývoj obyvate�stva obce Sekule v rokoch 1970-2005 
Obdobie Prírastky po�tu obyvate�ov Index rastu 

1970 - 1980 -91 94,85 
1980 - 1991 -144 91,40 
1991 - 2001 87 105,68 
2001 - 2005 17 101,05 

Zdroj: vlastný výpo�et na základe údajov z Historického lexikónu, rok 2004 – Krajská správa ŠÚ SR v Trnave 

2.4.1.2 Bilancia pohybu obyvate�stva obce Sekule v rokoch 1995 – 2005 
Nárast po�tu obyvate�ov v obci sa skladá z prirodzeného prírastku a prírastku s�ahovaním. 

Celkový prírastok po�tu obyvate�ov v obci Sekule v rokoch 1995-2005 bol pod�a bilancie pohybu 
obyvate�stva 28 osôb. Z toho prirodzený prírastok zaznamenal úbytok 42 osôb a prírastok s�ahovaním 
predstavoval 72 osôb. 

V Sekuliach sa v rokoch 1995-2005 narodilo 158 detí a zomrelo 202 osôb. Do obce Sekule sa v tomto 
období pris�ahovalo 321 obyvate�ov a vys�ahovalo 249 osôb. 

Ur�ujúcim zdrojom rastu obyvate�stva je migra�ný prírastok.
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Bilancia pohybu obyvate�ov v obci Sekule v rokoch 1995-2005 

Rok -  
obec Sekule 

Živo-
narodení 

Zomrelí Prirodzený 
prírastok 

Pris�aho- 
vaní 

Vys�aho-
vaní 

Prírastok 
s�aho- 
vaním 

Celkový 
prírastok 

Stav  
k 31.12. 

1995 11 18 -7 17 26 -9 -16 1 562 
1996 18 23 -5 38 26 12 7 1 569 
1997 14 27 -13 30 19 11 -2 1 567 
1998 14 17 -3 31 24 7 4 1 571 
1999 25 15 10 13 19 -6 4 1 575 
2000 15 19 -4 29 14 15 11 1 586 
2001 15 16 -1 26 28 -2 -3 1 612 
2002 11 15 -4 19 29 -10 -14 1598 
2003 12 16 -4 39 14 25 21 1 619 
2004 12 23 -11 41 16 25 14 1 633 
2005 11 13 -2 38 34 4 2 1 635 

1995 - 2005 158 202 -44 249 215 72 28   
Zdroj: Krajská správa ŠÚ SR v Trnave 
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Zdroj: Krajská správa ŠÚ SR v Trnave 

Prirodzené prírastky zaznamenali v celom sledovanom období, s výnimkou roku 1999, mínusové hodnoty, prírastky 
s�ahovaním zaznamenali v rokoch 1996, 1997, 1998, 2000, 2003 , 2004 a 2005 plusové hodnoty, v rokoch 1995, 1999, 
2001 a 2002 mínusové hodnoty. 

Celkové prírastky zaznamenávajú vä�šinou plusové hodnoty, s výnimkou rokov 1995, 1997, 2001 a 2002. 

V relatívnom vyjadrení sú prirodzené prírastky a prírastky s�ahovaním v obci Sekule v r. 1995-2005 (v prepo�te na 1.000 
obyv.) nasledujúce: 

Bilancia prírastkov obyvate�ov v obci Sekule v rokoch 1995-2005 

Rok - obec Sekule 
Prirodzený 
prírastok 

na 1000 obyv. 

Prírastok 
s�ahovaním 

na 1000 obyv. 

Celkový prírastok 
na 1000 obyv. 

1995 -4,48 -5,76 -10,24 
1996 -3,19 7,65 4,46 
1997 -8,30 7,02 -1,28 
1998 -1,91 4,46 2,55 
1999 6,35 -3,81 2,54 
2000 -2,52 9,46 6,94 
2001 -0,62 -1,24 -1,86 
2002 -2,50 -6,26 -8,76 
2003 -2,47 15,44 12,97 
2004 -6,74 15,31 8,57 
2005 -1,22 2,45 1,22 

Zdroj: vlastný výpo�et na základe údajov z Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave
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Bilancia pohybu obyvate�ov v rokoch 1996-2005 v obci Sekule, okrese Senica a v Trnavskom kraji 
(absolútne údaje) 

obec Sekule Okres Senica Trnavský kraj  

Rok Po�et 
obyv. 

k 31.12. 

Priro- 
dzený 

prírastok 

Prírastok 
s�aho-
vaním 

Celkový 
prírastok 

Po�et 
obyv. 

k 31.12. 

Priro- 
dzený 

prírastok 

Prírastok 
s�aho- 
vaním 

Cel 
kový 

prírastok 

Po�et 
obyv. 

k 31.12. 

Priro- 
dzený 

prírastok 

Prírastok 
s�aho- 
vaním 

Celkový 
prírastok 

  

1996 1 569   -5 12    7 60 507     25  -20     5 547 967  156   -380  -224   
1997 1 567 -13 11   -2 60 531    -62   86    24 549 621   -60    783   723   
1998 1 571   -3   7    4 60 565   -89 123    34 550 652 -253 1 284 1 031   
1999 1 575  10   -6    4 60 654   -52 412   141 551 287 -404    850   446   
2000 1 586   -4 15    11 60 622 -108   76   -32 551 441 -552    706   154   
2001 1 612   -1   -2   -3 60 797    -97   15   -82 550 918 -848    765    -83   
2002 1598   -4 -10 -14 60 668 -132     3 -129 550 911 -959    952      -7   
2003 1 619   -4 25   21 60 711    -92 135    43 552 014 -766 1 869 1 103   
2004 1 633 -11 25  14 60 843    -52 184   132 553 198 -586 1 770 1 184   
2005 1 635 _2   4    2 60 793  -133   83   -50 554 172 - 506 1 480    974   
1996 
2005 

 -37 81 44   -792 1 097 86  - 4 778 10 079 5 301   

Zdroj: Krajská správa ŠÚ SR v Trnave, Regionálne porovnania SR 1996 – 2005, ŠÚ SR 

V prepo�te na 1.000 obyvate�ov vykazuje prirodzený úbytok v obci Sekule v r. 2004 horšiu hodnotu (-6,74) v 
porovnaní s okresnou hodnotou (-0,85), naopak prírastok s�ahovaním vykazuje v obci Sekule vyšší prírastok 
(15,31) ako je okresná hodnota (3,02). �o sa týka celkového prírastku, vykazuje aj okres (2,17) aj obec 
Sekule (8,57) prírastok, pri�om výraznejší je v obci Sekule. 

2.4.1.3 Veková štruktúra obyvate�stva 
Veková štruktúra obyvate�ov obce Sekule ako aj celého okresu vykazuje priaznivú skladbu. Údaje o vekovej 
štruktúre obyvate�stva uvádzame zo SODB 2001. 

Veková štruktúra obyvate�stva v roku 2001 
 obec Sekule okres Senica Priemer za SR 

Veková skupina 
absolútne 
hodnoty v % 

absolútne 
hodnoty v % v % 

predproduktívna 334 20,6 11 162 18,33 18,88 

produktívna 964 59,6 38 658 63,49 62,26 

poproduktívna 312 19,3 10 875 17,86 17,98 

nezistení 8 0,5 196 0,32 0,88 

spolu 1618 100 60 891 100,00 100,00 

index starnutia 93,41   97,43   95,24 

priemerný vek 35,8   36,1   36,10 
Zdroj: SODB 2001 

Skladba vekovej štruktúry obyvate�stva obce Sekule sa v porovnaní s okresným a celoslovenským 
priemerom vyzna�uje vyšším zastúpením obyvate�stva v predproduktívnom veku a v produktívnom veku, 
nižším zastúpením obyvate�stva v poproduktívnom veku. 

Veková štruktúra obyvate�stva 
obce Sekule v r. 2001
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Pre porovnanie uvádzame aj údaje o vekovej štruktúre zo S� 1991. Do roku 2001 sa znížil podiel 
predproduktívneho obyvate�stva z 23,78% na 20,6% a poproduktívneho obyvate�stva z 20,77% na 19,3%, 
zvýšil sa podiel produktívneho obyvate�stva z 55,45% na 59,6%. Obec Sekule vykazuje v porovnaní 
s celkovou okresnou hodnotou nižší priemerný vek obyvate�ov aj nižší index starnutia.
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Veková štruktúra obyvate�stva k 31.12.2005 
Veková skupina Okres Senica Obec Sekule Priemer za SR 

2005 po�et osôb % po�et osôb % % 
0-14  9 703 15,96 275 16,82 16,59 

produktívna 39 453 64,90 1 052 64,34 64,10 
poproduktívna 11 637 19,14 308 18,84 19,31 

spolu 60 793 100,00 1 633 100,00 99,99 
priemerný vek 37,53   37,01   37,41 
index starnutia 119,93   112,00   116,34 

Zdroj: Regionálne porovnania SR 2004, obec Sekule – údaje z Krajskej správy ŠÚ SR 

2.4.1.4 Bývajúce obyvate�stvo pod�a vzdelania 
Po�et bývajúceho obyvate�stva vo veku 16 a viac rokov bol v obci Sekule v r. 2001 (SODB) 1259 osôb a mal 
nasledujúcu štruktúru: 

Bývajúce obyvate�stvo v roku 2001 pod�a vzdelania 
vzdelanie absolútne hodnoty v % 
základné 441 35,03 

u��ovské a stredné bez maturity 511 40,59 

u��ovské a stredné s maturitou 251 19,94 

vyššie 5 0,40 

vysokoškolské 38 3,02 

Ostatní bez udania školského vzdelania 11 0,87 

Ostatní bez školského vzdelania 2 0,16 

spolu obyvate�stvo nad 16 rokov 1259 100,00 

 Deti do 16 rokov 359   

spolu trvale bývajúce obyvate�stvo 1618   
Zdroj: SODB 2001 

Pod�a vzdelanostnej štruktúry prevažujú osoby s u��ovským a stredným vzdelaním bez maturity (40,59%) 
a so základným vzdelaním (35,03%). Vysokoškolské vzdelanie má iba 3,02% obyvate�ov. 

2.4.2 PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI 

2.4.2.1 Hospodárska základ�a okresu Senica 
Hospodársku základ�u okresu Senica tvoria pracovné príležitosti, ktoré sa nachádzajú na jeho území. Po�et 
pracovných príležitostí tvorí po�et pracovníkov v národnom hospodárstve, ako ich sleduje Štatistický úrad do 
úrovne okresov v publikácii „Zamestnanos� v SR, krajoch a okresoch“. Údaje o po�te pracovníkov boli 
spracované na základe údajov z ro�ného výkazu Práca 3-01, údajov o malých podnikoch do 20 
zamestnancov z výkazu Práca 12-01 a odhadov za súkromných podnikate�ov nezapísaných do obchodného 
registra. Po�ty pracovníkov sú triedené pod�a Odvetvovej klasifikácie ekonomických �inností. 

Pracujúci v NH (jediné zamestnanie) v rokoch 1997-2004 
 absolútne hodnoty v % 

 I. sektor II. sektor III. sektor spolu I. sektor II. sektor III. sektor spolu 

1997 2 665 9 411 9 784 21 860 12,19 43,05 44,76 100,00

2004 1 616 8 702 9 563 19 881 8,13 43,77 48,10 100,00

rozdiel 1997 - 2004 -1 049 -709 -221 -1 979 -4,06 0,72 3,34
Zdroj: Zamestnanos� v SR, krajoch a okresoch 1997, 2004, Výberové zis�ovanie pracovných síl, ŠÚ SR 

Pracovné príležitosti sa �lenia do troch národohospodárskych sektorov, zah�ajúcich jednotlivé odvetvia: 

I.  primárny sektor = po�nohospodárstvo a lesníctvo 

II.  sekundárny sektor = priemysel a stavebníctvo 

III.  terciárny sektor = ostatné odvetvia. 

Po�et pracovných príležitostí sa za roky 1997 – 2004 znížil o 1.979. Znížila sa aj intenzita zamestnanosti, t.j. 
po�et pracovných príležitostí na 100 obyvate�ov (PP/100 obyv.) z 36,11 v roku 1997 na 32,68 v roku 2004. 

Odvetvím s najvyššou zamestnanos�ou v okrese Senica v roku 2004 bol priemysel (7.375 zamestnaných). V 
roku 2004 sa podiel tohto odvetvia na celkovej zamestnanosti znížil na 37,10% z 37,14% v roku 1997. 
Najintenzívnejší rast zamestnanosti za obdobie 1997 – 2004 bol v odvetví zdravotná a sociálna starostlivos�. 
Najvýraznejší pokles bol v odvetví pôdohospodárstvo a rybolov.
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Zamestnanos� v okrese Senica 1997 – 2004 

 
Pôdo- 
hosp., 

Prie- 
mysel 

Sta- 
veb- Obchod Hotely, 

Do- 
prava, 

Finan- 
�né 

Nehn, 
prenáj., 

Verej- 
ná Školstvo Zdravot., 

Ost. 
spolo�. Spolu 

  

Okres rybolov  níctvo  re- 
štau- 
rácie 

pošty, 
telek. 

Spros- 
tredkov. 

Obchod- 
né 

�innosti 

správa  sociál.  
starostl. 

služby    

1997 2 665 8 119 1 292 2 354 460 1 935 293 652 926 1 628 662 874 21 860  

2004 1 616 7 375 1 327 2 146 316 1 825 236 841 989 1 442 925 843 19 881  

 v % 
1997 12,19 37,14 5,91 10,77 2,10 8,85 1,34 2,98 4,24 7,45 3,03 4,00 100,00  

2004 8,13 37,10 6,67 10,79 1,59 9,18 1,19 4,23 4,97 7,25 4,65 4,24 100,00  

Zdroj: Zamestnanos� v SR, krajoch a okresoch 1997, 2004, Výberové zis�ovanie pracovných síl, ŠÚ SR 

2.4.2.2 Hospodárska základ�a obce Sekule 
V zamestnaneckej štruktúre je najvyšší podiel zamestnaných v terciárnom sektore 45,70%, nasleduje 
zamestnanos� v sekundárnom sektore 30,08% a najnižší podiel je v primárnom sektore 4,17%. 

Zamestnanos� v jednotlivých odvetviach NH 

Odvetvie hospodárstva absolútne 
hodnoty v % 

z toho odchádza do 
zamestnania 

 Po�nohospodárstvo, po�ovníctvo a súvisiace služby 29 3,78 8 

 Lesníctvo, �ažba dreva a pridružené služby 3 0,39 2 

 Rybolov, chov rýb - - - 

 	ažba nerastných surovín 3 0,39 3 

 Priemyselná výroba 173 22,53 105 

 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 8 1,04 8 

 Stavebníctvo 47 6,12 23 
 Ve�koobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru 80 10,42 51 

 Hotely a reštaurácie 27 3,52 16 

 Doprava, skladovanie a spoje 90 11,72 68 

 Pe�ažníctvo a pois�ovníctvo 12 1,56 10 

 Nehnute�nosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj 17 2,21 17 

 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpe�enie 58 7,55 38 

 Školstvo 11 1,43 6 

 Zdravotníctvo a sociálna starostlivos� 48 6,25 44 

Odvetvie hospodárstva absolútne 
hodnoty v % 

z toho odchádza do 
zamestnania 

 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 8 1,04 4 

 Súkromné domácnosti s domácim personálom - - - 

 Exteritoriálne organizácie a združenia - - - 

 EA bez udania odvetví 154 20,05 55 
 Spolu 768 100,00 458 
Zdroj: SODB 2001 

2.4.2.3 Ekonomická aktivita obyvate�stva 
Pod�a výsledkov s�ítania obyvate�ov v r. 2001 bolo v obci Sekule 768 ekonomicky aktívnych obyvate�ov, 
z toho bolo 333 žien (43,36%). Z celkového po�tu obyvate�ov bolo v r. 2001 ekonomicky aktívnych 47,5 %.  

Zamestnanos� v jednotlivých sektoroch NH 
Sektor NH absolútne hodnoty v % 

primárny  32 4,17 

sekundárny 231 30,08 

terciárny 351 45,70 

 EA bez udania odvetví 154 20,05 

 Spolu 768 100,00 
Zdroj: SODB 2001 
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2.4.2.4 Dochádzka a odchádzka za prácou 
Za prácou mimo obec bydliska odchádzalo 458 osôb, t. j. 59,64 % z ekonomicky aktívnych osôb. Odchádzka 
za prácou mimo obec bydliska bola smerovaná takto: 

Odchádzka za prácou 
Odchádzajúci za prácou z obce Sekule do obcí: Spolu 
  Borský Svätý Jur 15 
  Kúty 29 
  Moravský Svätý Ján  74 
  Senica  17 
 ostatné obce v okrese   16 
 odchádzajúci v rámci okresu spolu   151 
  Malacky 39 
  Ve�ké Leváre  39 
  Závod   13 
  Bratislava hl. m. SR 162 
 ostatné obce mimo okres 30 
 odchádzajúci do iných okresov spolu 283 
 odchádzajúci do zahrani�ia 24 
Úhrn odchádzajúcich za obec 458 
Zdroj: SODB 2001 

Do obce Sekule dochádzalo 96 ekonomicky aktívnych obyvate�ov. 

Dochádzka za prácou 
Dochádzjúci za prácou do obce Sekule z obcí: Spolu 
  Borský Svätý Jur 15 
  Moravský Svätý Ján  33 
 ostatné obce v okrese   13 
 dochádzajúci v rámci okresu spolu   61 
  Bratislava hl. m. SR 10 
 ostatné obce mimo okres 25 
 dochádzajúci z iných okresov spolu  35 
Úhrn dochádzajúcich za obec 96 
Zdroj: SODB 2001 

Silne prevažuje odchádzka za prácou nad dochádzkou za prácou. 

2.4.2.5 Nezamestnanos� 
K 31.1.2 2005 bolo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny evidovaných 51 nezamestnaných s trvalým 
bydliskom v obci Sekule, z toho 26 žien. 

Od roku 2001 vidíme mierny pokles po�tu nezamestnaných. 

Viac ako 54 % evidovaných nezamestnaných k 31.12.2005 tvorili v obci Sekule �udia starší ako 50 rokov. 
Pod�a vzdelania tvorilo viac ako 82% evidovaných nezamestnaných, ktorí majú iba základné vzdelanie 
alebo vyu�ení bez maturity. 

Stav uchádza�ov o zamestnanie (UoZ) s trvalým bydliskom (TB) v obci Sekule  
rok spolu z toho ženy 

2001 67 34 
2002 62 33 
2003 59 27 
2004 77 43 
2005 51 26 

Zdroj: ÚPSVaR Senica 

Stav UoZ s TB v obci Sekule k 31.12.2005 pod�a stup�a vzdelania 
základné vzdelanie 18 
vyu�ený 24 
vyu�ený s maturitou  5 
 úplne str. všeobecné (gymnázium)    0 
úplne stredné odborné s maturitou 4 
vyššie vzdelanie   0 
vysokoškolské vzdelanie 0 
Zdroj: ÚPSVaR Senica 
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Stav UoZ s TB v obci Sekule k 31.12.2005 pod�a d	žky evidencie 
evidovaní do 3 mesiacov                                 14 
nad 3 – do 6 mesiacov 8 
nad 6  – do 9 mesiacov 4 
nad 9 – do 12 mesiacov 2 
nad 12 do 24 mesiacov 6 
nad 24 mesiacov 17 
Zdroj: ÚPSVaR Senica 

Stav UoZ s TB v obci Sekule k 31.12.2005 pod�a veku 
16 – 19 rokov 2 
40 – 44 rokov 4 
20 – 24 rokov 4 
45 – 49 rokov 8 
25 – 29 rokov 5 
50 – 54 rokov 9 
30 – 34 rokov 9 
55 – 59 rokov 4 
35 – 39 rokov 5 
60 rokov a viac 1 
Zdroj: ÚPSVaR Senica 

2.4.3 PREDPOKLADY VÝVOJA PO�TU OBYVATE�OV 

2.4.3.1 Predpoklady �alšieho vývoja po�tu obyvate�ov 
 
Vývoj po�tu obyvate�ov obce Sekule prirodzenou menou 

Prognóza vývoja po�tu obyvate�ov obce Sekule do roku 2025
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Výskumné demografické centrum (Infostat, Bratislava) vypracovalo v r. 2004 Prognózu vývoja 
obyvate�stva v okresoch SR do roku 2025. Východiskovým podkladom na výpo�et prognózy bol 
po�et a veková štruktúra obyvate�stva v okresoch k 31.12.2002. 

Pod�a tejto prognózy sa predpokladá do roku 2025 v okrese Senica pokles obyvate�stva o 1.975 
(od SODB 2001 zo 60.891 obyvate�ov na 58.916 v roku 2025). Na základe danej prognózy je 
predpokladaný aj pokles obyvate�stva v obci Sekule  na 1.565 obyvate�ov v roku 2025 (pokles o 53 
osôb od r. 2001). 

Avšak vzh�adom na priaznivú vekovú štruktúru obyvate�stva v roku 2001 s pomerne vysokým 
zastúpením predproduktívnej zložky (jej podiel do roku 2005 vzh�adom na starnutie obyvate�stva 
klesol), ako aj na vývoj obyvate�stva za posledných 10 rokov, ktorý zaznamenal mierny nárast 
obyvate�stva, a to hlavne migráciou, je tu predpoklad, že obyvate�stvo obce Sekule bude mierne 
rás� aj v najbližších rokoch. 

K nárastu po�tu obyvate�ov by mohol prispie� aj migra�ný prvok (z vä�ších miest na vidiek, napr. 
z Malaciek, Senice), �o môžu ovplyvni� nasledujúce faktory:  

• dobrá strategická poloha obce Sekule v blízkosti hrani�ných priechodov do Rakúska (5 km) a do 
�eskej republiky (9 km) – možnos� pracovných príležitostí v zahrani�í 

• dobré dopravné napojenie obce Sekule (dia�nica D2 Bratislava-Kúty, cesta I. triedy I/2 Bratislava-
Kúty, dvojko�ajná elektrifikovaná železni�ná tra� Devínska Nová Ves-Kúty, ktorá je sú�as�ou 
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multimodálneho koridoru �. IV (Berlin-Thessaloniki), hrani�ný prechod do Rakúska cez rieku Moravu pri 
Hohenau) 

• rozvoj podnikate�skej sféry na území obce Sekule – nevyužité areály (prípadne len �iasto�ne 
využité) v zastavanom území obce (bývalé výrobné a po�nohospodárske areály) niektoré v dobrom 
stavebno-technickom stave, niektoré zdevastované 

• zámery vybudova� v lokalite Komplexné stredisko cestovného ruchu Golfpark Sekule, s ponukou 
pracovných príležitostí 

• blízkos� priemyselných parkov v Lozorne, Bratislave 

• perspektíva pracovných príležitostí v oblasti ochrany a obnovy a udržiavania po�nohospodárskej 
krajiny (agroenvironmentálne programy pre Slovensko) 

• možnos� dennej dochádzky za prácou do miest Bratislava, Malacky, Senica, B�eclav 

• perspektíva rozvoja bývania v prírodne hodnotnom území – nevyužité plochy a pozemky 
v zastavanom území obce s možnos�ou využitia ako stavebné pozemky 

• perspektíva skvalitnenia existujúceho bytového fondu dobudovaním sietí technickej vybavenosti. 

2.4.3.2 Prognóza vývoja po�tu obyvate�ov 
Sú�asný demografický potenciál nedáva predpoklady pre prirodzený rast po�tu obyvate�ov. 

Potrebné je však po�íta� s požiadavkami na: 

• zvyšovanie štandardu bývania 

• trend mierneho znižovania obložnosti bytov 

• vytvorenie územnotechnických a urbanistických rezerv pre migra�né prírastky obyvate�stva v 
predpokladanej trvalej a pracovnej migrácii vnútornej 

• vytvorenie územnotechnických a urbanistických rezerv pre migra�né prírastky obyvate�stva v 
dôsledku nových rozvojových impulzov najmä spolo�enského charakteru, vyplývajúcich z prihrani�nej 
polohy obce 

• ponuku potenciálnych plôch na bývanie v dôsledku vytvorenia reálnej ponuky pracovných príležitostí 
v navrhovaných komplexoch športu, rekreácie, ob�ianskej vybavenosti 

• pracovné príležitosti v oblasti starostlivosti o krajinu. 

Prirodzeným prírastkom bude po�et obyvate�ov obce klesa�, a tak dané vo�né kapacity bude 
možné zaplni� predovšetkým obyvate�stvom pris�ahovaným, i ke� ur�itý podiel na záujme o 
pozemky pre bytovú výstavbu bude ma� i domáce obyvate�stvo. 

2.4.3.3 Prognóza rozvoja bývania 
V návrhu územného plánu obce Sekule sú uvedené potenciálne vhodné plochy a z nich 
vyplývajúce kapacity pre novú výstavbu v prípade záujmu o novú bytovú výstavbu. 

Pre etapu návrhovú sú ur�ené potenciálne vhodné plochy predovšetkým v zastavanom území 
obce.  

Pre etapu výh�adovú sú ur�ené potenciálne vhodné plochy v zastavanom území obce a plochy v 
kontaktových polohách so zastavaným územím obce na po�nohospodárskych pôdach s nízkou až 
ve�mi nízkou úrodnos�ou.  

Návrh územného plánu po�íta v etape návrhovej a v etape výh�adovej s potenciálnymi plochami 
pre bývanie, ob�iansku vybavenos�, pre šport a rekreáciu, zele�, menšie výrobné aktivity a pre 
verejné komunika�né priestory. 

Predpokladaný nárast po�tu bytových jednotiek a nárast po�tu obyvate�ov. sa odvíja od: 
�

 po�tu a ve�kosti navrhovaných pozemkov pre výstavbu rodinných domov 
�

 úbytku z plôch navrhovanej obytnej zástavby v prospech zariadení drobnej ob�ianskej 
vybavenosti, malých prevádzok a športových zariadení, s ktorými sa v území po�íta ako s 
doplnkovými funkciami ku dominantnej funkcii bývania. 

Predpokladaná obložnos� bytov v rodinných domoch – 3,0. 
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Predpokladaná obložnos� bytov v bytových domoch  – 3,0. 

V návrhu aj vo výh�ade sú predpokladané rôzne ve�kosti pozemkov pre výstavbu rodinných 
domov. Od ve�kosti navrhovaných pozemkov sa odvíja predpokladaný nárast po�tu bytových 
jednotiek a nárast po�tu obyvate�ov. 

�

 (A) V návrhu územného plánu sa po�íta s predpokladaným záujmom o ve�kosti pozemkov 
na výstavbu rodinných domov v rozpätí od 600 m2 do 10 000 m2 (6–10 a): 

(A) Navrhovaná nová bytová výstavba do roku 2025 a do výh�adu (menšie pozemky pre rodinné 
domy) a návrh po�tu obyvate�ov 
   po�et BJ po�et obyvate�ov 

 
1. etapa RD 124 372 

1. etapa BD 16 48 
Návrh 
 
 Návrh spolu   140 420 

1. etapa RD 30 90 

1. etapa BD 16 48 

2. etapa (dlhodobý výh�ad) RD 141 423 

Výh�ad 
 
 
 Výh�ad spolu   187 (46+141) 561 (138+423) 

Návrh a výh�ad 
spolu  327 981 

Návrhová etapa po�íta s plochami na výstavbu 140 bytov, z toho 124 v RD a 16 v BD, na ktorých sa 
predpokladá nárast po�tu obyvate�stva o 420 obyvate�ov.  

Výh�adová etapa (1. etapa) po�íta s plochami na výstavbu 46 bytov, z toho 30 v RD a 16 v BD, na ktorých sa 
predpokladá nárast po�tu obyvate�stva o 138 obyvate�ov. 

Do roku 2025 návrh (A) predpokladá v obci Sekule vzh�adom na disponibilné plochy (140 nových 
bytových jednotiek) nárast obyvate�stva na 1 851. 

Vo výh�ade (1. etapa) návrh (A) predpokladá v obci Sekule vzh�adom na disponibilné plochy (46 
nových bytových jednotiek) celkový nárast obyvate�stva na 1 989. 

Výh�adová etapa (2. etapa – dlhodobý výh�ad) po�íta s plochami na výstavbu 141 bytov, z toho 141 v RD, na 
ktorých sa predpokladá nárast po�tu obyvate�stva o 423 obyvate�ov.  

Návrhová a výh�adová etapa spolu predstavujú plochy na výstavbu 327 bytov, z toho 295 v RD a 32 v BD a 
predpokladaný nárast 981 obyvate�ov (na celkový predpokladaný po�et 2 412 obyvate�ov). 

• (B) Za predpokladu návrhu parciel v navrhovaných lokalitách na výstavbu rodinných domov 
v rozpätí od 10 000 m2 do 15 000 m2 (10–15 a), predovšetkým v etape výh�adovej vo 
východnej �asti (lokalita Za humnami), je navrhovaný po�et bytových jednotiek v rodinných 
domoch a bytových domoch, a následne predpokladaný nárast po�tu obyvate�ov, nižší. 

Predpoklad nárastu po�tu obyvate�ov bude, aj vzh�adom na ponuku rozmanitých ve�kostí pozemkov pre 
výstavbu rodinných domov, reálne nižší. 

Návrh (A) možno považova� pre daný územný plán – pri zoh�adnení faktorov územného 
vývoja – za odhad obytného potenciálu riešeného územia obce, za maximálny, hrani�ný 
návrh pre riešené územie. 

2.4.4 ZMIEŠANÉ PLOCHY BÝVANIA A REKREÁCIE 
V k. ú. obce Sekule sú navrhované plochy pre funk�né využitie: zmiešané územie bývania 
a rekreácie, �iže pre trvalé a rekrea�né bývanie. 

Ide o  plochy v navrhovaných rekrea�ných lokalitách Šutrov�a a KSCR Golfpark Sekule – západne 
od vodnej plochy Šutrov�a a v severnej a juhozápadnej �asti areálu KSCR Golfpark Sekule 
(plochy ur�ené pre objekty pre trvalé bývanie a objekty pre prechodné bývanie typu chát, 
rekrea�ných domov, penziónov v okrajových �astiach obcí, v rekrea�nom zázemí obcí). 

Pre tieto plochy platí: 

• Vývoj podielu plôch pre trvalé a rekrea�né bývanie nie je možné v sú�asnej dobe odhadnú� 
a bilancova� 
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• Na územiach okolo jazier, mimo zastavaného územia obce, bude vzh�adom na prírodný, 
rekrea�ný charakter prostredia dominantne rozvíjaná funkcia šport a rekreácia. 

• Je prípustné na plochách s funk�ným využitím zmiešané územie bývania a rekreácie 
umiest�ova� objekty pre trvalé bývanie 

• V prípade intenzívnejšieho rozvoja funkcie trvalého bývania bude potrebné výh�adovo 
uvažova� s novými kapacitami základnej ob�ianskej vybavenosti.  

Vzh�adom na to, že: 

• v k. ú. obce Sekule je plánovaný rozsiahly investi�ný zámer vybudova� športovo-rekrea�ný 
komplex 

• obec má výhodnú polohu z h�adiska cezhrani�ných vz�ahov 

• obec má výbornú dopravnú dostupnos�, 

je možné reálne predpoklada� v budúcnosti nárast trvalého po�tu obyvate�ov migráciou aj na 
plochách s funkciou bývania a rekreácie. 

2.4.5 PREDPOKLADY VÝVOJA PRACOVNÝCH  PRÍLEŽITOSTÍ 

2.4.5.1 Veková štruktúra obyvate�stva, prognóza pracovnej sily 
Do r. 2025 sa predpokladá aj v obci Sekule vzh�adom na celkové demografické trendy na Slovensku výrazné 
starnutie obyvate�stva, ktoré poukazuje na znižovanie obyvate�stva v produktívnom veku a zvyšovanie 
v poproduktívnom veku, �o spôsobí pokles pracovnej sily a zvýši ekonomické za�aženia obyvate�stva. 

Prognóza vekovej štruktúry obyvate�ov obce Sekule v % 
Obec Sekule 2001 2010 2020 2025 

predproduktívni 20,6 16 16 15 

produktívni 59,6 65 60 59 

poproduktívni 19,3 19 24 26 

nezistení 0,5       

spolu 100 100 100 100 

Rozdelenie obyvate�stva do vekových štruktúr je pod�a vekových skupín v r. 2001, aj ke� už teraz nastáva 
posun veku odchodu do dôchodku: 

predproduktívni – do 15 rokov 

produktívni – muži 15-59 rokov, ženy 15-55 rokov 

poproduktívni – muži nad 60 rokov, ženy nad 55 rokov. 

Inštitút informatiky a štatistiky (Výskumné demografické centrum) vypracovali v r. 2006 Prognózu pracovnej 
sily v krajoch SR do r. 2025, ktorá poukazuje na tieto základné predpoklady o budúcich trendoch vývoja 
ekonomickej aktivity (najbližšie dve desa�ro�ia): 

• Ekonomická aktivita žien sa bude na�alej zvyšova�, hlavne vo veku 25-54 rokov, hlavne v dôsledku 
zlepšovania podmienok pre zladenie pracovných a rodinných povinností. 

• Po�íta sa so zvyšovaním ekonomickej aktivity starších �udí, ku ktorému prispeje nedostatok mladšej 
pracovnej sily v dôsledku nízkej pôrodnosti v poslednom období ako aj intenzívnejšie predlžovanie 
�udského života po roku 1990. 

• Pokra�ujúci pokles ekonomickej aktivity mladých �udí pôjde predovšetkým na vrub zvyšujúceho sa 
významu vzdelania. Jedinou skupinou, pre ktorú sa o�akáva stagnácia resp. mierny pokles miery 
zamestnanosti, je stredný vek u mužov. 

2.4.5.2 Preh�ad pracovných príležitostí 
Pracovné príležitosti v obci Sekule sa v nasledujúcom období budú viaza� na existujúce a 
navrhované prevádzkové areály, starostlivos� o krajinu a na areály a zariadenia ob�ianskej 
vybavenosti so zameraním na tieto druhy a odvetvia: 

• zariadenia ob�ianskej vybavenosti netrhového charakteru, fungujúce iba �iasto�ne na komer�nej 
báze (školstvo, kultúra, sociálna starostlivos�, šport a pod.) 



Územný plán obce Sekule  2007 

AUREX, spol. s r.o., Bratislava  39 

• zariadenia ob�ianskej vybavenosti trhového charakteru, fungujúce na komer�nej báze, 
ovplyv�ované ponukou a dopytom trhu (obchod, verejné stravovanie, administratíva, služby 
a ubytovanie, komer�né športy, športový servis a pod.) 

• po�nohospodárske služby a agroturistické aktivity, starostlivos� o krajinu 

• malé priemyselné prevádzky bez negatívnych vplyvov na obytné prostredie 

• skladové hospodárstvo, komunálna, �ahká stavebná výroba, výrobné a nevýrobné služby,  

Konkrétne v územnom priemete ide o lokality: 

• pri Šutrovni a pri Oširíde (cestovný ruch a rekreácia, šport, kultúra) 

• Pri Mlákach (Komplexné stredisko cestovného ruchu Golfpark Sekule) 

• Pod borinami (výh�adový Aquapark) 

• Zelnice (ob�ianska vybavenos� na plochách medzi navrhovaným areálom Golfparku a zastavaným 
územím obce v územnej väzbe na navrhovanú obchvatovú komunikáciu) 

• Lú�ky (agroturistické aktivity) 

• Pri ohrade (existujúce a navrhované plochy pre výrobné aktivity v hraniciach bývalého 
po�nohospodárskeho dvora) 

• Pri mo�idle (existujúce a výh�adové plochy pre výrobné aktivity v priamej väzbe na železni�nú tra�, 
plochy bývalého kaštie�skeho parku (malé priemyselné prevádzky bez negatívnych vplyvov na obytné 
prostredie, šport) 

• Severný koniec obce (menšie priemyselné prevádzky a dopravná vybavenos� 

• Dia�ni�né odpo�ívadlo (dopravné služby, verejné stravovanie, obchod, ubytovanie a pod.) 

• Solitérne zariadenia ob�ianskej vybavenosti na území obce 

• Vo�ná krajina v okolí zastavaného územia obce (obhospodarovanie po�nohospodárskej pôdy, 
starostlivos� o lesné porasty, starostlivos� o krajinnú zele� starostlivos� o sídelnú zele�). 

Pracovné príležitosti sa budú viaza� predovšetkým na aktivity cestovného ruchu, športu 
a rekreácie, na starostlivos� o krajinu a doplnkovo na výrobné aktivity bez negatívnych 
vplyvov na obytné a rekrea�né prostredie. 

Tvorba pracovných príležitostí je a v doh�adnej dobe bude viac-menej ovplyv�ovaná ponukou a dopytom 
trhu. Orientácia na ekologicky a environmentálne orientované zamestnania je z h�adiska trvalo udržate�ného 
rozvoja a starostlivosti o krajinu nevyhnutná a bude predmetom podpory zo strany rozvojových programov, 
fondov a dokumentov. 

�lenské štáty Rady Európy, ktoré podpísali Európsky dohovor o krajine (EDoK), dokument 
zameraný na ochranu, manažment a plánovanie krajiny, berú na vedomie, že: „ krajina zohráva 
významnú úlohu z h�adiska verejného záujmu v oblasti kultúry, ekológie, životného 
prostredia a v sociálnej oblasti a predstavuje zdroj priaznivý na hospodársku �innos�, a jej 
ochrana, manažment a plánovanie môžu prispieva� k vytváraniu pracovných príležitostí“ . 
(Preambula Európskeho dohovoru o krajine, 20.10.2000).
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2.4.5.3 Preh�ad navrhovaných pracovných príležitostí v navrhovanom areáli Komplexné 
stredisko cestovného ruchu Golfpark Sekule 
 

Zariadenie predpokladaný 

po�et zamestnancov 

Klubový dom, Pro Shop pre golfové ihrisko majstrovské 18-jamkové 20 

Prevádzková budova pre golfové ihrisko 9-jamkové 4 

Technicko-prevádzková budova golfového ihriska 16 (+5 sezónnych miest) 

Športový areál (futbalové ihrisko, štyri tenisové ihriská, prevádzková budova 
pre športový areál) 

3 

Hotel 75 

Kúpe�ný dom a fitness 8 

Maloobchod 20 

Supermarket 25 

Centrum služieb 10 

Rekrea�ný komplex – „Mláky“ – najmenšie domy 8 

Rekrea�ný komplex – „Mláky“ – stredné domy 7 

Rekrea�ný komplex – „Mláky a „Golf““ – najvä�šie domy 3 

Rekrea�ný komplex – „Pri jazere“ – viacapartmánové domy 10 

Rekrea�ný komplex – „V lese“ – dvojdomy 5 

Okrasná škôlka 4 

Budovy pre obchod, verejné stravovanie a administratívu pri dia�nici D2 650 

Po�et pracovných príležitostí celkom 868 

2.4.5.4 Prognóza vývoja pracovných príležitostí 
V najbližších dvoch desa�ro�iach sa za základné trendy ovplyv�ujúce pracovnú silu bude 
považova� starnutie obyvate�stva a zvyšovanie ekonomickej aktivity vo vä�šine vekových skupín 
obyvate�stva. 

Dôsledkom tohto vývoja bude znižovanie po�etnosti pracovnej sily a zvyšovanie jej priemerného 
veku. V budúcnosti sa bude zvyšova� ekonomické za�aženie obyvate�stva. To znamená, že na 
ekonomicky aktívne obyvate�stvo bude pripada� stále viac ekonomicky neaktívnych osôb. 
Závažnou skuto�nos�ou je aj zvyšovanie po�tu a podielu starších osôb v ekonomicky aktívnom 
obyvate�stve. 

Tieto skuto�nosti treba bra� do úvahy pri riadení ekonomiky, pri zmenách v systémoch sociálneho 
poistenia a tiež pri koncipovaní popula�nej, sociálnej a migra�nej politiky, nako�ko dobre 
nastavená migrácia môže prispie� k zmierneniu o�akávaných problémov v oblasti pracovných síl. 

So spomínanými trendmi treba v budúcnosti po�íta� aj v obci Sekule.
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2.5 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A 
FUNK�NÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA 

2.5.1 CHARAKTERISTIKA SÚ�ASNÉHO STAVU PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A 
FUNK�NÉHO VYUŽITIA OBCE 

2.5.1.1 Katastrálne (administratívno-správne) územie obce 
Riešené územie leží na Borskej nížine s nadmorskou výškou 150 – 190 m n. m. Predstavuje plochý reliéf 
bez výrazných vyvýšenín a s uzavretými bezodtokovými zníženinami. Ide o súvislú oblas� viatych pieskov, 
vytvárajúcich pieso�naté presypy nepravidelných jednostranne pretiahnutých tvarov.  

Obec má charakter sídla s výrazným zastúpením po�nohospodárskych plôch a lesov. Po�nohospodárske 
plochy sú rozvinuté najmä v pásoch po oboch stranách zastavaného územia. Naopak lesné plochy sú 
viazané najmä na tok Moravy v západnej a na viate piesky v severnej �asti k. ú. a v menšej miere na kanály 
a vodné toky v celom riešenom území.  

V záujmovom územní sa do sú�asnosti zachovali iba fragmenty pôvodného lužného lesa a menších plôch 
lúk v nive rieky Moravy a �iasto�ne zvyšky dubového lesa s podrastom vresu na pieskových dunách severne 
od obce. Mozaikové štruktúry sa v rámci katastra vyskytujú prakticky minimálne, viazané sú najmä na 
kontakt orá�in a krajinnej zelene, prípadne na kontakt štruktúr orá�in a medzí. Vzh�adom na rozsiahle 
výmery ornej pôdy sú tieto štruktúry zastúpené len sporadicky.   

Riešené územie spadá do povodia Moravy. K vodohospodársky významným tokom riešeného územia patrí 
tok Moravy. V severojužnom smere prebieha Malolevársky kanál, z ktorého sa odde�uje významný Sekulský 
náhon a množstvo menších kanálov. V severnej �asti územia te�ie rieka Myjava. Všetky tieto vodné toky 
predstavujú najhodnotnejšie prvky ekosystému. Osobitnú pozornos� si zasluhujú brehové porasty uvedených 
vodných tokov, ktoré sú reprezentované jelšovými lužnými lesmi. 

Z h�adiska estetického vnímania krajiny sa ako estetické vnímajú predovšetkým – Niva Moravy a lokalita 
Mláky s plochami lesov. Ostatné �asti územia je treba v návrhu oživi� najmä o brehové porasty a sprievodnú 
zele�, najmä pozd�ž systému meliora�ných kanálov. Krajinný obraz riešeného územia je vzh�adom na 
prírodné podmienky a charakter územia rôznorodý. Striedajú sa zalesnené plochy s po�nohospodársky 
obrábanými plochami s prvkami osídlenia.  

2.5.1.2 Zastavané územie obce 
Urbanistickú štruktúru obce predstavuje hviezdicovito rozrastajúca sa zástavba prevažne rodinných domov 
pozd�ž cestných komunikácií. Hlavné komunikácie sa križujú v strede historického trojuholníkového 
námestia. Zo západnej strany pretína obec komunikácia I triedy I/2, z východnej strany sa obce dotýka 
dia�nica D2 (Bratislava – B�eclav) a železni�ná tra� �.110 (Bratislava – Kúty). 

Historické jadro obce tvorí územie s dvoma komunika�nými osami, ulicou Cintorínska a ulicou Vajanského. 
Pozd�ž týchto osí sa rozprestiera trojuholníkové námestie s historickým cintorínom a s r.-k. kostolom 
Narodenia Panny Márie, s radnicou, sklenárstvom a malým hospodárskym dvorom. Zvyšok územia širokej 
ulice tvoria neupravené plochy zelene. �as�ou námestia sa vinie odrastené stromoradie, Solitérne rodinné 
domy prevažne s kolmým radením pozd�ž ulice Vajanského patria ku najstarším v obci. 

Lú�ovitými smermi smerom od námestia sa vinú ulice s prevažne obytnou zástavbou. Zariadenia ob�ianskej 
vybavenosti cintorín a futbalové ihrisko, základná škola sú sústredené v strede obce pozd�ž ulíc Vajanského 
a Pekná, drobné zariadenia OV, menšie komunálne prevádzky a služby sú rozptýlené po celej obci. 

V severovýchodnej �asti zastavaného územia sa nachádza rozsiahly bývalý po�nohospodársky dvor, 
schátraný, s dvoma využívanými objektmi, s nevyužívaným vodojemom a s �erpacou stanicou pohonných 
hmôt a v severnej �asti obce areál SSCaK a menšie prevádzkové areály, extenzívne využívané, 
neupravené so schátranými objektmi. V južnej �asti obce sa nachádza pozemok – �as� bývalého parku pri 
kaštieli v Moravskom Svätom Jáne.  

Zastavané územie obce celkovo pôsobí �isto, architektonicky však je obec zna�ne nesúrodá, bez 
akýchko�vek architektonických väzieb novej zástavby na pôvodnú historickú zástavbu a architektonických 
väzieb medzi objektmi navzájom. 

Zastavané územie obce má zna�né územné rezervy pre funk�ný a priestorový rozvoj. 

2.5.1.3 Zastavané plochy mimo hranice zastavaného územia obce 
Mimo hranice zastavaného územia obce sa nachádzajú: 



Územný plán obce Sekule  2007 

AUREX, spol. s r.o., Bratislava  42 

Železni�ná stanica – s nieko�kými objektmi a dvoma rodinnými domami. Niektoré z týchto objektov sú v 
zlom stavebno-technickom stave a opustené, využívaný je objekt železni�nej výpravne, bývalá budova  
železni�nej stanice a rodinný dom. Priestor pri železni�nej stanici je neupravený. 

Dia�ni�né odpo�ívadlo – vybavené odpo�ívadlami, �erpacou stanicou pohonných hmôt a motorestom, ktorý 
je momentálne mimo prevádzky. Rozsiahlu plochu tvorí opustený, zdevastovaný rekrea�ný areál. 

Hospodársky areál – južne od železni�nej stanice, extenzívne využívaný neupravený. 

Prevádzkový areál – pri železni�nej stanici, toho �asu vo výstavbe. 

Areál a. s. Mäsko – nový, v severnej �asti územia. 

Rodinné domy – v západnej �asti obce, �as� postavená v ochrannom a bezpe�nostnom pásme plynu. 

Chatová osada – pri vodnej ploche Šutrov�a, intenzívna zástavba rodinných domov a chát, bez ob�ianskej 
vybavenosti a športových plôch, bez rekrea�nej vybavenosti pre vodné športy a kúpanie. 

2.5.2 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A 
FUNK�NÉHO VYUŽITIA OBCE 

2.5.2.1 Katastrálne (administratívno-správne) územie obce – Obraz krajiny 
Sú�asná krajinná štruktúra riešeného územia je tvorená: 

• lesmi hospodárskymi (lesy v nive rieky Moravy a  plochy lesov v po�nohospodárskej krajine) 

• vodnými plochami ( jazerá, vzniknuté po �ažbe štrkopieskov) 

• vodnými tokmi 

• ornou pôdou 

• plochami zastavanými a komunikáciami. 

Krajinný obraz riešeného územia dnes predstavuje obraz nížinnej krajiny s podielom lesných 
porastov a trvalých trávnych porastov na viatych pieskoch. Obraz je doplnený prvkami krajinných 
štruktúr, ktoré vznikli antropickou �innos�ou. Ide o sústavu jazier, ktoré vznikli po �ažbe 
štrkopieskov, a o masív odkrytej pieskovej duny po �ažbe v pieskovni. Civiliza�né prvky 
predstavujú línie dopravných trás a nadzemných vedení technickej vybavenosti.  

Návrh územného plánu obce Sekule prináša zmenu hraníc zastavaného územia obce. Rozsiahle 
územie navrhovaného areálu KSCR Golfpark Sekule je v návrhu pri�lenené do zastavaného 
územia obce, podobne rekrea�ná lokalita Šutrov�a. V etape výh�adovej je do zastavaného územia 
obce pri�lenená navrhovaná obytná zóna „Za humnami“. 

Rozloha navrhovaného zastavaného územia obce tak predstavuje cca 480 ha a rozloha 
výh�adového územia obce predstavuje cca 520 ha. 

V územiach, ktoré sa pri�le�ujú do zastavaného územia obce, dominujú funkcie bývanie, OV, 
šport, rekreácia a zele�, preto v urbanistickej koncepcii krajinného obrazu budú aj v budúcnosti 
prevláda� prírodné prvky.  

V obraze krajiny katastrálneho územia obce, predovšetkým v �asti územia medzi hrádzou rieky 
Moravy a cestou 1/2 a medzi dia�nicou D2, železni�nou tra�ou �.110 a hranicou s katastrálnym 
územím obce Borský Svätý Jur absentujú líniové, skupinové, bodové prvky krajinnej zelene. 
Územie sa vyzna�uje prašnos�ou, veternos�ou a napriek vysokej hladine podzemných vôd aj 
nadmernou suchos�ou pôdy a vlahovým deficitom. 

Komplexný urbanistický návrh funk�ného využitia a priestorového usporiadania riešeného územia 
preto ako hlavný princíp formovania krajinného obrazu zvolil: 

• princíp rekonštrukcie, revitalizácie a intenzifikácie 

• princíp uplatnenia dynamických kompozi�ných prvkov 

• princíp uplatnenia prírodných a kultúrnych akcentov a dominánt 

• princíp renaturácie vodných ekosystémov (vodných tokov a vodných plôch) 

• princíp prirodzeného zadržiavania vody v území prirodzenými a prírode blízkymi prostriedkami 
(posil�ovanie reten�nej schopnosti ekosystémov) 
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• princíp zvyšovania plôch krajinnej zelene zakladaním nových lesných porastov, zelených 
zadržiavacích pásov, medzí, alejí a stromoradí, 

• princíp ochrany a udržiavania podmá�aných (mokra�ových plôch) s hydroekologickým významom. 

Územný plán obce Sekule na základe existujúceho stavu (prieskumy v teréne a poznatky zo 
sú�asnej ortofotomapy územia), stavu zo starých katastrálnych a konkretuálnych máp, navrhuje: 

• nové plochy, línie a body krajinnej zelene (lesné porasty, porasty NDV, trvalé trávne 
porasty, stromoradia, aleje, remízky, skupiny stromov a krov, stromy solitéry) 

• nové (alebo obnovené bývalé) línie vodných tokov s prirodzenou úpravou brehov 

• suché poldre, reten�né nádržky na úpravu odtokových pomerov v území 

• obnovu niektorých bývalých ramien rieky Moravy, stopy ktorých sú ešte dnes vidite�né 
v pôde 

• nové (alebo obnovené bývalé) línie po�ných ciest 

• malé oddychové lú�ky v miestach križovania po�ných ciest. 

Návrh územného plánu obce dop��a navrhovanú štruktúru prírodných prvkov o prvky umelé: 

• prvky drobného krajinného rekrea�ného mobiliáru 

• �ahké mostné konštrukcie ponad vodné toky, 

• �ahký most pre pešiu a cyklistickú dopravu ponad rieku Moravu v mieste dotyku troch 
štátov (Rakúsko, �esko, Slovensko) – v trojhrani�nom bode 

• línie rekrea�ných trás s príslušnou vybavenos�ou. 

Územný plán obce navrhuje zapracova� do kompozície bodových, lineárnych a plošných prvkov 
prírodných, do siete po�ných ciest a rekrea�ných trás drobné zachované kultúrno-historické prvky  
a nové umelecké prvky ako napr.: 

• vojenské pevnosti z medzivojnového obdobia, prícestné kríže, Božie Muky, kaplnky, drobné 
prístrešky, altánky, lavi�ky, informa�né tabule, umelecké diela vhodne zakomponované do 
prírodnej scenérie po�nohospodárskej krajiny, lávky, mostíky, oplotenia, oporné múriky, 
studni�ky, malé vyhliadkové veže, zvoni�ky a pod, doplnené v krajine prírodnými prvkami ako 
studni�ky, stromy solitéry, skupiny stromov, malé komplexy etážovej zelene, remízky, medze, 
aleje, stromoradia a pod. 

Líniová a pásová zele� popri komunikáciách, popri vodných tokoch je tvorená plochami nízkej, 
strednej a vysokej zelene. Prevládajúcim prvkom sú trvalé trávne porasty s vysokou reten�nou 
schopnos�ou. 

Prvky krajinnej zelene a vodné prvky utvárajú spojitý systém, podklad pre návrh miestneho 
územného systému ekologickej stability (MÚSES). 

Zvlnené línie po�ných a lesných ciest tvoria spojitý systém, ktorý nadväzuje na zaujímavé prírodné 
a rekrea�né lokality, cyklotrasy a turistické chodníky, na lokality kultúrno-historického 
a archeologického významu v bezprostrednom okolí obce a v širšom regióne (Kristova podyjská 
glyptotéka, Archeopark Mikul�ice – Kop�any, trojhrani�ný bod, okolité obce...). 

Medzi športovo-rekrea�nými komplexmi a obcou je navrhnutá sústava peších trás. 

Vzh�adom na to, že dia�nica D2 predstavuje bariérový prvok v území medzi nivou rieky Moravy a 
lesnými komplexmi Malých Karpát, v katastri obce sú tiež výh�adovo navrhnuté dva body na 
vybudovanie ekoduktov.  

Línie brehových porastov sú navrhované tak, aby boli rešpektované požiadavky správcov tokov na 
sprístupnenie vodných tokov a požiadavky na ochranné pásma a pobrežné pozemky. 
Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny 
Tieto opatrenia sú zahrnuté v predchádzajúcich návrhoch – napr. výsadbou zelene na stabilných 
krajinných štruktúrach (po�né cesty, hranice blokov) spestrí sa obraz krajiny a zlepší jej estetické 
vnímanie. Ve�ký význam má na mnohých miestach prípadná intenzifikácia hospodárenia, 
odstra�ovanie náletových drevín, �o popri zvýraznení štruktúr napomôže aj zvýšeniu biodiverzity.  
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Pri využití riešeného územia pre turizmus, rekreáciu a šport je nevyhnutné spolupracova� so 
štátnymi orgánmi ochrany prírody a krajiny a s orgánmi ochrany pamiatok vzh�adom na výskyt 
cenných prírodných území a cenných kultúrno-historických pamiatok a archeologických lokalít.  

2.5.2.2 Zastavané územie obce 
Návrh územného plánu obce rešpektuje a zachováva vidiecky ráz riešeného územia, �alej rozvíja 
hviezdicovitú urbanistickú štruktúru obce. Návrhom plôch zelene verejnej, sprievodnej, ochrannej a 
izola�nej, zelene brehových porastov a návrhom malých vodných plôch, reten�ných nádržiek a 
suchých poldrov, obnovou bývalých ramien rieky Moravy tvorí organické väzby medzi zastavaným 
územím obce a vo�nou krajinou. 

Návrh územného plánu obce umiest�uje nové funk�né plochy prednostne do hraníc sú�asného 
zastavaného územia obce, �as� návrhových a výh�adových plôch umiest�uje za hranice 
zastavaného územia. 

Rozsiahlym investi�ným zámerom v katastri obce Sekule je Komplexné stredisko cestovného 
ruchu Golfpark Sekule, ktoré plošne takmer zdvojnásobuje existujúce zastavané územie obce. 

Mimo hranice zastavaného územia sú �alej využité plochy v lokalite Za humnami – pre výh�adový 
rozvoj bývania a ob�ianskej vybavenosti, okolo vodnej plochy Šutrov�a – pre návrh športovo-
rekrea�ných plôch a trvalého a rekrea�ného bývania a medzi dia�nicou D2 a železni�nou tra�ou – 
pre výh�adový rozvoj výrobných aktivít 

Centrálna �as� obce s dvoma vidlicovite sa rozvíjajúcimi komunika�nými osami si zachováva 
charakter historického pôdorysu na území pôvodnej urbanistickej zástavby. Námestie vymedzuje 
ve�korysý priestor s dominantným kompozi�ným prvkom – r. k. kostolom Narodenia Panny Márie. 
V návrhu územného plánu je široké námestie rozdelené prie�nymi pešími prepojeniami na menšie 
územné segmenty a okolo námestia sú navrhnuté viaceré pešie prepojenia námestia a existujúcich 
a navrhovaných rozvojových plôch. Námestie je navrhnuté na rekonštrukciu a revitalizáciu. 

Obec Sekule má vzh�adom na polohový potenciál predpoklady pre rozvoj športovo-rekrea�ných a 
agroturistických aktivít, �o zoh�ad�uje aj návrh územného plánu. 

Výrobné aktivity sú sústre�ované do troch lokalít. Severný koniec obce je potencionálne vhodný 
pre rozvoj ekologicky neškodlivých prevádzok so zameraním na komunálnu výrobu a výrobné a 
nevýrobné služby. Podobne juhovýchodný koniec obce, kde sú navrhnuté plochy pre malé 
komunálne prevádzky bez rušivých vplyvov na obytné prostredie. 

Pre rozvoj �ahkej priemyselnej, stavebnej výroby, po�nohospodárskych služieb sú využité plochy 
medzi železni�nou tra�ou a dia�nicou, a to v dostato�nej vzdialenosti od obytnej zástavby.  

Pre rozvoj bývania sú využité plochy okolo ulice Mládežnícka, Družstevná, Na všku, bývalý 
kaštie�sky park a výh�adová lokalita Za humnami. 

Pre rozvoj športu a rekreácie sú navrhnuté lokality Šutrov�a, Oširíd, Mláky a územie lesov 
východne od dia�ni�ného odpo�ívadla. Menší športový komplex môže vzniknú� na severnom konci 
obce na plochách okolo existujúceho futbalového ihriska a nová športová plocha je navrhovaná pri 
objekte základnej školy. 

Navrhovaná sie� verejných komunika�ných priestorov je dimenzovaná s dostato�ným šírkovými 
parametrami, aby do uli�ného koridoru bolo možné umiestni� okrem cestnej komunikácie prakticky 
prístupné siete TV, cyklistické chodníky, parkovo upravené plochy zelene, menšie oddychové 
plochy, zelené odvod�ovacie kanály, prípadne malé vodné plochy, parkovacie miesta. 

V návrhu územného plánu obce sú zapracované �alšie siete technickej vybavenosti. Osobnú 
pozornos� venuje územný plán doprave. Mimo zastavaného územia obce , navrhuje vybudova� 
zelený terénny protihlukový val v lokalite Pri hruške a v areáli navrhovaného KSCR Golfpark 
Sekule. 

Navrhuje úpravu vybraných kolíznych križovatiek, cestný nadjazd pri železni�nej stanici. 

Pre efektívne sprístupnenie navrhovaných rekrea�ných lokalít je dia�ni�né odpo�ívadlo Sekule 
navrhnuté na prehodnotenie jeho dopravnej organizácie a doterajšieho funk�no-priestorového 
využitia. 
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Územie obce je v návrhu prepojené viacerými rekrea�nými trasami s okolitou krajinou.  

Obec Sekule má atraktívnu polohu z h�adiska pešej dostupnosti troch štátov. Vzh�adom na 
navrhované športovo-rekrea�né lokality a kultúrne aktivity v obci a vzh�adom na navrhovaný 
systém rekrea�ných trás v obci je v katastri obce Sekule navrhnutý most pre výh�adové pešie 
prepojenie cez rieku Moravu a pre prepojenie rekrea�ných trás Rakúska, Slovenska a �eska. 

V návrhu územného plánu sú rozvíjané všetky prvky urbanistickej štruktúry obce ale dominantný 
rozvoj obce smeruje územný plán ku turizmu a športovo rekrea�ným aktivitám. 

2.5.2.3 Územný rozvoj mimo hranice zastavaného územia obce 
ÚPN-O Sekule navrhuje rozšíri� hranice sú�asného zastavaného územia obce o tieto územia: 

Komplexné stredisko cestovného ruchu Golfpark Sekule – návrh  

Agrofarma – návrh na rozšírenie areálu 

Aquapark - výh�ad 

Šutrov�a – návrh na dobudovanie a rozšírenie rekrea�nej lokality 

Obytné územie vo východnej �asti obce – Za humnami – výh�ad.
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2.6 NÁVRH ZÁSAD A REGULATÍVOV PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A 
FUNK�NÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA 

Pod�a §2 Zákona �.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov najdôležitejším praktickým výstupom územnoplánovacej dokumentácie je stanovenie 
regulatívov územného rozvoja obce v záväznej �asti územnoplánovacej dokumentácie, ktoré po schválení 
územnoplánovacej dokumentácie nadobúdajú záväzný charakter a stanovenie smerných doporu�ení pre 
územný rozvoj obce v ostatnej – smernej – �asti územnoplánovacej dokumentácie. 

Regulatívy sú spolo�ným vyjadrením základných zásad usporiadania územia a limitov jeho 
využitia v územnoplánovacej dokumentácii. 

Zásady a limity funk�ného využitia územia a jeho priestorového usporiadania sú záväzné 
podmienky realizovate�nosti zámerov územného plánovania. 

Limity využitia územia tvoria dve skupiny. 

Prvú skupinu tvoria limity odvodené z všeobecne platných predpisov – zákonov, vyhlášok, noriem a sú 
záväzné pre obstarávate�a a spracovate�a ÚPD. 

Druhú skupinu tvoria limity, ktoré vychádzajú z konkrétnych podmienok riešeného územia, z požiadaviek 
zadania, z  požiadaviek obstarávate�a, z požiadaviek obyvate�ov, z predstáv spracovate�a o funk�nom 
využití územia a jeho priestorovom usporiadaní, sú výsledkom konsenzu medzi zú�astnenými stranami a 
stávajú sa záväznými regulatívmi v okamihu schválenia obstarávate�om ÚPD. 

Zásady a regulatívy územného rozvoja obce stanovujú pravidlá priestorového usporiadania 
a funk�ného využitia územia, stanovujú opatrenia v území, podmienky umiest�ovania areálov, 
objektov a zariadení. 

Regulatívy sú stanovené v textovej a grafickej forme. 

Regulácia riešeného územia stanovuje: 

• zásady funk�ného využitia a priestorového usporiadania obce 

• zásady a regulatívy pre základné funk�no-priestorové celky 

• regulatívy pre regula�né jednotky. 

Riešené územie je rozdelené pre potreby regulácie na menšie charakteristické územné �asti, - 
základné funk�no-priestorové celky, �iže funk�ne a priestorovo homogénne jednotky a na 
najmenšie jednotky riešeného územia regula�né jednotky. 

Funk�no-priestorový celok je charakteristická �as� územia obce, funk�ne a priestorovo 
homogénna jednotka, pre ktorú sú v návrhu stanovené: 

• druh urbanistickej intervencie do územia 

• zásady za�lenenia územia do okolitej zástavby a do okolitej krajiny 

• zásady podrobnejšieho priestorového usporiadania územia 

• zásady funk�ného využitia územia 

• zásady usporiadania verejného dopravného a technického vybavenia územia 

• koncepcia rozvoja územia v dlhodobom výh�ade 

Regula�ná jednotka je najmenšia �as� územia obce, funk�ne, pre ktorú sú stanovené údaje: 

• funk�né využitie – sú�asný stav 

• priestorové usporiadanie – sú�asný stav 

• druh urbanistickej intervencie do územia 

• funk�né využitie – návrh  

• etapizácia. 
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2.6.1 NÁVRH INTERVENCIÍ DO ÚZEMIA – KONCEP�NÉ ZARADENIE EXISTUJÚCICH A 
NAVRHOVANÝCH FUNK�NÝCH PLÔCH 
Sú�asná funk�no-priestorová charakteristika jednotlivých obcí riešeného územia predstavuje 
relatívne stabilizované urbanistické štruktúry s rôznorodou kvalitou a rôznym stup�om využitia. 

Sú�asný stav funk�ného využitia a priestorového usporiadania obce si vyžaduje tieto urbaniza�né 
zásahy na jednotlivých existujúcich a nových rozvojových plochách v zastavanom území obce 
(intravilán) a mimo zastavaného územia obce (extravilán): 
Územia funk�ne stabilizované 
(1)  územie funk�ne stabilizované (vrátane dostavieb na vo�ných parcelách) 

  územie bez nutnosti výrazných urbaniza�ných zásahov 

  na plochách existujúcej zástavby, na vo�ných parcelách, je možná dostavba objektov 
Územia navrhované na intenzifikáciu funk�ného a priestorového využitia 
(2)  územie funk�ne využívané, navrhované na intenzifikáciu funk�ného a priestorového 
  využitia 
Územia navrhované na zmenu funk�ného využitia alebo obnovu pôvodného funk�ného 
využitia 
(3) územie navrhované na zmenu funk�ného využitia alebo na obnovu pôvodného 

funk�ného využitia 

 ide o plochy v sú�asnej dobe nevyužívané, okrem funkcií orná pôda (OP), trvalé trávne 
porasty (TTP), lesné porasty (LP), záhrady pri rodinných domoch (ZZ) 

Územia navrhované na rekonštrukciu, rekultiváciu, revitalizáciu funk�ných plôch 
(4) územie navrhované na rekonštrukciu, rekultiváciu, revitalizáciu, kvalitatívne zmeny vo 

využití plôch zelene, vodných plôch, objektov, zariadení areálov 
Územia navrhované na funk�né a priestorové úpravy verejných komunika�ných priestorov 
(5) územie navrhované na funk�né a priestorové úpravy komunikácií, verejných 

komunika�ných priestorov, ciest a sprievodných plôch zelene popri komunikáciách 
Územia navrhované na budovanie nových rozvojových plôch v návrhovej etape 
(6) územie navrhované na nové funk�né využitie (návrh – N) 

 ide o plochy v sú�asnej dobe využívané ako orná pôda (OP), trvalé trávne porasty 
(TTP), lesné porasty (LP), záhrady pri rodinných domoch (ZZ) 

Územia navrhované na budovanie nových rozvojových plôch vo výh�adovej etape 
(7) územie navrhované na nové funk�né využitie (výh�ad – 1. etapa – V1) 

 ide o plochy v sú�asnej dobe využívané ako orná pôda (OP), trvalé trávne porasty 
(TTP), lesné porasty (LP), záhrady pri rodinných domoch (ZZ) 

Územia navrhované na 
alší územný rozvoj obce v budúcnosti 
(8) územie navrhované na nové možné funk�né využitie ako rezervná výh�adová plocha 

(dlhodobý výh�ad – 2. etapa – V2)  

Návrh intervencií do územia je uvedený v tabu�ke základných regula�ných jednotiek. 

2.6.2 ROZDELENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA PRE POTREBY REGULÁCIE 
A............................Funk�no-priestorový celok   Hrani�ná 

B............................Funk�no-priestorový celok   Mládežnícka 

C............................Funk�no-priestorový celok   Centrum 

D............................Funk�no-priestorový celok   Na všku 

E............................Funk�no-priestorový celok   Šutrov�a 

F.............................Funk�no-priestorový celok   Školská 

G............................Funk�no-priestorový celok   Vajanského 
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H............................Funk�no-priestorový celok   Za humnami 

I ............................Funk�no-priestorový celok   Nová 

J............................Funk�no-priestorový celok   Lesy 

K............................Funk�no-priestorový celok   Družstevná 

L............................Funk�no-priestorový celok   Pri mo�idle 

M...........................Funk�no-priestorový celok   Železnica 

N...........................Funk�no-priestorový celok   Na trávnikoch pri všku 

O...........................Funk�no-priestorový celok   Dia�ni�né odpo�ívadlo 

P............................Funk�no-priestorový celok   Golfpark. 

2.6.3 URBANISTICKÝ NÁVRH FUNK�NÉHO VYUŽITIA  A PRIESTOROVÉHO 
USPORIADANIA JEDNOTLIVÝCH �ASTÍ RIEŠENÉHO ÚZEMIA OBCE 

2.6.3.1 (A) Funk�no-priestorový celok Hrani�ná 
Poloha 

Územie na severnom konci obce pri vyústení cesty I/2 z obce smerom na Kúty I/2 

Funk�ná charakteristika 

Monofunk�ná výrobná zóna s areálmi výroby a dopravnej vybavenosti 

Intervencie do územia 

Územie navrhované na rekonštrukciu, intenzifikáciu funk�ného využitia a výh�adovo je �as� územia 
navrhnutá na zmenu funk�ného využitia 

Priestorová charakteristika 

Extenzívne využívaný prevádzkový areál, areál SSCaK, areál ,,a. s. Mäsko“. Priame napojenie na cestu I/2. 
Neupravené plochy pred areálmi, nevyhovujúce oplotenia. 

Návrh urbanistického riešenia 

Zachova� výrobnú funkciu v území 

Upravi� vstupný priestor do obce (informa�ná tabu�a, parkové úpravy zelene, umelecký prvok,...). 

Upravi� plochy sprievodnej zelene pozd�ž cesty I/2, vybudova� chodník a cyklistický chodník 
(smerom z areálu KSCR Golfpark Sekule) pozd�ž cesty I/2 z východnej strany.  

Vybudova� navrhované dve prie�ne pešie prepojenia do verejných komunika�ných priestorov 
KSCR Golfpark Sekule. 

Výh�adovo zváži� možnos� premiestnenia prevádzkového areálu a SSCaK do jednej z 
navrhovaných ve�kých výrobných plôch vo východnej �asti obce. 

Územie dnešného prevádzkového areálu výh�adovo pri�leni� ku športovým plochám s cie�om 
vybudova� v budúcnosti rozsiahlejší športový areál so športovým (futbalovým) štadiónom, 
parkoviskami, prevádzkovou budovou a stravovacím zariadením – s priamym vstupom z cesty I/2.  

Areál SSCaK výh�adovo alebo premiestni� do východnej �asti obce alebo zachova� a mierne 
upravi� hranice areálu a dopravne prerieši� pripojenie navrhovaného obchvatu na cestu I/2. 

Pozemok rodinného domu v sú�asnej dobe zachova�, vo výh�ade uvažova� o zmene funk�ného 
využitia (OV, výroba, skladovanie zele�). 

2.6.3.2 (B) Funk�no-priestorový celok Mládežnícka 
Poloha 

Územie v západnej �asti obce ohrani�ené ulicami Hrani�ná (cesta I/2), Široká a zadnou �iarou pozemkov 
rodinných domov na Mládežníckej ulici. 

Funk�ná charakteristika 



Územný plán obce Sekule  2007 

AUREX, spol. s r.o., Bratislava  49 

Obytná zóna so staršou a novšou zástavbou rodinných domov a s futbalovým ihriskom 

Intervencie do územia 

Územie funk�ne stabilizované, navrhované na intenzifikáciu priestorového využitia 

Priestorová charakteristika 

Pravidelná uli�ná sie� so solitérmi rodinných domov a s menšími drobnými prevádzkami ob�ianskej 
vybavenosti, rozptýlenými v území . 

Návrh urbanistického riešenia 

Mládežnícka ulica v severnej �asti, doteraz dopravne zaslepená, je navrhnutá na pred�ženie 
severozápadným smerom a pripojenie ku ulici Široká. 

Okolo pred�ženej komunikácie na Mládežníckej ulici je navrhnutá nová zástavba rodinných domov 
s dvoma prie�nymi prerušeniami, výh�adovými pešími a cestnými prepojeniami. 

Vzh�adom na to, že v širších územných vz�ahoch v katastrálnom území a v širšom záujmovom 
území obce je Mládežnícka ulica sú�as�ou siete rekrea�ných trás (trasa vedie od trojhrani�ného 
bodu cez Mládežnícku ulicu, cez široký peší verejný komunika�ný priestor areálu Golfparku ku 
navrhovaným lesom so spolo�ensko-rekrea�nou funkciou a na Šaštín-Stráže), v tejto �asti 
zástavby sú ako doplnková funkcia ku dominantnej funkcii bývania doporu�ené funkcie športu. 

V existujúcej �asti Mládežníckej ulice bude šírkový profil verejného komunika�ného priestoru 
upravený pod�a priestorových možností, v navrhovanej �asti ulice bude šírka komunika�ného 
priestoru 13 m-15 m. 

Sú�as�ou verejného komunika�ného priestoru budú okrem komunikácie pásy sprievodnej zelene, 
rezervná plocha pre zelený odvod�ovací kanál, peší (a cyklistický) chodník a pás nízkej zelene 
medzi chodníkom a predzáhradkami 

V súvislej zástavbe Štúrovej a Mládežníckej ulice výh�adovo vytipova� približne v strede domoradia 
na oboch uliciach vo�né priestory, napr. po asanácii nevyhovujúcich objektov, a uvo�nené pozemky 
využi� na vybudovanie prie�nej spojovacej komunikácie (skráti� d�žku ulíc a umožni� zavedenie 
jednosmernej ulice). 

V západnej �asti územia rešpektova� ochranné a bezpe�nostné pásmo plynu DN 500 PN 4,0M Pa. 

V juhovýchodnej �asti územia vybudova� novú cestnú komunikáciu popri vodnom kanáli smerom k 
Šutrovni a upravi� verejný komunika�ný priestor na parkovo upravené plochy zelene. 

Revitalizova� vodný kanál. 

V mieste bezpe�nostného pásma založi� parkovo upravenú plochu zelene a cez Sekulský náhon 
vybudova� v tejto �asti obce jedno dopravné a dve pešie premostenia. 

2.6.3.3 (C) Funk�no-priestorový celok Centrum 
Poloha 

Územie v centrálnej �asti obce ohrani�ené ulicami Hrani�ná, Družstevná, Vajanského Pekná, Na všku. 
Centrum obce uhloprie�ne prelína Cintorínska ulica. Sú�as�ou centra je rozsiahle vidlicovité námestie. 

Funk�ná charakteristika 

Zmiešaná zóna s prevahou ob�ianskej vybavenosti  

Intervencie do územia 

Územie funk�ne stabilizované, navrhnuté na rekonštrukciu, revitalizáciu a na intenzifikáciu priestorového 
využitia. 

Priestorová charakteristika 

Najstaršia �as� obce s priestranným ale priestorovo a funk�ne nevyužitým. námestím Rozsiahla 
nezastavaná plocha v severnej �asti s pozemkami záhrad predstavuje územnú rezervu pre �alší rozvoj 
obce. V západnej �asti územia sa nachádza futbalové ihrisko a cintorín, v ktorom absentuje zele� a 
chodníky. Okolo kostola sa rozprestiera parkovo upravená udržiavaná plocha zelene.  

Návrh urbanistického riešenia 
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Rešpektova� historickú urbanistickú štruktúru centra a v tejto urbanistickej štruktúre kontinuálne 
pokra�ova� aj v návrhu nových funk�ných plôch. 

Zariadenia ob�ianskej vybavenosti umiest�ova� prednostne v centrálnej �asti obce, okolo 
historického námestia. 

Obnovi�, pod�a priestorových možností, bývalé pešie prepojenie v existujúcej obytnej zástavbe 

Rešpektova� nezastavite�né pozemky, navrhnuté na funk�né využitie verejná zele� a využi� ich pre 
nové perspektívne pešie prepojenia . 

Navrhnú� rekonštrukciu a revitalizáciu námestia, zachova� hodnotnú zele� na námestí a založi� 
nové plochy parkovo upravenej zelene 

Zo západnej strany námestia zachova� odvod�ovací kanál, z východnej strany vyrieši� odvedenie 
vôd dobudovaním odvod�ovacieho kanála a zaústi� ho do kanála Zelnica. 

V rámci rekonštrukcie námestia a úprav odtokových pomerov v lokalite brezového porastu na 
východnom konci námestia zváži� možnos� obnovi� malú vodnú plochu, ktorá tu v minulosti bola 
a vodnú plochu využi� sú�asne ako priestorotvorný, estetický a kompozi�ný prvok námestia. 

Do úprav námestia zakomponova� aj studne pri historickom cintoríne. 

Prevádzku sklenárstva pri obecnom úrade v sú�asnej dobe zachova�, ale výh�adovo navrhnú� na 
premiestnenie do východnej �asti obce, do navrhovaných výrobných areálov. 

Objekt sklenárstva a dvor s kamenným múrikom výh�adovo vhodne využi� na umiestnenie OV 
(napr. záhradná reštaurácia). Múrik dvora vhodné otvori� zo všetkých strán bráni�kami. 

Pri potravinách vybudova� križovatku tvaru T a plochy získané úpravou križovatky a úpravou 
cestného šírkového profilu využi� na založenie nových plôch zelene, na vybudovanie parkovacích 
miest pri Potravinách a na doplnenie nových chodníkov. 

Upravi� plochy zelene pri Dome smútku, doplni� zele� cintorína. 

Rozsiahle pozemky záhrad navrhnú� na vybudovanie novej obytnej zástavby. Sú�as�ou 
navrhovaných plôch sú oddychové plochy so zele�ou, ihriskami a menšími športovými plochami. 

Z dôvodu rekonštrukcie a revitalizácie námestia vypracova� projektovú dokumentáciu 
rekonštrukcie a revitalizácie námestia. 

2.6.3.4 (D) Funk�no-priestorový celok Na všku 
Poloha 

Územie v južnej �asti zastaveného územia obce, zo západnej strany lemované Sekulským náhonom, 
z východnej strany ohrani�ené ulicami Vajanského, Na všku a ulicou Pekná. 

Funk�ná charakteristika 

Zmiešaná zóna so staršou obytnou zástavbou a s areálom „Agrofarma“ 

Intervencie do územia 

Územie funk�ne stabilizované, navrhnuté na intenzifikáciu priestorového využitia, na výh�adové rozšírenie 
plôch na rekrea�né a agroturistické aktivity. 

Priestorová charakteristika 

Staršia solitérna zástavba rodinných domov s dlhými úzkymi pozemkami zvažujúcimi sa k Sekulskému 
náhonu. Pozd�ž vodného toku je areál „Agrofarmy,“ zameraný na chov a predaj koní a v budúcnosti na 
rekrea�né jazdenie a hipoturistiku, navrhovaný na rozšírenie. 

Návrh urbanistického riešenia 

Urbanistická štruktúra tohto územia je pomerne jednoduchá a zachováva sa aj v návrhu územného 
plánu. Doplnená je o výh�adový návrh novej obytnej ulice vedenej paralelne s ulicou Pekná. Nová 
ulica sa pripája ku krátkej, pôvodne slepej, uli�ke oproti futbalovému ihrisku. Krátka uli�ka sa 
v priamom smere predlžuje ku Sekulskému náhonu ako pešia ulica a �alej pokra�uje cez mostík 
ku navrhovanej po�nej ceste vedúcej ku Šutrovni. 

Sú�as�ou obytnej ulice sú navrhované menšie oddychové plochy. 
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Sú�asný areál Agrofarmy (bližšie je opísaný v �asti Ob�ianska vybavenos�), je navrhovaný na 
rozšírenie (rozšírenie ponuky agroturistických aktivít).  

Plánované hnojisko pre Agrofarmu najvhodnejšie situova� v polohách vzdialenejších od obytnej 
zástavby, a to pod�a požadovaných ochranných pásiem a hygienických požiadaviek. 

Vodohospodársky objekt v južnej �asti územia je navrhnutý na rekonštrukciu, plochy okolo objektu 
sú navrhnuté na úpravu. 

2.6.3.5 (E) Funk�no-priestorový celok Šutrov�a 
Poloha 

Územie juhozápadnej �asti obce, mimo sú�asnej hranice zastavaného územia obce 

Funk�ná charakteristika 

Zmiešaná obytno-rekrea�ná zóna 

Intervencie do územia 

Územie funk�ne stabilizované, navrhnuté na rozšírenie plôch pre šport, rekreáciu, trvalé a rekrea�né bývanie 

Priestorová charakteristika 

Prírodne hodnotné územie okolo vodnej plochy s intenzívne zastavanými plochami okolo severného 
a východného brehu jazera. Hustá zástavba chát zmiešaná so zástavbou charakteru rodinných domov. 
Brehy vodnej plochy sú len �iasto�ne upravené, chýbajú tu zariadenia ob�ianskej vybavenosti, športové 
a oddychové plochy. Brehové porasty sa vyskytujú viac v západnej a južnej �asti jazera, kde nie je žiadna 
výstavba  

Návrh urbanistického riešenia 

Vzh�adom na zvýšený záujem o bývanie a rekreáciu pri vodnej ploche sú v území navrhované 
v severnej �asti nové plochy obytno-rekrea�nej zástavby, kontinuálne nadväzujúce na existujúcu 
zástavbu. 

Nové plochy pre výstavbu navrhnú� tak, aby bol pozd�ž brehov vodnej plochy zachovaný koridor 
verejne prístupný s minimálnou šírkou 30 m na verejné rekrea�né využitie. 

Navrhovaná zástavba pokra�uje výh�adovým radom domov smerom ku Sekulskému náhonu. 

Navrhované plochy pre zmiešané bývanie prerušova� plochami verejnej zelene a plochami 
ob�ianskej vybavenosti pre potreby rekreácie. 

V západnej �asti územia navrhnú� plochu pre vybudovanie amfiteátra, ktorá bude prístupná 
navrhovanou komunikáciou priamo od cesty na Hohenau a sú�asne navrhovanou komunikáciou aj 
priamo z obce Sekule. 

Vo východnej �asti územia navrhnú� plochy ob�ianskej vybavenosti prístupné priamo z cesty I/2, 
�alšie plochy OV sú navrhnuté na polostrove vo východnej �asti územia. 

Pri severnom brehu jazera sú navrhnuté plážové plochy s príslušnou vybavenos�ou. 

V križovaní ciest v navrhovanej obytno-rekrea�nej zástavbe sú navrhované priestory pre menšie 
námestia z dôvodu preh�adnosti križovatiek a uvo�nenia zástavby. 

Južné brehy vodnej plochy navrhnú� na tichý rekrea�ný režim s možnos�ou využitia pre rybolov 
a na využitie pre športové aktivity s ihriskami prírodného charakteru. 

Brehy jazera navrhnú� na revitalizáciu, vo východnej �asti na úpravu a spevnenie, malé jazierko 
oddelené prírodným mólom od ve�kej vodnej plochy prepoji� s ve�kou vodnou plochou upravením 
prírodného móla a novým mostíkom. 

V návrhu nového funk�ného využitia rešpektova� ochranné a bezpe�nostné pásmo plynu. 

2.6.3.6 (F) Funk�no-priestorový celok Školská 
Poloha 

V južnej �asti obce na hranici katastra Moravského Svätého Jána 

Funk�ná charakteristika 
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Zmiešaná zóna s plochami bývania, ob�ianskej vybavenosti, športu a komunálnej výroby 

Intervencie do územia 

Návrh na novú výstavbu 

Priestorová charakteristika 

Po�nohospodársky využívané územie s nízkymi bonitovanými jednotkami 

Návrh urbanistického riešenia 

V území je navrhnutá nová zástavba rodinných a bytových domov, nové plochy ob�ianskej 
vybavenosti, plochy športové, v kontakte s areálom ZŠ, plochy verejnej zelene parkovo upravené 
a plocha pre výrobné aktivity. 

Sie� navrhovaných verejných komunika�ných priestorov plynulo nadväzova� na existujúce 
a navrhované plochy verejných komunika�ných priestorov, parkovo upravené plochy verejnej 
zelene nadviaza� územne na park kaštie�a v Moravskom Svätom Jáne. 

Nové verejné komunika�né priestory navrhova� priestranné, s dostato�nou šírkou uli�ného profilu 
(min. 13-14m), aby v nich bolo možné umiestni� okrem cestnej komunikácie chodníky (cyklistické 
chodníky), odvod�ovacie kanály so sprievodnou zele�ou, pásy verejnej zelene parkovo upravenej, 
odstavné ostrov�eky pre parkovanie. 

Na križovaniach ciest rešpektova� rozh�adové trojuholníky z dôvodu preh�adnosti dopravnej 
situácie a z dôvodu priestornosti urbanistického interiéru. 

Historický komín v južnej �asti obce – zachova�, zrekonštruova�, zakomponova� do navrhovaných 
verejných komunika�ných priestorov ako drobnú technickú pamiatku 

Vyrieši� odvodnenie na existujúcich komunikáciách dobudovaním odvod�ovacích kanálov s 
prirodzenou úpravou brehov a brehových porastov, ktoré v zastavanom území obce plnia tiež 
funkciu priestorotvornú, kompozi�nú a estetickú. H�bka odvod�ovacích kanálov by nemala by� 
z bezpe�nostného h�adiska hlbšia ako 0,5 – 1,0 m. 

Výroba navrhovaná do tohto funk�ne zmiešaného územia musí ma� parametre ekologicky �istých 
technológií výroby bez škodlivých vplyvov na životné prostredie a areál bude od ostatných 
funk�ných plôch oddelený pásom izola�nej a ochrannej zelene. 

Pozd�ž športovej plochy a areálu ZŠ je vedený nový peší chodník, ktorý sa pripája k ulici 
Vajanského. 

2.6.3.7 (G) Funk�no-priestorový celok Vajanského 
Poloha 

Územie vo východnej �asti obce pozd�ž ulice Vajanského 

Funk�ná charakteristika 

Obytná zóna so staršou zástavbou rodinných domov 

Intervencie do územia 

Funk�ne stabilizované územie navrhnuté na intenzifikáciu priestorového využitia 

Priestorová charakteristika 

Uli�ná zástavba s radom solitérnych rodinných domov s upravenými plochami sprievodnej zelene 
a odvod�ovacím kanálom pozd�ž cestnej komunikácie. Dlhé úzke pozemky rodinných domov umož�ujú 
intenzifikova� zástavbu paralelným radom rodinných domov. 

Návrh urbanistického riešenia 

Navrhovaná obytná zástavba preruši� v štyroch bodoch navrhovanými plochami verejnej zelene. 
Sú to miesta pre perspektívne pešie a cestné prepojenia medzi novou výh�adovou zástavbou 
v lokalite „ Za humnami“ a medzi pôvodnou zástavbou historického centra obce. 

Sú�as�ou navrhovanej zástavby sú dve rozsiahlejšie navrhované plochy – plocha verejnej zelene 
a oddychové plochy vo východnej �asti územia. 
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2.6.3.8 (H) Funk�no-priestorový celok Za humnami 
Poloha 

Územie vo východnej �asti obce za hranicami sú�asného zastavaného územia. 

Funk�ná charakteristika 

Po�nohospodársky využívané územie. 

Intervencie do územia 

Územie navrhované na funk�né využitie, zmiešaná zóna bývania, ob�ianskej vybavenosti a športu. 

Priestorová charakteristika 

Územie je po�nohospodársky využívané, i ke� ide o pôdy najnižších BPEJ, územím prechádzajú viaceré 
po�né cesty. 

Návrh urbanistického riešenia 

Územie je navrhnú� vo výh�adovej prvej a druhej etape na nové funk�né využitie na ú�ely bývania, 
ob�ianskej vybavenosti a športu a oddychových plôch.  

Navrhovanú sie� verejných komunika�ných priestorov nadviaza� na navrhované perspektívne 
cestné a pešie prepojenia v celku Vajanského. 

Nové verejné komunika�né priestory navrhova� priestranné, s dostato�nou šírkou uli�ného profilu 
(min. 13-14m), aby v nich bolo možné umiestni� okrem cestnej komunikácie chodníky (cyklistické 
chodníky), odvod�ovacie kanály so sprievodnou zele�ou, pásy verejnej zelene parkovo upravenej, 
odstavné ostrov�eky pre parkovanie. 

Rešpektova� požiadavku na vytvorenie oddychových plôch, plôch zelene a línií peších prepojení 
(napríklad tzv. susedských uli�iek) ako vo�ných nezastavaných verejne prístupných plôch z dôvodu 
primeranej rozvo�nenosti vidieckej urbanistickej štruktúry a vytvorenia územných predpokladov pre 
šport, detské ihriská, oddychové plochy, zele�, pre bezkolízne umiestnenia zariadení technickej 
vybavenosti, dopravnej vybavenosti, vodných kanálov na úpravu odtokových pomerov a pod. 

Na križovaniach ciest rešpektova� rozh�adové trojuholníky z dôvodu preh�adnosti dopravnej 
situácie a z dôvodu priestornosti urbanistického interiéru. 

Vyrieši� odvodnenie na existujúcich komunikáciách dobudovaním odvod�ovacích kanálov s 
prirodzenou úpravou brehov a brehových porastov, ktoré v zastavanom území obce plnia tiež 
funkciu priestorotvornú, kompozi�nú a estetickú. H�bka odvod�ovacích kanálov by nemala by� 
z bezpe�nostného h�adiska hlbšia ako 0,5 – 1,0 m. 

2.6.3.9 (I) Funk�no-priestorový celok Nová 
Poloha 

Územie v severovýchodnej �asti obce. 

Funk�ná charakteristika 

Zmiešaná zóna výroby a bývania s územnou prevahou výrobných aktivít. 

Intervencie do územia 

Územie navrhnuté na rekonštrukciu a intenzifikáciu funk�ného a priestorového využitia. 

Priestorová charakteristika 

Územie bývalého po�nohospodárskeho dvora, prevažne nevyužívané. Stará, schátraná zástavba bývalých 
po�nohospodárskych objektov, funk�né prevádzky výroby (stolárstva), po�nohospodársky sklad, �SPH, vo 
východnej �asti územia sa nachádza nevyužívaný vodojem, prístup do celého areálu je z jedného vstupného 
bodu od cesty III/00227. Neupravený vstupný priestor s nespevnenou plochou, sú�asne s troma objektmi 
s kultúrno-historickou hodnotou. Obytná zástavba predstavuje rad rodinných domov, v závere domoradia sa 
nachádza predaj�a záhradného centra Rodos. 

Návrh urbanistického riešenia 

Územiu ponecha� charakter zmiešanej zóny s dominantnou funkciou výroby. 
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Bývalý po�nohospodársky dvor navrhnú� na rekonštrukciu, rekultiváciu plôch, asanáciu 
nevyhovujúcich objektov a intenzifikáciu funk�ného a priestorového využitia. 

Navrhovaný severný obchvat obce umožní obslúži� menšie výrobné prevádzky v areáli z viacerých 
vstupných bodov. 

Do výrobného areálu perspektívne umiestni� rozmanité výrobné prevádzky,. 

Pripojenie obchvatu na cestu III/0227 bude znamena� dopravnú reorganizáciu územia, 
vybudovanie novej križovatky, presun vstupu do areálu �SPH a úpravu malého námestia pred 
neogotickou kaplnkou z r. 1888. 

Okolo výrobného areálu navrhnú� výsadbu pásu ochrannej a izola�nej zelene. 

2.6.3.10 (J) Funk�no-priestorový celok Lesy 
Poloha 

Územie v severnej �asti obce, �iasto�ne už mimo hranice zastavaného územia obce 

Funk�ná charakteristika 

Zmiešaná zóna výroby a po�nohospodársky využívaného územia 

Intervencie do územia 

Územie navrhované na asanáciu nevyhovujúcich, schátraných objektov v bývalom po�nohospodárskom 
dvore, následná rekultivácia a revitalizácia územia, územie mimo po�nohospodárskeho areálu je navrhnuté 
v severnej �asti na výsadbu pásu lesných porastov, realizáciu peších prepojení, zachovanie existujúcich 
porastov a v západnej �asti na výh�adový rozvoj zariadení ob�ianskej vybavenosti vo väzbe na nové 
centrum obce a na verejné komunika�né priestory Golfparku. 

Priestorová charakteristika 

�as� územia je znehodnotená starou nevyhovujúcou zástavbou po�nohospodárskeho dvora a zvyškami už 
nevyužívaných spevnených plôch, zvyšok územia tvoria lesné porasty a nelesná drevinová vegetácia 
a po�nohospodársky nevyužívaná pôda. 

Návrh urbanistického riešenia 

Územie nemá navrhnuté okrem dvoch menších plôch v západnej �asti žiadne rozvojové plochy na 
zástavbu. V etape výh�adovej je územie funk�ne využité na výsadbu lesných porastov a po 
rekultivácii a revitalizácii plochy bývalého po�nohospodárskeho dvora ako orná pôda. 

V západnej �asti územia navrhnú� vo výh�adovej etape dve menšie plochy pre zariadenia 
ob�ianskej vybavenosti. 

V území  navrhnú� viaceré pešie prepojenia medzi zastavaným územím obce a Golfparkom. 

Plochy vymedzené pešími prepojeniami po vybudovaní severného obchvatu obce vzh�adom na 
výhodnú priamu dopravnú dostupnos� z obchvatu výh�adovo funk�ne zhodnoti� na rozvoj 
rekrea�ných, športových, agroturistických aktivít, prípadne na rozvoj ekologicky �istých prevádzok 
výroby a služieb. 

Vstupné plochy do areálov a kontaktové plochy medzi areálmi a komunikáciami navrhnú� na 
úpravu a výsadbu parkovo upravenej zelene. 

2.6.3.11 (K) Funk�no-priestorový celok Družstevná 
Poloha 

Územie v severnej �asti obce, medzi Družstevnou ulicou a navrhovaným severným obchvatom obce. 

Funk�ná charakteristika 

Zmiešaná zóna bývania a ob�ianskej vybavenosti. 

Intervencie do územia 

Územie funk�ne stabilizované, navrhované na intenzifikáciu priestorového využitia. 

Priestorová charakteristika 
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Územie so staršou i novou obytnou zástavbou, uhloprie�ne pre�até vodným tokom – odvod�ovacím kanálom 
v lokalite Zelnice. Nevyužité plochy predstavujú územné rezervy pre �alší rozvoj bývania a ob�ianskej 
vybavenosti. 

Návrh urbanistického riešenia 

Návrh zachováva charakter funk�ného využitia územia a územné rezervy využíva pre �alší rozvoj 
bývania a ob�ianskej vybavenosti. 

V západnej �asti územia vzh�adom na kontaktovú polohu medzi Golfparkom a zastavaným 
územím obce navrhnú� nové centrum obce s plochami ob�ianskej vybavenosti a verejnej zelene. 

Odvod�ovací kanál navrhnú� na revitaliza�né úpravy a doplnenie brehových porastov. 

Nové centrum obce je sú�asne situované pri navrhovanom severnom obchvate a prechádza ním 
navrhovaná rekrea�ná trasa od trojhrani�ného bodu na Šaštín – Stráže. 

2.6.3.12 (L) Funk�no-priestorový celok Pri mo�idle 
Poloha 

Územie .medzi dia�nicou D2 a železni�nou tra�ou �. 110 pri železni�nej stanici. 

Funk�ná charakteristika 

Po�nohospodársky a priemyselne využívané územie. 

Intervencie do územia 

Územie navrhované na nové funk�né využitie. 

Priestorová charakteristika 

Po�nohospodársky využívané územie s dvoma plochami priemyselných a skladových prevádzok – nový 
hospodársky areál zameraný na skladovanie a predaj stavebného materiálu, jeden neupravený a extenzívne 
využívaný. Nad cestou III/00227 rozsiahla vodná plocha s brehovými porastmi. Vysoká hladina vody 
v jazierku spôsobuje �asté zaplavovanie cesty a tým obmedzovanie dopravy. 

Návrh urbanistického riešenia 

�as� územia medzi dia�nicou a železnicou navrhnú� na rozvoj výrobných aktivít, ktoré nie je 
vhodné rozvíja� v kontakte s obytnou zástavbou. 

Do navrhovaného areálu výh�adovo premiestni� výrobné prevádzky z ostatných �astí obce a tiež je 
to vhodná lokalita na umiestnenie zberného dvora, prípadne kompostárne. 

Hospodársky areál južne od cesty navrhnú� na zachovanie, úpravu a intenzifikáciu priestorového 
využitia. 

Vstupné plochy do areálov a kontaktové plochy medzi areálmi a komunikáciami navrhnú� na 
úpravu a výsadbu parkovo upravenej zelene. 

Vodnú plochu s brehovými porastmi navrhnú� na zachovanie, problém zaplavovania cesty bude 
doriešený úpravou cesty a vybudovaním mimoúrov�ového železni�ného priecestia. 

2.6.3.13 (M) Funk�no-priestorový celok Železnica 
Poloha 

Územie pri železni�nej trati okolo železni�nej stanice. 

Funk�ná charakteristika 

Územie s plochami dopravnej vybavenosti železni�nej a bývania. 

Intervencie do územia 

Územie funk�ne stabilizované, navrhnuté na rekonštrukciu. 

Priestorová charakteristika 

V južnej �asti územia sa nachádza pozemok s rodinným domom. Územie využívané pre potreby železni�nej 
dopravy. Nachádza sa tu nieko�ko objektov železni�ných zariadení, z ktorých mnohé sú už nefunk�né, 
schátrané. Využívaný je objekt železni�nej výpravne, bývalá železni�ná stanica so služobným bytom 
a �akár�ou, ostatné objekty sú navrhnuté na rekonštrukciu (objekt starej železni�nej vodárne, stojany na 
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bicykle) a na asanáciu (staré prístrešky, bufety, sklady). Plochy okolo železni�nej stanice sú neupravené. 
Prístrešok pre zastávku SAD je v nevyhovujúcom stave. Rozsiahle spevnené plochy nemajú jasné dopravné 
a iné funk�né využitie. 

Návrh urbanistického riešenia 

Územie pri železni�nej stanici, jeden zo vstupných priestorov do obce, si vyžaduje náležité úpravy. 

Cestnú komunikáciu vedenú paralelne so železni�nou tra�ou navrhnú� na úpravu (vo výh�ade bude 
tiež plni� funkciu jedného z nástupných bodov do perspektívneho areálu Aquaparku). 

Prístrešok SAD navrhnú� na výmenu za vhodnejšiu konštrukciu. 

Za objektom železni�nej stanice upravi� plochy a vyzna�i� parkovacie miesta. 

Objekt starej železni�nej vodárne navrhnú� na rekonštrukciu, ozna�enie jeho pôvodného využitia 
a prípadne na sezónne sprístupnenie ako technická pamiatka. 

Nevyhovujúce objekty, nevyužívané sklady, dvory asanova� a na uvo�nenom mieste navrhnú� 
parkovo upravené plochy zelene, lavi�ky, osvetlenie a menší pavilón (prístrešok) pre cestujúcich 
architektonicky previazaný s budovou starej železni�nej stanice (zvä�ši� perspektívne �akárenské 
priestory). 

Zrekonštruova� prístrešok so stojanmi na bicykle, prípadne nahradi� novým. 

Stud�u na železni�nej stanici zakomponova� do parkových úprav zelene. 

Zachova� tradi�nú architektúru železni�iarskych objektov (vodáre�, stanica). 

Revitalizova� vodný tok pozd�ž cestnej komunikácie a založi� línie sprievodnej zelene. 

2.6.3.14 (N) Funk�no-priestorový celok Na trávnikoch pri všku 
Poloha  

Územie v severovýchodnej �asti riešeného územia obce medzi dia�nicou D2 a železni�nou tra�ou �. 110. 

Funk�ná charakteristika 

�as� územia po�nohospodársky využívaná a �as� územia pokrývajú hospodárske lesy. 

Intervencie do územia 

Územie �iasto�ne funk�ne stabilizované, navrhnuté na intenzifikáciu a zmenu funk�ného využitia. 

Priestorová charakteristika 

Po�nohospodárske pôdy s lesnými cestami, borovicové porasty medzi dopravnými koridormi. 

Návrh urbanistického riešenia 

Územie si ponecháva charakter urbanisticky extenzívne využívaných po�nohospodárskych 
a lesných pôd. 

Vzh�adom na to, že v tomto území sa perspektívne plánuje umiestnenie rekrea�no-športového 
areálu na báze termálnych vôd, lesy v úseku medzi dia�nicou D2 a železni�nou tra�ou �. 110 sú 
v tomto území navrhované na zmenu kategórie – na lesy s rekrea�no-spolo�enskou funkciou. 

V navrhovaných rekrea�ných lesoch sa plánuje umiestni� Aquapark so zariadeniami pre šport, 
rekreáciu, OV a rekrea�né bývanie. 

Dopravný prístup do plánovaného Aquaparku je navrhovaný od cesty III/00227 na Borský Svätý 
Jur a výh�adovo, po prípadnom prehodnotení funk�ného a priestorového využitia dia�ni�ného 
odpo�ívadla Sekule, aj priamo z dia�nice D2. Z h�adiska dopravného prístupu – cestného, pešieho 
a cyklistického výh�adovo uvažova� aj s dia�ni�ným nadjazdom v mieste dia�ni�ného odpo�ívadla. 

2.6.3.15 (O) Funk�no-priestorový celok Dia�ni�né odpo�ívadlo 
Poloha  

Územie v severovýchodnej �asti riešeného územia na trase dia�nice D2. 

Funk�ná charakteristika 
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Územie dopravnej vybavenosti cestnej. 

Intervencie do územia 

Územie funk�ne stabilizované, navrhované na revitalizáciu a funk�ného a priestorového využitia. 

Priestorová charakteristika 

Územie s dopravnou vybavenos�ou – �erpacia stanica pohonných hmôt, motorest (toho �asu nefunk�ný), 
odpo�ívadlá. Územie v okrajových �astiach �iasto�ne zne�istené odpadmi. Ne�aleko motorestu (z južnej 
strany) sa nachádza ve�kokapacitné parkovisko, málo využívané. 

Návrh urbanistického riešenia 

Funkcia dia�ni�ného odpo�ívadla ostane zachovaná a po perspektívnom rozšírení funkcií 
odpo�ívadla (prehodnotenie dia�ni�ných odpo�ívadiel na Slovensku) budú plochy odpo�ívadla 
priestorovo prehodnotené a navrhnuté na nové priestorové úpravy. 

Prehodnoti� výh�adovo doterajšie dopravné, priestorové a funk�né využitie dia�ni�ného 
odpo�ívadla Sekule z dôvodu rozvoja športovo rekrea�ných aktivít v obci, podpori� rozvoj týchto 
aktivít v obci a tiež v regióne a zhodnoti� rozsiahlu plochu zne�isteného až zdevastovaného a 
extenzívne priestorovo a funk�ne využívaného odpo�ívadla v okrajových �astiach smerom ku obci. 

2.6.3.16 (P) Funk�no-priestorový celok Golfpark 
Poloha  

Územie v severovýchodnej �asti riešeného územia medzi cestou I/2 a dia�nicou D2, medzi dvoma kanálmi 
(kanál 03 a kanál Pod borinami). 

Funk�ná charakteristika 

Územie s lesnými porastmi, po�nohospodárskou pôdou, jazerami (pozostatky po �ažbe štrkopieskov) 
a s nelesnou drevinovou vegetáciou. 

Intervencie do územia 

Územie navrhované na revitalizáciu a návrh nového funk�ného využitia. 

Priestorová charakteristika 

Prírodne hodnotné územie s plochami borovicových porastov, vodných plôch a brehových porastov, nelesnej 
drevinovej vegetácie, po�nohospodárskej pôdy. Územie zna�ne znehodnotené odpadmi a divokými 
skládkami, ruinami bývalého rekrea�ného areálu. 

Návrh urbanistického riešenia 

KSCR Golfpark Sekule je navrhovaný viacfunk�ný areál so zameraním predovšetkým na šport, 
rekreáciu, kultúru, ob�iansku vybavenos�. Hlavnou ideou návrhu KSCR Golfpark Sekule je vytvori� 
viacfunk�ný areál dominantne prírodného charakteru. 

Sú�as�ou navrhovaného areálu Golfparku sú plochy pre bývanie. 

Z h�adiska tvorby zelene je celý areál KSCR Golfpark Sekule budovaný na plochách verejných 
komunika�ných priestorov – verejných zelených priestranstiev, ktoré sú v podobe plôch a línií 
rozmiestnené v celom riešenom území. Prepojenie jednotlivých �astí navrhovaných a existujúcich 
plôch (pôvodných porastov) zelene je zabezpe�ené prostredníctvom líniových �astí verejných 
zelených priestranstiev a sprievodnej zelene komunikácií. 

Plochy zelene sú doplnené o príslušný mobiliár, prvky drobnej architektúry, výtvarné prvky, herné 
prvky. Vybranými úsekmi sú vedené pešie a cyklistické trasy, ktoré umož�ujú pohyb v rámci areálu 
a zárove� sú prepojené s pešími a cyklistickými trasami, ktoré sa nachádzajú mimo riešeného 
územia areálu. Sú�as�ou zelene riešeného územia sú aj vodné plochy so sprievodnou vegetáciou. 
Voda sa stáva prvkom, ktorý spája jednotlivé �asti areálu navzájom. 

Areál KSCR Golfpark Sekule bude otvoreným areálom v nížinnej po�nohospodárskej krajine, s 
parkovo upravenými plochami zelene a s prírode blízkymi porastmi v úzkej väzbe na plochy 
krajinnej zelene. Architektonické riešenie inžinierskych stavieb a budov bude navrhované v 
harmónii s vidieckym charakterom prostredia a s prírodnými kvalitami prostredia.
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2.7 NÁVRH REGULÁCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNK�NÉHO 
VYUŽITIA ÚZEMIA S UR�ENÍM PREVLÁDAJÚCICH FUNK�NÝCH ÚZEMÍ VRÁTANE 
UR�ENIA PRÍPUSTNÝCH, PRÍPUSTNÝCH DOPLNKOVÝCH A NEPRÍPUSTNÝCH 
FUNKCIÍ 

Regulatívy funk�ného využitia územia stanovujú záväzné a odporú�ané podmienky pre využitie riešeného 
územia, vyjadrené písomnou a grafickou formou. 

Regulatívy sú stanovené tak, aby: 

• zoh�ad�ovali záujmy obce 

• bola zabezpe�ená možnos� kontinuálneho rozvoja dopravnej siete, aby sa v budúcnosti 
v maximálnej možnej miere zamedzilo vzniku územných dopravných problémov 

• aby bol ponechaný dostato�ný priestor pre detailné urbanisticko-architektonické riešenia. 

2.7.1.1 Druhy funk�ného využitia územia 
V územnom pláne obce Sekule sú navrhnuté tieto druhy funk�ného využitia územia: 

BÝVANIE (v dominantnej funkcii) 

PBr zmiešané územie s dominantnou funkciou bývania v rodinných domoch 

PBb zmiešané územie s dominantnou funkciou bývania v bytových domoch 

OB�IANSKA VYBAVENOS� (v dominantnej funkcii) 

OV plochy ob�ianskej vybavenosti 

POV zmiešané územie s dominantnou funkciou ob�ianskej vybavenosti 

VÝROBA (v dominantnej funkcii) 

PVP výrobné územie – výrobný areál 

  (s funkciami priemyselná, stavebná, komunálna výroba, výrobné a nevýrobné 
  služby, po�nohospodárske služby, po�nohospodárske skladovanie, smetný dvor, 
  kompostáre�, skladové hospodárstvo) 

PVK výrobné územie – prevádzkový dvor 

  (s funkciami stavebná, drobná komunálna výroba, výrobné a nevýrobné služby, 
  dopravná vybavenos�, skladové hospodárstvo) 

ŠPORT A REKREÁCIA (v dominantnej funkcii) 

Š  športové plochy 

R  rekrea�né areály, rekrea�né lokality 

PBR zmiešané územie bývania a rekreácie 

PVR zmiešané územie po�nohospodárskej výroby, športu a rekreácie  

  (agroturistické farmy, rekrea�né areály s doplnkovým malokapacitným chovom 
  zvierat, bez negatívnych ú�inkov na životné prostredie) 

GI  golfové ihrisko 

OD oddychové plochy 

  (plochy pre každodennú, rekreáciu a šport, plážové plochy pri vode a pod.) 

DOPRAVNÁ VYBAVENOS� (v dominantnej funkcii) 

DVC územie pre dopravnú vybavenos� cestnú 

  (areály, budovy a zariadenia cestnej dopravy a cestných dopravných služieb) 

DVŽ územie pre dopravnú vybavenos� železni�nú 

  (areály, budovy a zariadenia železni�nej dopravy a železni�ných dopravných 
  služieb) 
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VKP územie verejných komunika�ných priestorov s funkciami dopravnej vybavenosti 
  a zelene  

  (cestné, pešie, cyklistické komunikácie, plochy statickej dopravy) 

  (líniová a maloplošná verejná zele� vo väzbe na komunikácie) 

CKP územie centrálneho verejného komunika�ného priestoru obce s funkciami 
dopravnej vybavenosti a zelene 

  (hlavné námestie a verejné komunika�né priestory v dotyku hlavného námestia) 

  (cestné, pešie, cyklistické komunikácie, plochy statickej dopravy) 

  (líniová a maloplošná verejná zele� vo väzbe na komunikácie) 

TECHNICKÁ VYBAVENOS� (v dominantnej funkcii) 

TV  územie pre technickú vybavenos� 

  (areály, budovy a zariadenia technickej vybavenosti) 

ZELE� V ZASTAVANOM ÚZEMÍ OBCE A ZELE� VO VO�NEJ KRAJINE 

ZV  verejná zele�  

  rozsiahlejšie upravené verejné zelené priestranstvá 

  verejné parky a parkovo upravené plochy, 

  izola�ná a ochranná zele� v zastavanom území obce 

  sprievodná zele� pri komunikáciách v zastavanom území obce 

ZZ  zele� záhrad pri rodinných domoch 

ZC zele� cintorínov 

ZI  zele� izola�ná 

ZS  sprievodná zele� pri vo vo�nej krajine – zele� nízka, stredná, vysoká 

  stav, návrh na úpravu, doplnenie, založenie novej sprievodnej zelene 

ZBP sprievodná vegetácia vôd – sprievodná zele� (nízka, stredná, vysoká) vodných 
  tokov, vodných plôch a mokradí (brehové porasty) 

stav, návrh na úpravu existujúcich brehových porastov, doplnenie, založenie 
nových brehových porastov 

RKZ rozptýlená krajinná zele� 

OP orná pôda 

TTP trvalé trávne porasty 

NDV nelesná drevinová vegetácia 

LP  lesné porasty 

LPR lesné porasty so spolo�ensko-rekrea�nou funkciou 

  (parkovo upravený les v kontakte so zastavaným územím obce) 

VODA 

VT  vodné toky 

  stav, návrh na úpravu vodného toku 

  návrh nového vodného toku na úpravu vodného režimu/odtokových pomerov 
  v území 

VP vodné plochy 

  stav, návrh novej vodnej plochy na úpravu vodného režimu/odtokových pomerov 
  v území 
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VP malé vodné plochy, mokra�ové plochy, malé reten�né nádrže, suché poldre 

  stav, návrh novej malej vodnej plochy na úpravu vodného režimu/odtokových 
  pomerov v území. 

2.7.1.2 Charakteristika hlavných funkcií s uvedením prvkov priestorovej regulácie 
 

Zmiešané územie s dominantnou funkciou bývanie (PBr, PBb) 

(PBr), (PBb) – plochy ur�ené pre obytné domy – bytové domy a rodinné domy ur�ené na trvalé bývanie, 
ostatné budovy na bývanie (detské domovy, domovy dôchodcov, penzióny, útulky, a pod.), menšie areály, 
budovy a zariadenia pre ob�iansku vybavenos� (OV), šport (Š), rekreáciu (R), plochy zelene (Z), malé 
prevádzky pre drobnú komunálnu výrobu, zlu�ite�né s ostatnými uplatnenými funkciami a s funkciami 
susedných území, bez negatívnych vplyvov na životné a spolo�enské prostredie, slúžiace pre potreby a  
zamestnanos� miestneho obyvate�stva, prípadne záujmového územia. 

Podiel plôch ur�ených pre funkciu trvalého bývania je stanovený na minimálne 75% celkovej plochy územia. 

Funk�né využitie 

Prípustné 

• bytové domy a rodinné domy pre trvalé bývanie 

• nebytové budovy, areály a zariadenia pre prechodné bývanie 

Prípustné doplnkové 

• budovy a zariadenia OV (samostatné alebo integrované do bytových budov) zodpovedajúce svojou 
skladbou a kapacitou predovšetkým záujmom miestneho obyvate�stva) 

• menšie areály, budovy a zariadenia pre ob�iansku vybavenos� – šport a každodennú rekreáciu, 
detské ihriská, vybavené príslušným mobiliárom 

• menšie areály, budovy a zariadenia pre malé prevádzky pre drobnú komunálnu výrobu, zlu�ite�né 
s ostatnými uplatnenými funkciami a s funkciami susedných území, bez negatívnych vplyvov na životné 
a spolo�enské prostredie, slúžiace pre potreby miestneho obyvate�stva, prípadne záujmového územia 

• zele� súkromná pri rodinných domoch, bytových domoch  

• zele� areálová s príslušným mobiliárom 

• zele� verejná 

• chovate�stvo a pestovate�stvo v rámci drobných stavieb 

• verejné komunika�né priestory (komunikácie cestné, pešie, cyklistické, verejná zele�, vodné prvky) 
s príslušným mobiliárom 

• nevyhnutné plochy a zariadenia dopravnej a technickej vybavenosti prípustných funkcií vrátane 
garáží a parkovacích stojísk a spevnených peších komunikácií s príslušným mobiliárom 

• manipula�né plochy pre potreby odpadového hospodárstva 

Neprípustné 

• funkcie – výroba (priemyselná, po�nohospodárska, stavebná), skladovanie, doprava ako 
hlavné stavby 

• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie 

• drobnochov so škodlivým vplyvom na okolité prostredie (pachy), chov vä�ších exotických 
zvierat 

Záväzné opatrenia 

Pre umiest�ovanie areálov, budov, stavieb a zariadení malých prevádzok pre výrobu, menších 
areálov, budov, stavieb a zariadení pre šport a rekreáciu, prechodné ubytovanie, teda iných ako 
funkcia trvalého bývania (v prípade, že nejde o integráciu priamo v obytných budovách) je 
nevyhnutné: 
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• individuálne posúdi� lokalizáciu zámeru pod�a ve�kosti plochy areálu, budovy zariadenia, 
pod�a nárokov na zásobovanie, dopravnú obsluhu, parkovanie, na spotrebu médií technickej 
vybavenosti 

• rešpektova� podmienky hygienických noriem pre výrobné prevádzky v prípade umiestnenia 
výrobných území v blízkosti obytných, športových, rekrea�ných území, území OV a 
zmiešaných území s obytnou, športovou, rekrea�nou a vybavenostnou funkciou 

• svojou výškou, tvarovaním, materiálovým riešením stavebno-technickým 
a architektonickým riešením rešpektova� hodnotné architektonické prvky v okolí, rešpektova� 
charakter a mierku vidieckeho sídla a vidieckej krajiny 

• nároky na parkovacie plochy zabezpe�i� na vlastnom pozemku a nezabera� verejné 
komunika�né priestory, v prípade priestorových možnosti parkovacích stojísk na verejných 
komunika�ných priestoroch po dohode s obcou sú tieto parkovacie stojiská dopravne 
vyzna�ené a navrhované v sú�innosti so zele�ou 

• parkovanie domácich obyvate�ov na vlastnom pozemku 

• využíva� ako najvhodnejšie lokality okrajové �asti zmiešaných území z dôvodu 
minimálneho za�aženia obytného prostredia dopravou 

• areály, budovy a zariadenia malých prevádzok oddeli� poh�adovo aj funk�ne od okolitej 
zástavby (pod�a priestorových možností) vegeta�ným pásom, prípadne vegeta�nou líniou 
s ochrannou a izola�nou funkciou (ochrannú a izola�nú zele� umiest�ova� vo vlastnom území 
– prípadne pozd�ž hranice vlastného územia) 

• venova� zvýšenú pozornos� úprave vstupného priestoru do areálu, budovy, zariadenia 

• venova� zvýšenú pozornos� návrhu areálovej zelene a komunika�ným priestorom, na 
pozemkoch bez zelene zabezpe�i� minimálne 15% z celkovej plochy areálu na areálovú zele�. 

 

Ob�ianska vybavenos� (areály ob�ianskej vybavenosti) (OV) 

(OV) – plochy ur�ené pre areály, budovy a zariadenia OV zodpovedajúce svojou skladbou a kapacitou 
ve�kosti a funkcii obce, prípadne potrebám záujmového územia 

Funk�né využitie: 

Prípustné 

• areály, budovy a zariadenia OV zodpovedajúce svojou skladbou a kapacitou ve�kosti a funkcii obce, 
prípadne potrebám záujmového územia 

Prípustné doplnkové 

• budova alebo zariadenie pre trvalé bývanie s funkciou služobného bytu (bytov) integrované do 
zariadenia OV alebo ako samostatný objekt 

• športové plochy a zariadenia viazané na príslušný druh OV a pre neorganizovaný šport 

• zele� súkromná pre potreby služobného bývania 

• zele� areálová s príslušným mobiliárom 

• zele� verejná 

• verejné komunika�né priestory (komunikácie cestné, pešie, cyklistické, verejná zele�, vodné prvky) 
s príslušným mobiliárom 

• nevyhnutné plochy dopravnej a technickej vybavenosti prípustných funkcií vrátane garáží 
a parkovacích stojísk a spevnených peších komunikácií s príslušným mobiliárom 

• manipula�né plochy pre potreby odpadového hospodárstva 

Neprípustné 

• funkcie – výroba, skladovanie, doprava ako hlavné funkcie 

• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie 
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• drobnochov so škodlivým vplyvom na okolité prostredie (pachy), chov vä�ších exotických zvierat. 

 

Zmiešané územie s dominantnou funkciou ob�ianskej vybavenosti (POV) 

(POV) – plochy ur�ené pre areály, budovy a zariadenia OV zodpovedajúce svojou skladbou a kapacitou 
ve�kosti a funkcii obce, prípadne potrebám záujmového územia, plochy ur�ené pre obytné domy – bytové 
domy a rodinné domy ur�ené na trvalé bývanie, ostatné budovy na bývanie (detské domovy, domovy 
dôchodcov, útulky a pod.), menšie areály budovy a zariadenia pre šport, rekreáciu, zele�, malé prevádzky 
pre výrobu, zlu�ite�né s ostatnými uplatnenými funkciami v území a s funkciami susedných území, bez 
negatívnych vplyvov na životné prostredie, slúžiace pre potreby a zamestnanos� miestneho obyvate�stva. 

Podiel plôch ur�ených pre funkciu trvalého bývania je stanovený na minimálne 25% celkovej plochy územia. 

Funk�né využitie: 

Prípustné 

• areály budovy a zariadenia OV 

Prípustné doplnkové 

• bytové domy a rodinné domy pre trvalé bývanie 

• nebytové budovy, areály, zariadenia pre prechodné bývanie 

• menšie areály, budovy a zariadenia pre ob�iansku vybavenos� – šport a každodennú rekreáciu, 
detské ihriská s príslušným mobiliárom 

• menšie areály, objekty a zariadenia pre malé prevádzky pre výrobu, zlu�ite�né s ostatnými 
uplatnenými funkciami v území a s funkciami susedných území, bez negatívnych vplyvov na životné 
prostredie, slúžiace pre potreby a zamestnanos� miestneho obyvate�stva 

• zele� súkromná pri rodinných domoch a bytových domoch 

• zele� areálová s príslušným mobiliárom 

• zele� verejná 

• verejné komunika�né priestory (komunikácie cestné, pešie, cyklistické, verejná zele�, vodné prvky) 
s príslušným mobiliárom 

• nevyhnutné plochy a zariadenia dopravnej a technickej vybavenosti prípustných funkcií vrátane 
garáží a parkovacích stojísk a spevnených peších komunikácií s príslušným mobiliárom 

• manipula�né plochy pre potreby odpadového hospodárstva 

Neprípustné 

• funkcie – výroba, skladovanie, doprava ako hlavné funkcie 

• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie 

• drobnochov so škodlivým vplyvom na okolité prostredie (pachy), chov vä�ších exotických zvierat 

Záväzné opatrenia 

• v prípade polohy tohto územia v centrálnej �asti obce majú areály, budovy a zariadenia OV 
výrazne centrotvorný charakter a plnia úlohu reprezenta�nej �asti obce 

• rešpektova� podmienky hygienických noriem pre výrobné a skladové prevádzky v prípade 
umiestnenia výrobných a skladových území v blízkosti obytných, športových, rekrea�ných 
území, území OV a zmiešaných území s obytnou, športovou, rekrea�nou a vybavenostnou 
funkciou 

• parkovacie stojiská pre areály, objekty a zariadenia OV sú navrhované predovšetkým na 
vlastných pozemkoch, vo vnútri areálov, v prípade parkovacích stojísk na verejných 
komunika�ných priestoroch sú tieto parkovacie stojiská dopravne vyzna�ené a navrhované 
v sú�innosti so zele�ou 

• parkovanie domácich obyvate�ov na vlastnom pozemku 
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• svojou výškou, tvarovaním, materiálovým riešením stavebno-technickým 
a architektonickým riešením rešpektova� hodnotné architektonické prvky v okolí, rešpektova� 
charakter a mierku vidieckeho sídla a vidieckej krajiny 

• venova� zvýšenú pozornos� úprave vstupného priestoru do areálu, budovy, zariadenia 

• v prípade polohy tohto územia v centrálnej �asti obce je vylú�ené umiestnenie areálov 
malých  priemyselných prevádzok 

 

Výrobné územie – výrobný areál  (PVP) 

(PVP) – plochy ur�ené pre areály, objekty, zariadenia �ahkej priemyselnej, a stavebnej výroby, skladovania,  
po�nohospodárskych služieb a po�nohospodárskeho skladovania, výrobných a nevýrobných služieb, 
autodopravy, ktoré na základe charakteru prevádzky a ve�kosti územia nie sú prípustné v obytnom, 
športovom, rekrea�nom území a zmiešaných územiach s  dominantnými funkciami bývanie, ob�ianska 
vybavenos� a zmiešaných územiach s dominantnými funkciami športu a rekreácie. 

Funk�né využitie: 

Prípustné 

• areály, budovy a zariadenia �ahkej priemyselnej, komunálnej alebo stavebnej výroby, skladovania,  
po�nohospodárskych služieb a po�nohospodárskeho skladovania, výrobných a nevýrobných služieb, 
autodopravy 

Prípustné doplnkové 

• areály, budovy a zariadenia OV viažuce sa ku dominantnej funkcii výroby, skladového hospodárstva 
a autodopravy s vyhradeným prístupom verejnosti 

• budova alebo zariadenie pre trvalé bývanie s funkciou služobného bytu/bytov) integrované do 
zariadenia vyhradenej OV alebo ako samostatný objekt 

• zele� areálová s vyhradeným prístupom verejnosti, s príslušným mobiliárom 

• nevyhnutné plochy a zariadenia dopravnej a technickej vybavenosti prípustných funkcií vrátane 
garáží a parkovacích stojísk a spevnených plôch komunikácií s príslušným mobiliárom 

• manipula�né plochy pre potreby odpadového hospodárstva 

Neprípustné 

• všetky druhy funkcií nezlu�ite�né s funkciou daného druhu výroby 

Záväzné opatrenia 

Pre umiest�ovanie areálov, budov a zariadení tohto územia je nevyhnutné: 

• lokalizova� nové výrobné územia v dostato�nej vzdialenosti od území s funkciou bývania, 
športu,  rekreácie 

• rešpektova� podmienky hygienických noriem pre výrobné, skladové a dopravné prevádzky 
v prípade umiestnenia výrobných a skladových území v blízkosti obytných, športových, 
rekrea�ných území, území OV a zmiešaných území s obytnou, športovou, rekrea�nou a 
vybavenostnou funkciou 

• rešpektova� požadované ochranné pásma pod�a druhov výroby 

• areály, budovy a zariadenia výrobných, skladových území, území autodopravy oddeli� 
poh�adovo a funk�ne od okolitej zástavby vegeta�nými líniami alebo pásmi s ochrannou a 
izola�nou funkciou 

• svojou výškou, tvarovaním, materiálovým riešením stavebno-technickým 
a architektonickým riešením budov a zariadení výrobných území rešpektova� charakter 
a mierku vidieckeho sídla a vidieckej krajiny 

• venova� zvýšenú pozornos� úprave vstupného priestoru do areálu, budovy, zariadenia 
výrobných území 
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• venova� zvýšenú pozornos� návrhu areálovej zelene a vnútorným komunika�ným 
priestorom 

 

Výrobné územie – prevádzkové dvory  (PVK) 

(PVK) – sú plochy ur�ené pre areály, budovy a zariadenia menšieho rozsahu drobnej komunálnej výroby, 
výrobných a nevýrobných služieb bez negatívnych vplyvov na životné a spolo�enské prostredie, ktoré na 
základe charakteru prevádzky a plošných nárokov je možné zlu�ova� do jedného funk�ného celku a je tiež 
možné umiest�ova� v kontakte so zmiešanými územiami s dominantnou funkciou bývanie a zmiešanými 
územiami s dominantnou funkciou ob�ianska vybavenos�, mimo centrálnych �astí obce, ktoré spolo�ne 
vytvárajú jeden ucelený zmiešaný prevádzkový areál slúžiaci pre potreby zamestnanosti miestneho 
obyvate�stva, prípadne záujmového územia. 

Funk�né využitie: 

Prípustné 

• menšie areály, budovy a zariadenia komunálnej výroby, výrobných a nevýrobných služieb bez 
negatívnych vplyvov na životné a spolo�enské prostredie, zlu�ite�né s funkciami susedných území, 
slúžiace pre potreby miestneho obyvate�stva, prípadne záujmového územia 

Prípustné doplnkové 

• budova alebo zariadenie pre trvalé bývanie s funkciou služobného bytu/bytov) integrované do 
zariadenia alebo ako samostatný objekt 

• zele� súkromná pre potreby služobného bývania 

• zele� areálová s príslušným mobiliárom 

• nevyhnutné plochy dopravnej a technickej vybavenosti prípustných funkcií vrátane garáží 
a parkovacích stojísk a spevnených peších komunikácií s príslušným mobiliárom 

• manipula�né plochy pre potreby odpadového hospodárstva 

Neprípustné 

• všetky druhy funkcií nezlu�ite�né s funkciou daného druhu výroby 

Záväzné opatrenia 

Pre umiest�ovanie areálov, budov a zariadení tohto územia je nevyhnutné: 

• lokalizova� tieto územia v okrajových �astiach území s funkciou bývania, športu a 
rekreácie, mimo centrálnych �astí obce 

• rešpektova� podmienky hygienických noriem pre výrobné, skladové a dopravné prevádzky 
v prípade umiestnenia výrobných a skladových území v blízkosti obytných, športových, 
rekrea�ných území, území OV a zmiešaných území s obytnou, športovou, rekrea�nou a 
vybavenostnou funkciou 

• rešpektova� požadované ochranné pásma pod�a druhov výroby 

• areály, budovy a zariadenia výrobných území oddeli� poh�adovo a funk�ne od okolitej 
zástavby vegeta�nými líniami alebo pásmi s ochrannou a izola�nou funkciou 

• svojou výškou, tvarovaním, materiálovým riešením stavebno-technickým 
a architektonickým riešením budov a zariadení výrobných území rešpektova� charakter 
a mierku vidieckeho sídla a vidieckej krajiny 

• venova� zvýšenú pozornos� úprave vstupného priestoru do areálu, budovy, zariadenia 
výrobných území 

• venova� zvýšenú pozornos� návrhu areálovej zelene a vnútorným komunika�ným 
priestorom. 

Športové plochy  (Š) 

(Š) – plochy ur�ené pre areály objekty a zariadenia pre šport zodpovedajúce svojou skladbou a kapacitou 
ve�kosti a funkcii obce, prípadne potrebám záujmového územia. 
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Funk�né využitie: 

Prípustné 

• areály, objekty a zariadenia pre šport  

Prípustné doplnkové 

• budova alebo zariadenie pre trvalé bývanie s funkciou služobného bytu (bytov) integrované do 
zariadenia alebo ako samostatný objekt  

• nevyhnutné plochy dopravnej a technickej vybavenosti vrátane garáží a parkovacích stojísk 
a spevnených peších komunikácií s príslušným mobiliárom 

• zele� areálová s príslušným mobiliárom 

• zele� verejných komunika�ných priestorov (zele�, vodné prvky) s príslušným mobiliárom 

• zele� súkromná pre potreby služobného bývania 

• manipula�né plochy pre potreby odpadového hospodárstva 

Neprípustné 

• funkcie – výroba, skladovanie, doprava ako hlavné funkcie 

• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie 

• všetky druhy funkcií funk�ne nezlu�ite�né s danou funkciou  

 

Rekrea�né areály, rekrea�né lokality (R) 

(R) – plochy ur�ené pre areály, objekty a zariadenia pre rekreáciu zodpovedajúce svojou skladbou 
a kapacitou ve�kosti a funkcii obce, prípadne potrebám záujmového územia, ktoré zabezpe�ujú požiadavky 
každodennej, koncom týžd�ovej, sezónnej i celoro�ne využívanej rekreácie miestneho obyvate�stva 
a návštevníkov, turistov záujmového, prípadne širšieho regionálneho, alebo nadregionálneho územia. 

Funk�né využitie: 

Prípustné 

• areály, objekty a zariadenia pre rekreáciu 

Prípustné doplnkové 

• objekt alebo zariadenie pre trvalé bývanie s funkciou služobného bytu (bytov) integrované do 
zariadenia OV alebo ako samostatný objekt 

• nevyhnutné plochy dopravnej a technickej vybavenosti vrátane garáží a parkovacích stojísk 
a spevnených peších komunikácií s príslušným mobiliárom 

• zele� areálová s príslušným mobiliárom 

• zele� verejných komunika�ných priestorov (zele�, vodné prvky) s príslušným mobiliárom 

• zele� súkromná pre potreby služobného bývania 

• nevyhnutné oddychové a športové plochy, detské ihriská, s príslušným mobiliárom, slúžiace pre 
potreby návštevníkov areálov, objektov a zariadení rekreácie 

• manipula�né plochy pre potreby odpadového hospodárstva 

Neprípustné 

• funkcie – výroba, skladovanie, doprava ako hlavné funkcie 

• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie 

• všetky druhy funkcií funk�ne nezlu�ite�né s danou funkciou  

 

Zmiešané územie bývania a rekreácie  (PBR) 

(PBR) – plochy ur�ené pre objekty pre prechodné bývanie typu chát, rekrea�ných domov, hotelov, 
penziónov, budovy a zariadenia slúžiace potrebám, športu (Š), rekreácie (R), plochy zelene (Z), plochy 
ur�ené pre rodinné domy, bytové domy v okrajových �astiach obcí, v rekrea�nom zázemí obcí. 
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Prevláda podiel plôch ur�ených pre funkciu rekreácie a rekrea�ného bývania. 

Funk�né využitie 

Prípustné 

• bytové domy a rodinné domy pre trvalé bývanie 

• nebytové budovy, areály a zariadenia pre prechodné bývanie 

Prípustné doplnkové 

• budovy a zariadenia pre rekreáciu (samostatné alebo integrované do bytových budov) 
zodpovedajúce svojou skladbou a kapacitou potrebám rekreácie v predmetnom území) 

• objekt alebo zariadenie pre trvalé bývanie s funkciou služobného bytu (bytov) integrované do 
zariadenia OV alebo ako samostatný objekt 

• menšie areály pre šport a každodennú rekreáciu, detské ihriská, vybavené príslušným mobiliárom 

• zele� súkromná pri rodinných domoch, bytových domoch a objektoch pre prechodné bývanie 

• zele� súkromná pre potreby služobného bývania 

• zele� areálová s príslušným mobiliárom 

• zele� verejná 

• verejné komunika�né priestory (komunikácie cestné, pešie, cyklistické, verejná zele�, vodné prvky) 
s príslušným mobiliárom 

• nevyhnutné plochy a zariadenia dopravnej a technickej vybavenosti prípustných funkcií vrátane 
garáží a parkovacích stojísk a spevnených peších komunikácií s príslušným mobiliárom 

• manipula�né plochy pre potreby odpadového hospodárstva 

Neprípustné 

• funkcie – výroba (priemyselná, po�nohospodárska, stavebná), skladovanie, doprava ako hlavné 
stavby 

• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie 

• drobnochov so škodlivým vplyvom na okolité prostredie (pachy), chov vä�ších exotických zvierat 

 

Zmiešané územie po�nohospodárskej výroby, športu a rekreácie (PVR) 

(PVR) – plochy ur�ené pre agroturistické aktivity. Vzh�adom na to, že tieto aktivity sú spojené s chovom 
hospodárskych zvierat, je ú�elné tieto areály umiest�ova� v okrajových �astiach zastavaných území obce, 
najlepšie mimo zastavaných území obce. Z dôvodu estetického a z dôvodu zdravotného je potrebné po�íta� 
s pásom ochrannej a izola�nej zelene po obvode areálu, pod�a priestorových možností najlepšie z vnútornej 
strany oplotenia. 

Funk�né využitie: 

Prípustné 

• areály, objekty a zariadenia pre agroturistické aktivity 

Prípustné doplnkové 

• objekt alebo zariadenie pre trvalé bývanie s funkciou služobného bytu (bytov) integrované do 
zariadenia OV alebo ako samostatný objekt 

• nevyhnutné plochy dopravnej a technickej vybavenosti vrátane garáží a parkovacích stojísk 
a spevnených peších komunikácií s príslušným mobiliárom 

• zele� areálová s príslušným mobiliárom 

• zele� verejných komunika�ných priestorov (zele�, vodné prvky) s príslušným mobiliárom 

• zele� súkromná pre potreby služobného bývania 

• nevyhnutné oddychové a športové plochy, detské ihriská, s príslušným mobiliárom, slúžiace pre 
potreby návštevníkov areálov, objektov a zariadení  
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• manipula�né plochy pre potreby odpadového hospodárstva 

Neprípustné 

• funkcie – výroba, skladovanie, doprava ako hlavné funkcie 

• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie 

• všetky druhy funkcií funk�ne nezlu�ite�né s danou funkciou  

 

Golfové ihrisko (GI) 

(GI) – plochy ur�ené pre golfový šport. 

Funk�né využitie: 

Prípustné 

• prvky golfového ihriska (odpaliská, ferveje, jamkoviská, bankre, semirafy, rafy) 

• tréningové plochy – cvi�ná lúka, cvi�né jamkoviská 

• prirodzené pieskové duny 

• plochy pôvodných porastov ur�ené na zachovanie (s nevyhnutnými rekultiva�nými a revitaliza�nými 
opatreniami) 

• zele� golfového ihriska 

Prípustné doplnkové 

• spevnené plochy obslužnej komunikácie a peších komunikácií s príslušným mobiliárom 

• manipula�né plochy pre potreby odpadového hospodárstva 

• nevyhnutné plochy a zariadenia technickej a dopravnej vybavenosti prípustných a prípustných 
doplnkových funkcií 

Neprípustné 

• funkcie – výroba, skladovanie, doprava ako hlavné funkcie 

• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie 

• všetky druhy funkcií funk�ne nezlu�ite�né s danou funkciou  

Oddychové plochy (OD) 

(OD) – plochy ur�ené pre každodennú rekreáciu a šport, oddychové lú�ky vo vo�nej prírode, 
plážové plochy pri vode a pod. 

Funk�né využitie: 

Prípustné 

• spevnené plochy, plochy zelene, travinnobylinné porasty 

• objekty a zariadenia pre oddych a rekreáciu zodpovedajúce svojou skladbou a kapacitou ve�kosti 
a funkcii obce, prípadne potrebám záujmového územia 

• drobný športový a rekrea�ný mobiliár 

Prípustné doplnkové 

• budova alebo zariadenie pre údržbu a správu 

• nevyhnutné plochy dopravnej a technickej vybavenosti vrátane spevnených peších komunikácií 
s príslušným mobiliárom 

• zele� areálová s príslušným mobiliárom 

• zele� verejných komunika�ných priestorov (zele�, vodné prvky) s príslušným mobiliárom 

• manipula�né plochy pre potreby odpadového hospodárstva 

Neprípustné 

• funkcie – výroba, skladovanie, doprava ako hlavné funkcie 
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• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie 

• všetky druhy funkcií funk�ne nezlu�ite�né s danou funkciou  

 
Dopravná vybavenos� cestná (DVC) 
(DVC) – sú plochy ur�ené pre areály, objekty a zariadenia cestnej dopravy a cestných dopravných služieb 

Funk�né využitie: 

Prípustné 

• servisné a obslužné areály, objekty a zariadenia pre cestnú dopravu 

• cestné komunikácie 

• spevnené plochy peších komunikácií – ulíc a námestí s príslušným mobilárom, prislúchajúce ku 
cestným komunikáciám 

• parkovacie stojiská a garáže s prístupovými komunikáciami 

• zastávka SAD s príslušnou vybavenos�ou 

• zjazdné a cyklistické chodníky 

• sprievodná zele� dopravných plôch a línií 

• spevnené plochy, plochy zelene 

Prípustné doplnkové 

• nevyhnutné plochy a zariadenia prípustnej technickej vybavenosti 

• nevyhnutné plochy a zariadenia prípustnej ob�ianskej vybavenosti (drobné objekty OV, sociálne 
zariadenia, prístrešky, informa�né centrá, at�.) 

• manipula�né plochy pre potreby odpadového hospodárstva 

Neprípustné 

• funkcie – výroba, skladovanie, doprava ako hlavné funkcie 

• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie a na realizáciu 
funkcie cestnej dopravy 

• všetky druhy funkcií funk�ne nezlu�ite�né s danou funkciou  

 
Dopravná vybavenos� železni�ná (DVZ) 
(DVZ) – sú plochy ur�ené pre areály, objekty a zariadenia železni�nej dopravy a železni�ných dopravných 
služieb 

Funk�né využitie: 

Prípustné 

• železni�né trate 

• spevnené plochy cestných a peších komunikácií, odstavných plôch s príslušnou vybavenos�ou, 
slúžiace potrebám železni�nej dopravy 

• servisné a obslužné areály, objekty a zariadenia železni�nej dopravy 

• parkovacie stojiská a garáže s prístupovými komunikáciami 

• zastávky SAD s príslušnou vybavenos�ou 

• sprievodná zele� dopravných plôch a línií 

• areálová zele� s vyhradeným alebo obmedzeným prístupom verejnosti 

• spevnené plochy, plochy zelene 

Prípustné doplnkové 

• nevyhnutné plochy a zariadenia prípustnej technickej vybavenosti 

• nevyhnutné plochy a zariadenia prípustnej ob�ianskej vybavenosti (drobné objekty OV, sociálne 
zariadenia, prístrešky, informa�né centrá, at�.) 
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�

 manipula�né plochy pre potreby odpadového hospodárstva 

Neprípustné 

• funkcie – výroba, skladovanie, doprava ako hlavné funkcie 

• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie a na realizáciu 
funkcie dopravy 

• všetky druhy funkcií funk�ne nezlu�ite�né s danou funkciou  

 
Technická vybavenos� (TV) 
(TV) – sú plochy ur�ené pre areály, objekty a zariadenia technickej vybavenosti 

Funk�né využitie: 

Prípustné 

• areály, objekty a zariadenia technickej vybavenosti 

• servisné a obslužné areály, objekty a zariadenia pre technickú vybavenos� 

Prípustné doplnkové 

• spevnené plochy cestných komunikácií 

• parkovacie stojiská a garáže s prístupovými komunikáciami 

• sprievodná zele� dopravných plôch a línií 

• spevnené plochy, plochy zelene 

• manipula�né plochy pre potreby odpadového hospodárstva 

Neprípustné 

• funkcie – výroba, skladovanie, doprava ako hlavné funkcie 

• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie a na realizáciu 
funkcie technickej vybavenosti 

• všetky druhy funkcií funk�ne nezlu�ite�né s danou funkciou  

 
Verejné komunika�né priestory  (VKP) 
Centrálne komunika�né priestory (CKP) 
(VKP, CKP) – plochy ur�ené pre verejné komunika�né priestory a verejné zelené priestranstvá so zele�ou a 
dopravnými trasami 

Funk�né využitie: 

Prípustné 

• zele� verejná (parkovo upravené plochy zelene, vodné prvky, ihriská, oddychové plochy 
s príslušným mobiliárom, at�.) 

• nevyhnutné plochy dopravnej a technickej vybavenosti vrátane a spevnených peších komunikácií 
s príslušným mobiliárom 

• spevnené plochy peších, cyklistických a cestných komunikácií s príslušným mobiliárom 

Prípustné doplnkové 

• drobný športový a rekrea�ný mobiliár 

• drobné pavilóny, stánky, hygienické zariadenia, výtvarné diela 

• nevyhnutné plochy a zariadenia prípustnej športovo-rekrea�nej vybavenosti (drobné objekty OV, 
prístrešky, lavi�ky, smetné koše, stojany na bicykle, at�. ...) 

• manipula�né plochy pre potreby odpadového hospodárstva 

Neprípustné 

• funkcie – bývanie, rekreácia, výroba, skladovanie, doprava ako hlavné funkcie 

• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie 
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• všetky druhy funkcií funk�ne nezlu�ite�né s danou funkciou 

 

Druhy krajinnej a sídelnej zelene  (ZV, ZS, ZC, ZI, ZBP, NDV, RKZ) 

(ZV, ZS, ZC, ZI, ZBP, NDV) – plochy ur�ené pre rozmanité druhy krajinnej a sídelnej zelene 

Funk�né využitie: 

Prípustné 

• zele� verejná rozmanitých druhov (parky, parkovo upravené plochy zelene, vodné prvky, ihriská, 
oddychové parkovo upravené plochy s malou architektúrou, výtvarnými prvkami a iným príslušným 
mobiliárom, a pod.) 

• zele� verejných komunika�ných priestorov (zele�, vodné prvky) s príslušným mobiliárom 

• porasty zelene so špecifickými funkciami 

   - (zele� areálová historických parkov a v ohrani�ených areáloch s obmedzeným alebo 
    vyhradeným prístupom verejnosti (ZA), 

   - zele� cintorínov (ZC), 

   - zele� izola�ná stredná, vysoká (ZI), 

   - zele� sprievodná nízka, stredná, vysoká (ZS), 

   - zele� brehových porastov nízka, stredná, vysoká (ZBP), 

   - nelesná drevinová vegetácia krovinná, stromovitá (NDV), 

   - rozptýlená krajinná zele� – kry, stromy – solitéry, medze, remízky, drobné plochy 
    skupinovej zelene a pod. (RKZ) 

• nevyhnutné plochy a zariadenia prípustnej športovo-rekrea�nej vybavenosti (prístrešky, lavi�ky, 
smetné koše, stojany na bicykle, at�. ...) 

• drobný športový a rekrea�ný mobiliár 

Prípustné doplnkové 

• nevyhnutné plochy dopravnej a technickej vybavenosti s príslušným mobiliárom 

• spevnené plochy peších a cyklistických komunikácií s príslušným mobiliárom 

• zele� verejných komunika�ných priestorov (zele�, vodné prvky) s príslušným mobiliárom 

Neprípustné 

• funkcie – bývanie, výroba, skladovanie, doprava ako hlavné funkcie 

• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie 

• všetky druhy funkcií funk�ne nezlu�ite�né s danou funkciou. 

 

Lesné porasty  (LP) 
(LP) – plochy pôvodných lesných porastov ur�ených na zachovanie a navrhovaných lesných porastov 

Funk�né využitie: 

Prípustné 

• prirodzené spolo�enstvá lesnej flóry a fauny (s nevyhnutnými rekultiva�nými a revitaliza�nými 
opatreniami) 

Prípustné doplnkové 

• nespevnené plochy lesných komunikácií (mäkké lesné cesty) s príslušným nevyhnutným mobiliárom 

• spevnené plochy lesných komunikácií (tvrdé lesné cesty) s príslušným nevyhnutným mobiliárom 

• nevyhnutné plochy a zariadenia technickej vybavenosti prípustných funkcií 

• spevnené plochy rekrea�ných chodníkov s príslušným mobiliárom 

• nevyhnutné plochy a zariadenia prípustnej športovo-rekrea�nej vybavenosti (prístrešky, lavi�ky, 
smetné koše, stojany na bicykle, a pod.) 
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Neprípustné 

• funkcie – bývanie, výroba, skladovanie, doprava ako hlavné funkcie 

• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie 

• všetky druhy funkcií nezlu�ite�né s danou funkciou. 

 
Lesné porasty so spolo�ensko-rekrea�nou funkciou  (LPR) 
(LP) – plochy pôvodných lesných porastov ur�ených na zachovanie –prirodzené spolo�enstvá lesnej flóry 
a fauny (s nevyhnutnými rekultiva�nými a revitaliza�nými opatreniami), vo výh�ade so športovo-rekrea�nou a 
kultúrno-spolo�enskou vybavenos�ou. 

Dominantnou funkciou je funkcia lesných porastov. 

Funk�né využitie: 

Prípustné 

• prirodzené spolo�enstvá lesnej flóry a fauny (s nevyhnutnými rekultiva�nými a revitaliza�nými 
opatreniami) 

Prípustné doplnkové 

• nespevnené plochy lesných komunikácií (mäkké lesné cesty) s príslušným nevyhnutným 
rekrea�ným mobiliárom 

• spevnené plochy lesných komunikácií (tvrdé lesné cesty) s príslušným nevyhnutným mobiliárom 

• vo výh�ade plochy a zariadenia prípustnej športovo-rekrea�nej vybavenosti a kultúrno-spolo�enskej 
vybavenosti (prírodné a umelé športové ihriská, prírodná galéria, športové a rekrea�né zariadenia, prvky 
a zariadenia s umeleckou a kultúrno-spolo�enskou funkciou, prístrešky, lavi�ky, smetné koše, stojany na 
bicykle, informa�né tabule a pod.) 

• nevyhnutné plochy a zariadenia technickej vybavenosti prípustných funkcií 

• spevnené plochy rekrea�ných chodníkov s príslušným rekrea�ným mobiliárom 

Neprípustné 

• funkcie – bývanie, výroba, skladovanie, doprava ako hlavné funkcie 

• všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spolo�enské prostredie 

• všetky druhy funkcií nezlu�ite�né s danou funkciou. 

2.7.2 NÁVRH ZÁSAD A REGULATÍVOV PRIESTOROVEJ REGULÁCIE ÚZEMIA 
Návrh na vymedzenie nezastavite�ných pozemkov 

• Rešpektova� v územnom pláne vymedzenie nezastavite�ných pozemkov pre obidve etapy – 
návrhovú aj výh�adovú. 

• Rešpektova� vymedzené nezastavite�né pozemky z dôvodu zachovania plôch záhrad, z 
dôvodu perspektívnych nových cestných a peších pripojení s cie�om vyformova� preh�adnú 
komunika�nú sie� v zastavanom území obce 

• V prípade rozvoja športovo-rekrea�nej a obytnej funkcie pri vodnej ploche Šutrov�a, vodnej 
ploche Oširíd neohradzova� a nezastavova� pobrežné pozemky súvisle až ku vodnej ploche, 
pozd�ž pobrežia rešpektova� minimálne 30 m široký nezastavite�ný a nezahradite�ný koridor z 
dôvodu verejného rekrea�ného využívania vodnej plochy, vodného toku 

Návrh na vymedzenie nezastavite�ného koridoru pre navrhovaný severný obchvat obce  
• Trasovanie severného obchvatu je navrhované z južnej strany areálu bývalého 
po�nohospodárskeho dvora, paralelne s Družstevnou ulicou 

• Rešpektova� vymedzený nezastavite�ný koridor medzi bývalým po�nohospodárskym 
areálom a kanálom Zelnice pre návrh severného obchvatu ako nezastavite�ný pozemok 

• Územný plán obce navrhuje vymedzenie koridoru pre navrhovaný severný obchvat obce do 
doby definitívneho upresnenia trasovania obchvatu a upresnenia jeho napojenia na cestu I/2 – 
B1 MZ14,0/60 
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• Presné trasovanie severného obchvatu a jeho vyústenie na cestu I/2 bude upresnené 
v podrobnejších dokumentáciách 

Navrhovaná výška zástavby 
�

 Zoh�adni� mierku pôvodnej štruktúry zástavby a zachova� jej typickú siluetu a dochované 
dia�kové poh�ady na výrazné architektonické dominanty a solitéry v území. 

�

 Pri novej výstavbe, prestavbe udrža� niveletu existujúcej výšky zástavby. 
�

 Výšku novej zástavby rodinných domov, bytových domov v zastavanom území obce a 
výšku objektov ob�ianskej vybavenosti udrža� v hladine maximálne dvoch nadzemných 
podlaží, prípadne je možné zvýšenie o 1/2 podlažia vo forme zvýšeného prízemia alebo 
obytného podkrovia 

�

 Výšku novej zástavby bytových domov a objektov ob�ianskej vybavenosti v existujúcom a 
navrhovanom zastavanom území obce udrža� v hladine maximálne troch – štyroch  
nadzemných podlaží, prípadne je možné zvýšenie o 1/2 podlažia vo forme zvýšeného prízemia 
alebo obytného podkrovia 

Charakter zástavby 
• Rešpektova� historicky vzniknutú urbanistickú štruktúru obce a jej prírodný potenciál 

• Zachova� charakter zástavby a charakter historického pôdorysu na území pôvodnej 
urbanistickej zástavby popri štátnej ceste vedúcej do Malaciek, zástavbu lemujúcu historické 
námestie s r. k. kostolom a kaplnkou uprostred. 

• Dodrža� dostato�ný stavebný odstup od historických dominánt (r. k. kostol, kaplnka 
s opevnením) 

• Pre všetky typy funk�ného využitia územia rešpektova� všeobecné podmienky stanovené 
stavebným zákonom, jeho vykonávacími vyhláškami ako aj ostatnými stavebnými predpismi. 

• Dodržiava� požadované odstupy budov pod�a príslušných noriem 
Intenzita využitia územia 
V zastavanom území obce Sekule – existujúcom, navrhovanom aj výh�adovom: 

• Nové funk�né plochy umiest�ova� prednostne v hraniciach zastavaného územia obce 

• Využi� pre výstavbu rodinných, prípadne bytových domov vo�né pozemky – stavebné 
medzery 

• V otvorenej po�nohospodárskej krajine: 

  - odstráni� rozptýlené odpady, divoké skládky 

  - revitalizova� zdevastované územia po skládkach odpadu 

  - revitalizova� vodné toky (vrátane Žitavy a Parížskeho potoka), teda    
 predovšetkým tzv. sprírodni� brehové partie a korytá rie�ok a potokov 

  - zvyšova� podiel krajinnej zelene v po�nohospodárskej krajine (pásy a plochy  
 trvalých trávnych porastov, nelesnej drevinovej vegetácie línie, stromoradí a  
 alejí, pásy a plochy lesných porastov, rozptýlenej krajinnej zelene – kry, stromy  
 solitéry, medze, remízky, drobné plochy skupinovej zelene a pod.) 

  - upravova� odtokové pomery a komplexný vodný systém v otvorenej krajine i v  
 zastavanom území obce, najmä v miestach ohrozovania prívalovými daž�ovými  
 vodami, prírodnými úpravami vodných tokov, budovaním drobných vodných  
 (reten�ných) nádrží, ob�asných vodných plôch plnených len zrážkami, suchých  
 poldrov, zelených zadržiavacích (vsakovacích) pásov, zales�ovaním a   
 dop��aním plôch rozmanitých druhov krajinnej zelene 

• Návrh systému krajinnej zelene a systému vodných prvkov v otvorenej krajine i v 
zastavanom území jednotlivých obcí rieši� formou (krajinárskeho) generelu vôd a krajinnej 
zelene na základe vypracovaného hydrogeologického prieskumu komplexne pre celé riešené 
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územie spolo�ného územného plánu obcí, a to v spolupráci s po�nohospodárskymi a 
vodohospodárskymi orgánmi: 

 - z dôvodu úpravy odtokových pomerov a úpravy vodného režimu v riešenom území 

 - z dôvodu úpravy veterných pomerov v riešenom území 

 - z dôvodu formovania krajinného obrazu v riešenom území 

• Pri využití územia pre turizmus, šport a rekreáciu spolupracova� so štátnymi orgánmi 
ochrany prírody a s orgánmi ochrany pamiatok vzh�adom na výskyt cenných prírodných území, 
kultúrno-historických pamiatok a archeologických lokalít.  

• Línie brehových porastov navrhova� tak, aby boli rešpektované požiadavky správcov tokov 
na sprístupnenie vodných tokov a požiadavky na ochranné pásma a pobrežné pozemky. 

• Realizova� postupne plochy pásy a línie zelene verejnej, sprievodnej, ochrannej a 
izola�nej, zelene brehových porastov, nových lesných porastov, zelene zadržiavacích 
(vsakovacích pásov) 

• V miestach depresných, podmá�aných a ohrozovaných náplavovými daž�ovými vodami 
realizova� malé vodné plochy, reten�né nádržky, pripadne suché poldre, zelené zadržiavacie 
(vsakovacie) pásy s lú�nymi, trávnymi porastmi, nové vodné toky s prirodzenými brehovými 
úpravami na úpravu odtokových pomerov a úpravu vodného režimu v krajine 

• Pobrežné pozemky pri vodných plochách a vodných tokoch vysádza� rozmanitými 
brehovými porastmi (nízkou, strednou, vysokou zele�ou), pozd�ž pobreží rešpektova� 
spôsobom výsadby brehových porastov stanovené brehové �iary, revitalizova� korytá vodných 
tokov 

• Vybudova� pešie prepojenia medzi zastavaným územím obce a otvorenou krajinou 

• Vybudova� pešie prepojenia medzi dnešným zastavaným územím a navrhovaným areálom 
KSCR Golfpark Sekule 

• Plochy ob�ianskej vybavenosti, pešie prepojenia a plochy zelene navrhované v severnej 
�asti obce formova� ako nové centrum obce v kontaktovom území medzi areálom KSCR 
Golfpark Sekule a zastavaným územím obce  

• Prepoji� zastavané územia obcí, rekrea�né územia s okolitou krajinou upravenými po�nými 
cestami (rekrea�nými trasami), náu�ným chodníkom 

• Vybudova� pešiu okružnú trasu po obvode zastavaného územia obce (využi� existujúce 
po�né cesty, neupravené chodníky, sprístupni� a vybavi� drobným rekrea�ným mobiliárom 
plochy doteraz nevyužívané, neupravené, zanesené odpadmi, divokými skládkami, využi� 
poh�adové osi na siluetu a panorámu okolitej krajiny 

• Venova� pozornos� úprave vstupných priestorov do obce (priestorové parametre, návrh 
nových funk�ných plôch, úprava existujúcich funk�ných plôch, vodné prvky, plochy verejnej 
zelene, drobný uli�ný mobiliár a pod.) 

• Rešpektova� navrhované oddychové plochy a plochy pre zele� 

• Navrhované plochy verejnej zelene, zelene verejných komunika�ných priestorov, malých 
vodných plôch a vodných tokov územne previaza� s plochami vodných prvkov a zelene v 
otvorenej krajine, spojovacími líniami sú plochy zelene, verejné komunika�né priestory a vodné 
toky. 

• V zastavanom území obce – existujúcom, navrhovanom aj výh�adovom rešpektova� 
požiadavku na vytvorenie oddychových plôch, plôch zelene a línií peších prepojení (napríklad 
tzv. susedských uli�iek) ako vo�ných nezastavaných verejne prístupných plôch z dôvodu 
primeranej rozvo�nenosti vidieckej urbanistickej štruktúry a vytvorenia územných predpokladov 
pre šport, detské ihriská, oddychové plochy, zele�, pre bezkolízne umiestnenia zariadení 
technickej vybavenosti, dopravnej vybavenosti, vodných kanálov na úpravu odtokových 
pomerov a pod. 

• Historické dominanty a drobné kultúrno-historické prvky v otvorenej krajine i v zastavanom 
území obce plnohodnotne zakomponova� do prostredia vhodnou úpravou okolia kultúrno-
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historických prvkov (úprava dopravnej situácie, úprava prvkov technickej vybavenosti, odstupy 
navrhovaných budov, úprava plôch zelene a vodných prvkov a pod.) 

• Navrhova� nové výtvarno-umelecké prvky v otvorenej krajine i v zastavanom území obce z 
dôvodu zvyšovania kultúrnej úrovne prostredia 

• Plochy nevhodne využívané, plochy nevyužívané, zanedbané navrhnú� na zmenu 
funk�ného využitia, prípadne obnovi� pôvodné funk�né využitie 

• Funkciu centrotvornej ob�ianskej vybavenosti rozvíja� prednostne v centrálnej �asti obce, v 
zástavbe okolo námestia a v lokalite navrhovaného nového centra 

• Zrekonštruova�, revitalizova� centrálne námestie obce  

• V zastavanom území obce – existujúcom, navrhovanom aj výh�adovom rešpektova� 
navrhované šírky verejných komunika�ných priestorov 

• Nové verejné komunika�né priestory navrhova� priestranné, s dostato�nou šírkou uli�ného 
profilu (min. 13-14 m), aby v nich bolo možné umiestni� okrem cestnej komunikácie chodníky 
(cyklistické chodníky), vodné toky so sprievodnou zele�ou, prípadne malé vodné plochy, pásy 
verejnej zelene parkovo upravenej, menšie oddychové plochy, odstavné miesta pre parkovanie 

• V zastavanom území obce – existujúcom, navrhovanom aj výh�adovom na križovaniach 
ciest a cestných komunikácií rešpektova� rozh�adové trojuholníky z dôvodu preh�adnosti 
dopravnej situácie a z dôvodu priestornosti urbanistického interiéru 

• Vybudova� navrhované nové križovatky na ceste I/2 a na ceste III/00227 

• Ulicu Cintorínska po vybudovaní cestného obchvatu prekategorizova� do nižšej cestnej 
kategórie na dopravne tlmenú komunikáciu C3MOV 7,5/40 

• Na navrhovaný obchvat (bude prie�ahom cesty III/00226) pripoji� jednotlivé jestvujúce 
areály a navrhované funk�né plochy v severnej �asti obce 

• V navrhovaných areáloch pre výrobné aktivity, sklady a služby navrhova� zariadenia len s 
prevádzkami s ekologicky �istými technológiami výroby, resp. s technickými zariadeniami s 
minimálnym alebo žiadnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a so zdravotne 
neškodlivými službami 

• Plochy pre výrobné aktivity (rozvoj ekologicky neškodlivých prevádzok bez rušivých vplyvov 
na životné prostredie) umiest�ova� predovšetkým v existujúcich výrobných areáloch a v 
okrajových �astiach zastavaného územia obce z dôvodov: 

 - efektívne koncentrova� výrobné prevádzky v jednej lokalite (spolo�ná výstavba 
 komunika�nej siete a technickej vybavenosti) 

 - nerozpty�ova� výrobné prevádzky, autodopravu v obytných a rekrea�ných územiach a v  
 centrálnych �astiach obce, neruši� dopravnou obsluhou výrobných prevádzok tieto územia 

• Prevádzky autodopravy neumiest�ova� v obytných územiach a minimalizova� prejazdy a 
odstavovania nákladných vozidiel v obciach 

• Agroturistické a rekrea�né lokality, športové areály pospája� navzájom, s lesmi a s obcami 
existujúcimi (navrhnutými na úpravu) a navrhovanými po�nými a lesnými cestami s funkciou 
dopravnou, hospodárskou, rekrea�nou – rekrea�nými trasami 

• Využi� polohový potenciál obce a urbanistický a územný rozvoj obce orientova� na 
športovo-rekrea�né, kultúrno-spolo�ensko-vzdelávacie a agroturistické aktivity.
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2.8 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 

2.8.1 SÚ�ASNÝ STAV 
Platná hranica sú�asného zastavaného územia obce je vyzna�ená v grafickej �asti návrhu 
územného plánu. 

2.8.2 NÁVRH  
Pod�a §139a ods.(8) písm. b) zákona �.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov : 

Zastavané územie obce tvorí jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území 
v katastrálnom území obce, resp. v súbore katastrálnych území v správe obce. 

Zastavané územie je súbor 

a) stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov a susedných parciel, ktoré sa užívajú na 
ú�el, na ktorý boli stavby uskuto�nené, 

b) po�nohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v písmene 
a) (písm. a): stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov a susedných parciel, ktoré sa 
užívajú na ú�el, pre ktorý boli stavby uskuto�nené) 

c) pozemkov ostatných plôch, 

d) pozemkov vhodných na zastavanie, vymedzených na tento ú�el schváleným územným plánom 
obce alebo schváleným územným plánom zóny, 

e) pozemkov, ktoré pod�a schváleného územného plánu obce alebo pod�a schváleného územného 
plánu zóny sú ur�ené na umiestnenie stavieb na ú�el uspokojovania vo�no�asových a rekrea�ných 
potrieb obyvate�stva (rekreácie). 

Hranica sú�asného zastavaného územia obce je navrhnutá na rozšírenie pod�a navrhovaných 
funk�ných plôch vyzna�ených v grafickej �asti územného plánu, a to pod�a etapizácie: 

�� ��

 návrhová hranica zastavaného územia obce  
�� ��

 výh�adová hranica zastavaného územia obce (1. a 2. etapa) 

v zmysle citovaného zákona. 

Pod�a §139a ods.(8) písm. e) citovaného zákona: 

Zastavané územie je súbor pozemkov, ktoré pod�a schváleného územného plánu obce alebo 
pod�a schváleného územného plánu zóny sú ur�ené na umiestnenie stavieb na ú�el 
uspokojovania vo�no�asových a rekrea�ných potrieb obyvate�stva (rekreácie). 

Hranica sú�asného zastavaného územia obce je navrhnutá na rozšírenie pod�a navrhovaných 
funk�ných plôch vyzna�ených v grafickej �asti územného plánu, a to pod�a etapizácie hranica 
návrhová a hranica výh�adová v zmysle citovaného zákona. 
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2.9 NÁVRH KONCEPCIE FUNK�NÝCH ZLOŽIEK – BÝVANIE 

2.9.1 SÚ�ASNÝ STAV – DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND 

2.9.1.1 Po�et domov, bytov a cenzových domácností 
Pod�a S�ítania �udu, domov a bytov v r. 2001 je v obci Sekule 579 domov, z toho trvale obývaných domov 
463, z toho RD 459 (99,1 %). Neobývaných domov je 116 (20 %). 

Bytov spolu je 597 v r. 2001, z toho 479 trvale obývaných bytov, z toho sa 465 bytov (t. j. 97,1 %) nachádza 
v RD. Neobývaných je 118 bytov (19,76%). Trvale bývajúcich osôb na jeden trvale obývaný byt je 3,38, 
obytnej plochy na jeden trvale obývaný byt je 68,6m2 , obytných miestností na jeden trvale obývaný byt je 
3,68, trvale bývajúcich osôb na jednu obytnú miestnos� je 0,91 a na jednu osobu pripadá 20,4 m2 obytnej 
plochy. 

Retrospektívny vývoj po�tu trvale obývaných bytov v obci Sekule 
  obyvatelia byty po�et obyv. na byt 

1970 1 766 469 3,77 
1980 1 675 488 3,43 
1991 1 531 468 3,27 
2001 1 618 479 3,38 

Zdroj: Historický lexikón obcí, ŠÚ SR 

Od roku 1970 do roku 1991 pozorujeme v obci pokles po�tu obyvate�ov na byt, v roku 2001 tento ukazovate� 
mierne narástol (výraznejšie narástol po�et obyvate�ov v rokoch 1991 – 2001, bytová výstavba však 
v sledovanom období výrazne zaostávala). 

V roku 2001 žilo v celkovom po�te 479 trvale obývaných bytov 610 cenzových domácností, takže pripadalo 
127,3 CD/100 bytov, �o predstavuje 27,3% spolunažívanie. 

Z celkového po�tu 610 cenzových domácností tvorilo 173 (28,3 %) jedno�lenné cenzové domácnosti. 
Zloženie cenzových domácností 
Domácnosti 
 

Domácnosti 
spolu 

 Bytové:   
s 1 CD 369 
s 2+ CD 110 
spolu 479 
 Hospodáriace:   
s 1 CD 494 
s 2+ CD 57 
spolu 551 
 Cenzové:   
úplné: 353 
neúplné: 75 
viac�lenné nerodinné 9 
jednotlivci: 173 
 úhrn 610 
Zdroj: SODB 2001 

2.9.1.2 Veková štruktúra bytového fondu 
Veková štruktúra bytového fondu 

Obdobie výstavby  Rodinné 
domy 

Bytové 
domy 

Ostatné 
budovy 

Domový fond 
spolu 

 - 1899 a nezistené 27 0 0 27 
1900 - 1919 16 0 0 16 
1920 - 1945 65 0 0 65 
1946 - 1970 193 0 1 194 
1971 - 1980 72 6 0 78 
1981 - 1990 59 6 1 66 
1991 - 2001 33 0 0 33 

spolu 465 12 2 479 
% 97,1 2,5 0,4 100 

Zdroj: SODB 2001 

Veková štruktúra bytov v obci Sekule poukazuje na starý bytový fond, kde do obdobia výstavby pred rokom 
1970 spadá až 63% bytov a po roku 1970 iba 37% bytov. 

Najvýraznejšia bola výstavba v rokoch 1946–1970, kedy bolo vystavaných až 40,50% bytov. Ve�mi nízka 
bola výstavba v poslednom desa�ro�í 1991–2001, kedy pribudlo iba 6,89% bytov. 
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Veková štruktúra bytového fondu
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2.9.1.3 Ve�kos� a kategória bytov 
Byty v Sekuliach mali v roku 2001 nasledujúcu skladbu pod�a po�tu izieb a kategórie vybavenia: 

 
Trvale obývané byty pod�a ve�kosti 

Trvale obývané byty pod�a ve�kosti 

 
1 obytná 
miestnos� 2 izby 3 izby 4 izby 5 + izieb spolu 

po�et bytov 13 53 177 122 114 479 
v % 2,7 11,1 37 25,5 23,8 100 

Zdroj: SODB 2001 

Pod�a ve�kosti bytu prevažujú 3-izbové byty, ktoré predstavujú 37% z celkového po�tu trvale obývaných 
bytov. 

Trvale obývané byty pod�a kategórie 

Po�et bytov  Rodinné 
domy 

Bytové 
domy 

Ostatné 
budovy 

Domový 
fond 
spolu v % 

I. kategórie 236 12 1 249 51,98 
II. kategórie 122 0 1 123 25,68 
III. Kategórie 31 0 0 31 6,47 
IV. Kategórie 76 0 0 76 15,87 

spolu 465 12 2 479 100,00 
Zdroj: SODB 2001 

Pod�a kategórie bytov tiež nie je bytový fond priaznivý, ke�že do IV. kategórie spadá až 15,87% bytov a do I. 
kategórie iba 51,98% bytov. 

Kategór ia bytov v r . 2001

52%

26%

6%

16%

I. kategórie

II. kategórie

III. Kategórie

IV. Kategórie

 

2.9.1.4 Vybavenos� bytov a domácností 
Úrove� bývania dosahuje v obci Sekule nízke hodnoty, hlavne �o sa týka vybavenia bytov vodovodom, 
splachovacím záchodom, kúpe��ou alebo sprchovacím kútom.
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Vybavenie trvale obývaných bytov 
Vybavenie  Po�et bytov v % 
 Bytov spolu 479 100,00 
 z toho:     
 s plynom zo siete 396 82,67 
 s vodovodom     
 v byte 412 86,01 
 mimo bytu 3 0,63 
 bez vodovodu 59 12,32 
 nezistené 5 1,04 
 s kanalizáciou     
 prípojka na kanaliza�nú sie� -   
 septik (žumpa) 397 82,88 
 so splachovacím záchodom 357 74,53 
 s kúpe��ou alebo sprchovacím kútom 403 84,13 
Zdroj: SODB 2001 
 
Spôsob vykurovania trvale obývaných bytov 

Spôsob vykurovania  Po�et bytov v %  
 Ústredné kúrenie dia�kové 1 0,21 
 Ústredné kúrenie lokálne 267 55,74 
       na pevné palivo 9 1,88 
       na plyn 253 52,82 
       elektrické 1 0,21 
 Etážové kúrenie     
       na pevné palivo 2 0,42 
       na plyn 9 1,88 
       ostatné 1 0,21 
 Kachle     
       na pevné palivo 57 11,90 
       elektrické -   
       plynové 108 22,55 
       ostatné 3 0,63 
 Iné 31 6,47 
 Spolu 479 100,00 
Zdroj: SODB 2001 
 
Vybavenie domácností 

Vybavenie domácnosti   Po�et bytov v %   
 Samostatná chladni�ka 332 69,31 
 Chladni�ka s mrazni�kou 176 36,74 
 Samostatná mrazni�ka 258 53,86 
 Automatická prá�ka 212 44,26 
 Farebný televízor 426 88,94 
 Telefón v byte 186 38,83 
 Mobilný telefón 137 28,60 
 Rekrea�ná chata, dom�ek, chalupa 7 1,46 
 Osobný automobil 174 36,33 
 Osobný po�íta� 36 7,52 
 Osobný po�íta� s internetom 4 0,84 
Zdroj: SODB 2001 

2.9.1.5 Bytová výstavba v rokoch 1991–2001 a odpad bytového fondu 
Pri výpo�te odpadu bytového fondu sa vychádza z údajov zo S� 1991 a SODB 2001. 

V roku 1991 bolo v obci Sekule 468 trvale obývaných bytov, v r. 2001 ich bolo 479. Novou bytovou 
výstavbou pribudlo v tomto období 33 bytov a odpad bytového fondu predstavuje 22 bytov. 

Odpad bytového fondu 
r. 1991 468 Po�et trvale obývaných bytov  
r. 2001 479 

�istý prírastok bytov 1991-2001 11 
Nová bytová výstavba 1991-2001 33 
Odpad bytového fondu 1991 - 2001 1991-2001 22 
Zdroj: S� 1991, SODB 2001, odpad bytového fondu – vlastný výpo�et
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2.9.1.6 Nová bytová výstavba po roku 2001 
 
Názov ukazovate�a Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004* Rok 2005 
Prírastky bytov (vr. úz. zmien) - spolu 7 6 15 5 4 
Prírastky bytov  - vo vlastníctve územnej samosprávy             0 0 0   
Prírastky bytov  - v družstevnom vlastníctve 0 0 0   
Prírastky bytov  - v súkromnom tuzemskom vlastníctve             7 6 15   
Prírastky bytov  - úz. zmenou (pri�lenenie územia)               0 0 0   
Prírastky bytov  - ostatné 0 0 0   
Úbytky bytov vr. úz. zmien - spolu 0 0 1   
Úbytky bytov - územnou zmenou (od�lenenie územia)              0 0 0   
Stav bytov k 31.12. spolu 599 605 619 624 628 
Zdroj: Krajská správa ŠÚ SR, Trnava, * rok 2004 a 2005 – Obecný úrad Sekule 

Pri SODB 2001 bolo v obci Sekule 597 bytov spolu (z toho 479 trvale obývaných), ku koncu roka 2001 ich 
bolo 599. 

Od SODB 2001 do roku 2003 pribudlo v obci Sekule 22 bytov, z toho najvýraznejšia bola výstavba v roku 
2003, kedy pribudlo 15 bytov. 

Za sledované obdobie úbytok bytov predstavoval 1 byt. 

2.9.2 NÁVRH  

2.9.2.1 Predpoklady �alšieho vývoja domového a bytového fondu 
Na základe demografických prognóz vývoja po�tu obyvate�ov sa predpokladá v obci Sekule  
pokles po�tu obyvate�ov. 

Územný plán: 
�

 predstavuje územno-priestorovú víziu obce do budúcnosti – v etape návrhovej a v etape výh�adovej 

�

 navrhuje v rozvojových etapách potenciálne vhodné plochy pre rozvoj jednotlivých funkcií tak, aby 
urbanistická štruktúra obce – existujúca, intenzifikovaná a navrhovaná – tvorila územne harmonický 
funk�ný celok 

�

 vymedzuje budúci územný rozvoj cestnej siete – sie� nových verejných komunika�ných priestorov 
tak, aby sa v budúcnosti minimalizovali územné dopravné problémy (šírka verejných komunika�ných 
priestorov a šírka cestných komunikácií, územné a priestorové väzby na existujúcu sie� verejných 
komunika�ných priestorov, vzájomná územno-priestorová previazanos� jednotlivých funk�ných plôch)) 

�

 vymedzuje potenciálne vhodné plochy pre rozvoj jednotlivých funkcií 

�

 navrhuje v rozvojových etapách potenciálne vhodné plochy na novú bytovú výstavbu v prípade 
záujmu miestneho obyvate�stva, ale aj obyvate�stva pris�ahovaného, ke�že nárast obyvate�ov v obci 
Sekule sa do výh�adu zabezpe�í iba pris�ahovaným obyvate�stvom. 

2.9.2.2 Návrh rozvoja domového a bytového fondu 
Nová bytová výstavba je navrhovaná v návrhovej etape a vo výh�adovej etape. 

Návrh územného plánu po�íta 
�

 s intenzifikáciou plôch v existujúcej zástavbe v hraniciach zastavaného územia obce 
�

 s disponibilnými plochami pre �alší územný rozvoj obce mimo hranice zastavaného územia obce na 
po�nohospodárskych pôdach s nízkou až ve�mi nízkou úrodnos�ou. 

V návrhu aj vo výh�ade je predpokladaný pokles obložnosti bytov: 

- v RD zo sú�asných 3,33 obyvate�ov na byt v RD v r 2001 na 3,0  

- v BD zo sú�asných 4,25 obyvate�ov na byt v  BD v r 2001 na 3,0. 

Predpokladaný nárast po�tu bytových jednotiek a nárast po�tu obyvate�ov. sa odvíja od: 
�

 po�tu a ve�kosti navrhovaných pozemkov pre výstavbu rodinných domov 
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�

 úbytku z plôch navrhovanej obytnej zástavby v prospech zariadení ob�ianskej vybavenosti, malých 
prevádzok a športových zariadení, s ktorými sa v území po�íta ako s doplnkovými funkciami ku 
dominantnej funkcii bývania. 

V návrhu aj vo výh�ade sú predpokladané rôzne ve�kosti pozemkov pre výstavbu rodinných 
domov. 

• (A) V návrhu územného plánu sa po�íta s predpokladaným záujmom o ve�kosti pozemkov 
na výstavbu rodinných domov v rozpätí od 600 m2 do 10 000 m2 (6–10 a). 

(A) Navrhovaná nová bytová výstavba do roku 2025 a do výh�adu (menšie pozemky pre rodinné 
domy) 
   po�et BJ po�et obyvate�ov 

 
1. etapa RD 124 372 

1. etapa BD 16 48 
Návrh 
 
 Návrh spolu   140 420 

1. etapa RD 30 90 

1. etapa BD 16 48 

2. etapa (dlhodobý výh�ad) RD 141 423 

Výh�ad 
 
 
 Výh�ad spolu   187 (46+141) 561 (138+423) 

Návrh a výh�ad 
spolu  327 981 

Návrhová etapa po�íta s plochami na výstavbu 140 bytov, z toho 124 v RD a 16 v BD, na ktorých sa 
predpokladá nárast po�tu obyvate�stva o 420 obyvate�ov.  

Výh�adová etapa (1. etapa) po�íta s plochami na výstavbu 46 bytov, z toho 30 v RD a 16 v BD, na ktorých sa 
predpokladá nárast po�tu obyvate�stva o 138 obyvate�ov. 

Do roku 2025 návrh (A) predpokladá v obci Sekule vzh�adom na disponibilné plochy (140 nových 
bytových jednotiek) nárast obyvate�stva na 1 851. 

Vo výh�ade (1. etapa) návrh (A) predpokladá v obci Sekule vzh�adom na disponibilné plochy (46 
nových bytových jednotiek) celkový nárast obyvate�stva na 1 989. 

Výh�adová etapa (2. etapa – dlhodobý výh�ad) po�íta s plochami na výstavbu 141 bytov, z toho 141 v RD, na 
ktorých sa predpokladá nárast po�tu obyvate�stva o 423 obyvate�ov.  

Návrhová a výh�adová etapa spolu predstavujú plochy na výstavbu 327 bytov, z toho 295 v RD a 32 v BD a 
predpokladaný nárast 981 obyvate�ov (na celkový predpokladaný po�et 2 415 obyvate�ov). 

• (B) Za predpokladu návrhu parciel na výstavbu rodinných domov v rozpätí od 10 000 m2 
do 15 000 m2 (10–15 a), predovšetkým v etape výh�adovej vo východnej �asti (lokalita Za 
humnami), je navrhovaný po�et bytových jednotiek a následne predpokladaný nárast po�tu 
obyvate�ov, nižší. 

Predpoklad nárastu po�tu obyvate�ov bude, aj vzh�adom na ponuku rozmanitých ve�kostí pozemkov pre 
výstavbu rodinných domov, reálne nižší. 

Návrh (A) možno považova� pre daný územný plán – pri zoh�adnení faktorov územného 
vývoja – za odhad obytného potenciálu riešeného územia obce, za maximálny, hrani�ný 
návrh pre riešené územie, 
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Stav obyvate�stva a bytov v roku 2001, predpokladaný stav v návrhu (návrh – 1. etapa) v r. 2025 (A) 
  rok 2001  Návrh - r. 2025 

Spolu obec 
Sekule po�et bytov 

po�et 
obyv. 

odpad 
bytového 
fondu 

navrhovaná nová 
výstavba (návrh) 

po�et 
bytov 
spolu 

po�et 
obyv. 
spolu 

obložnos� 
bytov 

RD 465 1 549 0 124 589 1 767 3,0 

BD 12 51   16 28 84 3,0 
Spolu obec 
Sekule 477 1 600   140 643 1 851   

Zdroj: r. 2001 – SODB 2001, r. 2025 vlastný výpo�et 

 

Stav obyvate�stva a bytov v roku 2001, predpokladaný stav v návrhu a vo výh�ade (1. etapa) spolu (A) 

  rok 2001  Návrh a výh�ad spolu   

Spolu obec 
Sekule po�et bytov 

po�et 
obyv. 

odpad 
bytového 
fondu 

navrhovaná nová 
výstavba (návrh 
a výh�ad - 1. etapa) 

po�et 
bytov 
spolu 

po�et 
obyv. 
spolu 

  
obložnos� 
bytov 

RD 465 1 549 0 154 619 1 857 
  

3,0 

BD 12 51   32 44 132 
  

3,0 
Spolu obec 
Sekule 477 1 600   186 663 1 989 

  
  

Zdroj: r. 2001 – SODB 2001, r. 2025 vlastný výpo�et 

Stav obyvate�stva a bytov v roku 2001, predpokladaný stav v návrhu a vo výh�ade (1.etapa+dlhodobý 
výh�ad)spolu (A) 

  rok 2001  Návrh a výh�ad spolu   

Spolu obec 
Sekule po�et bytov 

po�et 
obyv. 

odpad 
bytového 
fondu 

navrhovaná nová 
výstavba (návrh až 
dlhodobý výh�ad) 

po�et 
bytov 
spolu 

po�et 
obyv. 
spolu 

  
obložnos� 
bytov 

RD 465 1 549 0 295 760 2 280 
  

3,0 

BD 12 51   32 44 132 
  

3,0 
Spolu obec 
Sekule 477 1 600   327 804 2 412 

  
  

Zdroj: r. 2001 – SODB 2001, r. 2025 vlastný výpo�et 

 

Do výh�adu vzh�adom na sú�asný bytový fond predpokladáme odpad bytového fondu 40 – 50 
bytov, ktoré budú nahradené intenzifikáciou bytového fondu.
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2.10 NÁVRH KONCEPCIE FUNK�NÝCH ZLOŽIEK – OB�IANSKA VYBAVENOS� 

2.10.1 SÚ�ASNÝ STAV 

2.10.1.1 Školstvo 
Predškolskú výchovu v obci zabezpe�uje materská škola, ktorú v roku 2006 navštevovalo 42 detí. 

Základné vzdelanie poskytovala ZŠ, ktorú navštevovalo v januári 2006 423 žiakov, slúži aj pre deti zo 
susednej obce Moravský Svätý Ján. V základnej škole je 19 tried, z toho 2 triedy tvoria špeciálne triedy, 
ktoré navštevuje 15 žiakov.  

V ZŠ má vy�lenené priestory aj ZUŠ (riadite�stvo ZUŠ je v meste Šaštín - Stráže), ktorú navštevuje 40 
žiakov. 

Školské zariadenia v obci Sekule a ich kapacita v januári 2006 
 adresa zariadenie  po�et detí po�et tried 

MŠ 42 2  
ZŠ 423 19 
   - z toho špeciálne triedy ZŠ 15 2 
ZUŠ (riadite�stvo v meste Šaštín - Stráže) 40   

Sekule 119 
  
  
  
  Školský klub 53   

Zdroj: Obecný úrad Sekule 
Zámery 

• perspektívne vybudova� nové športové plochy východne od areálu ZŠ. 

2.10.1.2 Zdravotníctvo 
Zdravotnú starostlivos� pre obyvate�ov obce zabezpe�uje zdravotné stredisko v susednej obci Moravský 
Svätý Ján, kde pôsobí jeden detský lekár, všeobecný lekár, stomatológ a gynekológ, lekáre�. 

Pohotovos� zabezpe�uje obyvate�om obce Pohotovos� v meste Šaštín -Stráže. Nemocni�nú starostlivos� 
poskytuje obyvate�om obce nemocnica v Malackách, Skalici a Bratislave. 

2.10.1.3 Sociálna starostlivos� 
Sociálnu starostlivos� v obci zabezpe�uje Klub dôchodcov (Sekule 100). Má 67 �lenov. Pre dôchodcov je 
zabezpe�ené stravovanie v školskej jedálni, obec zabezpe�uje aj dovoz liekov a potrebné nákupy. 

Zámery 
• vybudova� Penzión pre dôchodcov, ktorý zabezpe�í ubytovanie, vývarov�u a priestory pre 
klub dôchodcov. 

2.10.1.4 Kultúra 
Z kultúrnych zariadení sa v obci nachádzajú tieto zariadenia: 

• Kultúrny dom (kapacita cca 250 stoli�iek) 
• Rímskokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie 
• kaplnky 
• knižnica (1 114 knižných jednotiek) – s�ahuje sa do objektu ved�a pošty 
• Klub mládeže (Sekule 100) 

V obci pôsobí spevácky súbor Sekulan a detský súbor Sekulánek. 

2.10.1.5 Telovýchova a šport 
Zo športových zariadení sa v obci nachádzajú dve futbalové ihriská (jedno ve�ké, jedno malé tréningové). ZŠ 
má dve telocvi�ne, ktoré prenajíma v poobedných hodinách aj pre verejnos�. 

Zámery 
• dobudova� kabíny, sociálne zariadenia a tribúnu na futbalovom ihrisku 

• perspektívne vybudova� nové športové plochy východne od areálu ZŠ, tiež pri Šutrovni,. 

2.10.1.6 Komer�ná vybavenos� 
Komer�nú vybavenos� v obci tvoria nasledujúce zariadenia: 
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Služby: Výroba: 
kaderníctvo Prekopová stolárstvo Martinkovi� 
kaderníctvo (oproti Sekulskej pekárni) stolárstvo BEKE 
kozmetika, vizáž Lenka Nízka stolárstvo 
  pekáre� Ivan Kubina (Sekulský chlieb) 

pekáre� (pri kostole)  Agrofarma (chov, výcvik, preprava, predaj koní, 
rekrea�né jazdenie) VYMA - výroba knedlí, kolá�ov... 
    
Potraviny - 3 zariadenia pálenica Ivan Kubina 
Rozli�ný tovar (pri kostole) výroba zámkovej dlažby Anton �ernák 
Rozli�ný tovar (ul. 4. Apríla) �alúnnictvo 
Obchod v centre (ul. 4. Apríla)   
Stánok - zmrzlina (ul. 4. Apríla) sklad stavebného materiálu (na severe obce) 
Mäso, údeniny (u Ježka, v RD) sklenárstvo 
Predaj�a textilu   
Obuv (Družstevná ul.) prevádzkový areál na severe obce 
Odevy, drogéria, papiernictvo predaj štrku, piesku a kame�a 
Predaj keramiky - Sekulská keramika Húšek   
  Areál bývalého JRD - patrí spolo�nosti Vadual 
Správa a údržba ciest Hospodársky areál oproti jazierku pri železni�nej stanici 
Dopravno-obchodná spolo�nos�   
  �SPH - Jurki 
Výkup druhových surovín Ekologické umývacie stoly, autoservis 
Zberné suroviny   
  firma JEŽO (sadrové odliatky) 
Dom smútku firma TRUMF - predaj a sprostredkovanie tovaru 
   
Administratíva: Záhradné centrum RODOS (pri žel. stanici) 
Obecný úrad Záhradné centrum "Green colour" Sekule, Na všku 
Požiarna zbrojnica   
Pošta   
   
Pohostinstvá:  
Pohostinstvo u Ba�u   
Pohostinstvo Doxx Corgo�   
Pohostinstvo Corgo� -Kubina   
Pohostinstvo Rybársky dom (chatová osada)   
Pohostinstvo TOPVAR (pri kostole)   
Pohostinstvo   

Zdroj: Prieskumy a rozbory, Obecný úrad Sekule 

Zámery 

• vybudova� reštauráciu pri Šutrovni, prípadne ubytovacie zariadenie penziónového typu 

• vybudova� penzión s ubytovacou kapacitou cca 20 hostí, perspektívne sa orientova� na 
rekrea�né jazdenie 

• vybudova� Komplexné stredisko cestovného ruchu Golfpark Sekule 

• perspektívne vybudova� Aquapark (výh�ad). 

2.10.1.7 Špecifické služby 
Špecifické služby v obci zabezpe�uje Dom smútku a cintorín. 

Kapacita cintorína: 
obsadené hroby 580 
vo�né hroby 290 
Na sú�asnej ploche cintorína je vo�ná plocha na pochovávanie  (tiež je možné využitie starých hrobov). 

Rozvoj obce je v návrhu i výh�ade zameraný predovšetkým na rozvoj športu, agroturistiky, turistiky, 
golfu, ekopodnikate�ských aktivít, preto je nevyhnutné po�íta� s  potrebou vybudovania 
predovšetkým ubytovacích zariadení a stravovacích zariadení, služieb a informa�ného centra. 
Obec má deficit vo výskyte týchto zariadení, podobné existujúce zariadenia v obci nie sú 

dostato�ne vybavené, upravené, niektoré sú nefunk�né. 
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2.10.2 NÁVRH 

2.10.2.1 Predpoklady �alšieho vývoja ob�ianskej vybavenosti 
V koncepcii rozvoja sídelnej štruktúry obec Sekule bezprostredne susedí s obcou Moravský Svätý 
Ján, ktorá je zaradená v sídelnej štruktúre Trnavského kraja medzi centrá lokálneho významu 
s funkciou komplexne zabezpe�ova� základnú ob�iansku vybavenos�  pre obyvate�ov najbližších 
pri�ahlých obcí. 

Obce mimo �ažísk a centier osídlenia budujú ob�iansku vybavenos� v úrovni základnej 
vybavenosti a vybavenos� súvisiacu s orientáciou obce z h�adiska jej potenciálu a perspektívnych 
investi�ných zámerov. 

Vzh�adom na predpokladané starnutie obyvate�stva treba do budúcnosti viac po�íta� so 
zariadeniami pre starších obyvate�ov – penzióny pre dôchodcov, kluby dôchodcov, stravovacie 
zariadenia a prá�ovne pre dôchodcov, opatrovate�ská starostlivos�. 

Navrhovaná ob�ianska vybavenos� sa viaže k predpokladanému zvýšeniu obyvate�stva 
v návrhovej 1. etape. 

Vo výh�ade (1. a 2: etapa) je potrebné po�íta� aj s aktivitami investora golfového parku v oblasti, 
administratíva, obchod, služby (perspektívne veda, výskum), kde vznikne cca 900 nových 
pracovných príležitostí a je tu tiež predpoklad trvalého bývania týchto zamestnancov v obci, v 
dôsledku �oho sa výrazne zvýšia aj nároky na zariadenia ob�ianskej vybavenosti a to nielen 
základných služieb a stravovacích zariadení, ale aj školských zariadení, zdravotníckych 
a sociálnych zariadení. V dôsledku výrazného zvýšenia obyvate�stva vo výh�adovom období je 
potrebné po�íta� aj s plochami na tieto zariadenia ob�ianskej vybavenosti, ktoré bude potrebné 
pod�a potreby a nárastu obyvate�stva nadimenzova�. 

Pod�a údajov a zhodnotení v kapitole „Základné demografické východiská“ v textovej �asti Územného plánu 
ve�kého územného celku Trnavského kraja trend vývoja zdravotného stavu obyvate�stva je v poslednom 
období zna�ne nepriaznivý, a to aj u detskej zložky populácie, preto nadobúdajú stále vä�ší význam 
strategické dokumenty zamerané na zlepšenie zdravotného stavu obyvate�stva a praktická realizácia týchto 
dokumentov. 

Územnoplánovacie dokumentácie sú dokumentmi, zameranými o. i. na vytvorenie územných podmienok na 
skvalit�ovanie sociálnej klímy a na vytvorenie územných podmienok pre športové a rekrea�né aktivity 
smerujúce ku zlepšeniu zdravotného stavu obyvate�stva. 

Kladie sa dôraz na: 
�

 primeranú dostupnos� primárnych zdravotných služieb 
�

 zvyšovanie nárokov na kapacity sociálnych zariadení (trend rozvoja sociálnych zariadení v menej 
kapacitných radoch) na zabezpe�ovanie dlhodobej starostlivosti o chronicky chorých a starých ob�anov 
(deficit kapacít LDCH v Trnavskom kraji) 

�

 budovanie domov s opatrovate�skou službou a staníc opatrovate�skej služby, zariadení pre 
zdravotne postihnutých obyvate�ov 

�

 denné centrá pre deti a mládež, školské kluby, starostlivos� o deti v poobed�ajších hodinách, 
výchova a vzdelávanie, kultúrna �innos�, poznávanie okolia, preventívna starostlivos� o deti a mládež 

�

 športové aktivity (detské ihriská, športové ihriská, kúpaliská, plavárne, viacú�elové športové haly, 
cyklistika, turistika, atletika) 

2.10.2.2 Zásady 
•  Orientova� sa na tie druhy ob�ianskej vybavenosti, ktoré súvisia s rozvojom aktivít 
cestovného ruchu, športu, rekreácie a kultúry. 

• ponecha� a využíva� existujúce objekty, zariadenia a areály ob�ianskej vybavenosti a pre 
rozvoj perspektívnych zariadení ob�ianskej vybavenosti navrhova� nové plochy. 

• v existujúcej obytnej zástavbe ponecha� a využíva� solitérne objekty a v navrhovanej 
obytnej zástavbe umožni� realizova� drobnú ob�iansku vybavenos� za predpokladu, že 
prevádzka OV nemá negatívne ú�inky na životné prostredie a parkovanie bude zabezpe�ené 
na vlastnom pozemku 
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• zariadenia ob�ianskej vybavenosti prednostne umiest�ova� do centrálnej �asti obce, 
využíva� na ich zriadenie už existujúce objekty (územie �ažiskových verejných komunika�ných 
priestorov so zástavbou s centrotvornou štruktúrou) 

• nové objekty, zariadenia a areály ob�ianskej vybavenosti umiest�ova� na navrhovaných 
a výh�adových plochách pre OV tak, aby kompozi�ne a prevádzkovo sledovali línie existujúcich 
a navrhovaných verejných komunika�ných priestorov. 

2.10.2.3 Školstvo 
Sie� MŠ,  ZŠ a stredných škôl sa vzh�adom na sú�asnú potrebu obyvate�ov obce Sekule 
a s predpokladom poklesu detskej zložky javí aj do budúcich rokov ako posta�ujúca. 

Avšak treba po�íta� aj s nárastom detskej zložky prechodne bývajúceho (prípadne trvale 
bývajúceho) obyvate�stva navrhovaného KSCR Golfpark Sekule a s tým spojené zvýšenie nárokov 
na zariadenia školskej vybavenosti. 

Pre areál ZŠ sa v návrhu po�íta s rozšírením plôch pre šport, využite�ných aj pre verejnos�. 

2.10.2.4 Zdravotníctvo 
V sú�asnosti sa v obci nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie, zdravotné služby poskytuje 
obyvate�om zdravotné zariadenie v susednej obci Moravský Svätý Ján. 

Pre vytvorenie súkromných zdravotníckych služieb menšieho rozsahu budú v prípade záujmu k 
dispozícii prenajímate�né priestory na návrhových a výh�adových plochách pre ob�iansku 
vybavenos�, na návrhových a výh�adových zmiešaných plochách pre bývanie a ob�iansku 
vybavenos�, v predpokladaných polyfunk�ných objektoch. 

Pri umiestnení zdravotníckeho zariadenia treba po�íta� s nárokmi na parkovacie plochy a s 
�itate�ným dopravným prístupom. 

2.10.2.5 Sociálna starostlivos� 
Výh�adové demografické trendy SR napovedajú o všeobecnom starnutí populácie, �o sa prejavuje 
zvýšeným dopytom po zariadeniach opatrovate�skej služby a geriatrických zariadeniach (denné 
stacionáre, stredisko osobnej hygieny, prá�ov�a pre dôchodcov,...). 

Pre vytvorenie týchto zariadení budú v prípade záujmu k dispozícii prenajímate�né alebo vlastné 
priestory v navrhovaných polyfunk�ných plochách vo východnej �asti obce, vhodná je tiež lokalita 
novej obytnej zástavby Zelnice. Pri týchto zariadeniach treba po�íta� s plochami pre parkovo 
upravenú zele�, prípadne menšie záhradky. 

Vzh�adom na trend vývoja spolo�nosti sú v návrhu vytvorené územné rezervy pre umiestnenie aj 
tohto typu ob�ianskej vybavenosti. Najvhodnejšie sa javia plochy v kontakte s centrom obce – 
pešia dostupnos� iných zariadení OV, kostola, autobusovej zastávky, centrálne parkovo upravené 
oddychové plochy, sociálne kontakty a pod. 

2.10.2.6 Kultúra 
V severnej �asti obce sa �rtá perspektívny rozvoj nového centra obce ako spojovacieho bodu 
medzi historickým centrom obce – a navrhovaným Golfparkom Vzh�adom na to, že ku ploche 
nového centra sa viažu aj navrhované plochy obytnej zástavby, bude vhodné do tejto �asti 
umiest�ova� aj ob�iansku vybavenos� kultúrneho charakteru (klubové priestory, záujmové aktivity, 
denné centrá pre deti a mládež, kultúrne a informa�né centrum, regionálne múzeum) 

S ob�ianskou vybavenos�ou pre kultúru a šport treba po�íta� aj na vy�lenených plochách pre OV 
vo východnej �asti obce (trávenie vo�ného �asu, vzdelávanie, telesná kultúra) a vo východnej �asti 
obce v navrhovaných plochách pre bývanie okolo pred�ženej severnej ulice. 

Zaujímavým zámerom v oblasti kultúry je vybudova� prírodnú galériu v navrhovanom areáli KSCR 
Golfpark Sekule v lesoch s rekrea�no-spolo�enskou funkciou. 

Pri vodnej ploche Šutrov�a je navrhovaný amfiteáter mikroregionálneho charakteru (po�et sedadiel 
cca 500), kde sa tiež po�íta so sociálnymi zariadeniami a so stánkami rýchleho ob�erstvenia a 
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parkovacích plôch s prírode blízkymi úpravami zelene. Dopravne bude sprístupnený od obce 
Sekule a od cesty III/00238 Moravský Svätý Ján – Hohenau na hrani�ný priechod do Rakúska. 

Vo výh�adovej etape návrhu územného plánu sa pri revitaliza�ných úpravách v krajine, pri 
zakladaní nových plôch krajinnej zelene po�íta s umiestnením umeleckých prvkov na upravených 
po�ných cestách, na rekrea�ných trasách. 

2.10.2.7 Šport a rekreácia 
Pri ZŠ využi� navrhované plochy pre rozšírenie športových zariadení. 

Západne a severne (neupravený prevádzkový areál) od futbalového ihriska v severnej �asti obce  
výh�adovo navrhnú� nové športové plochy, ktoré spolu s futbalovým ihriskom vytvoria rozsiahlejší 
športový komplex, vhodný – vzh�adom na koncovú polohu a priamy prístup od cestnej 
komunikácie vyššej kategórie – napríklad pre vybudovanie športového (futbalového) štadióna  

Efektívne využíva� školské športové zariadenia pre verejnos� mimo vyu�ovacích hodín. 

V existujúcej a navrhovanej obytnej zástavbe rešpektova� menšie parkovo upravené oddychové a 
športové plochy s detskými ihriskami a s parkovo upravenými plochami zelene. 

Pre rozvoj rekrea�ných športov a vodných športov bude slúži� vodná plocha jazera Šutrov�a 
a jazera Oširíd a ich okolie. 

Pri ceste III/00238 Moravský Svätý Ján – Hohenau smerom na hrani�ný priechod, na ploche 
severne od cesty (oproti rekrea�nému areálu v obci Moravský Svätý Ján), je možné vo výh�ade 
uvažova� s areálom pre prázdninové pobyty pre deti a dospelých, táboriskom a športovým 
servisom, so zameraním na agroturistiku a šport. V areáli je možné umiestni� cykloservis, 
ubytovacie a stravovacie zariadenia pre potreby blízkej medzinárodnej cyklotrasy. 

Pre športovo-rekrea�né aktivity využi� už �iasto�ne vybudovanú Agrofarmu so zameraním na chov 
koní a �alšie navrhované lokality pre agroturistické aktivity. 

Existujúce, obnovené a navrhované po�né cesty vo vo�nej krajine, doplnené výh�adovo o plochy 
krajinnej zelene a o vodné a mokra�ové plochy budú slúži� ako po�né cesty s dopravnou, 
hospodárskou a rekrea�nou funkciou (rekrea�né trasy – turistické, bežecké, náu�né, hipoturistika, 
cyklotrasy) a vybavené budú drobnou vybavenos�ou. 

2.10.2.8 Koncepcia rozvoja komer�nej vybavenosti 
Zariadenia komer�nej vybavenosti sa vo výh�ade budú rozvíja� na základe požiadaviek trhového 
hospodárstva a v návrhu územného plánu sú vytvorené územné rezervy pre tieto zariadenia. 

2.10.3 NAVRHOVANÉ LOKALITY A ZARIADENIA OB�IANSKEJ VYBAVENOSTI  
Návrh zariadení ob�ianskej vybavenosti sa odvíja od akceptovanej existujúcej skladby  zariadení 
OV, pre nové zariadenia OV navrhuje územné rezervy a zapracováva do návrhu územného plánu: 
Ob�ianska vybavenos� v historickom centre obce: 
V objektoch okolo námestia a tiež v objektoch na ulici Pekná je umiestnených nieko�ko zariadení 
ob�ianskej vybavenosti, no nie všetky zariadenia OV sú efektívne využité a vo vyhovujúcom 
stavebno-technickom stave. 

Návrh územného plánu doporu�uje, vzh�adom na absenciu zariadení verejného stravovania 
a služieb a vzh�adom na polohu v centre obce, tieto objekty rekonštruova� a efektívne využi� na 
ú�ely verejného stravovania, obchodu a služieb.  

Objekt v susedstve obecného úradu, v ktorom je umiestnené sklenárstvo, sa výh�adovo 
doporu�uje premiestni� do existujúcich alebo navrhovaných areálov s funkciou zmiešaných 
výrobných území. Objekt má výhodnú polohu v centre obce, priame väzby na navrhované 
centrálne parkovo plochy verejnej zelene a disponuje dvorom, ktorý by bol vhodný na zriadenie 
letnej reštaurácie. 

V obci sa po�íta s plochami pre zariadenia verejného stravovania (reštaurácia, cukráre�, bufet, 
stánky rýchleho ob�erstvenia). 
Cintorín a futbalové ihrisko v centre obce 
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Plocha a kapacita cintorína sú v sú�asnej dobe posta�ujúce. 

Vzh�adom na to, že v návrhu územného plánu sú navrhnuté nové športové plochy pri základnej 
škole, v lokalite Šutrov�a, v areáli KSCR Golfpark Sekule a športová plocha v severnej �asti obce 
na Hrani�nej ulici ja navrhovaná na zachovanie a výh�adové rozšírenie západným smerom, 
výh�adovo bude možné plochu cintorína s vybudovaným Domom smútku rozšíri� o �as� plôch 
ihriska. 

Ostatná �as� ihriska si zachová funkciu šport, doplnenú o oddychové plochy a parkovo upravené 
plochy zelene. V centre obce sa tak výh�adovo vytvorí priestorová rezerva pre centrálny park so 
športovo-rekrea�ným využitím, s väzbami na centrálne priestory obce a v širšom kontexte na 
Šutrov�u a Golfpark. 

Plochy cintorína treba v budúcnosti oddeli� od športových plôch pásom izola�nej zelene. 
Severný vstup do obce – nové centrum obce: 
V severnej �asti obce sa �rtá perspektívny rozvoj nového centra obce ako spojovacieho bodu 
medzi centrálnou �as�ou obce – historickým centrom – a navrhovaným Komplexným strediskom 
cestovného ruchu Golfpark Sekule. Vzh�adom na to, že ku ploche nového centra obce sa viažu aj 
navrhované plochy obytnej zástavby, bude vhodné do tejto �asti umiest�ova� aj ob�iansku 
vybavenos� kultúrneho charakteru (klubové priestory, záujmové aktivity, denné centrá pre deti a 
mládež, kultúrne a informa�né centrum, regionálne múzeum a pod.) 

Navrhujú sa tu výh�adovo tiež zariadenia – ubytovanie penziónového typu, stravovacie zariadenie, 
športový servis – poži�ov�a a údržba bicyklov a športových potrieb. 

V severnej �asti obce, paralelne s Družstevnou ulicou, je v územnom pláne obce navrhovaný 
severný obchvat obce. Táto komunikácia prechádza navrhovaným novým centrom obce a viaže na 
seba spomínané zariadenia ob�ianskej vybavenosti. 

Úprava križovatky južne od Motorestu (Cintorínska – Hrani�ná) vytvorí novú plochu pri okružnej 
križovatke. V sú�asnosti je táto plocha v ochrannom pásme plynovodu VTL DN 300, PN 2,5 MPa, 
preto je v návrhu ur�ená na funkciu verejná zele�. 

Vzh�adom na to, že v budúcnosti sa uvažuje s úplným vyradením plynovodu VTL DN 300, PN 2,5 
MPa z prevádzky a s napojením a rekonštrukciou (na vyšší tlak) príslušných regula�ných staníc 
plynu v celom segmente od Malaciek po Brodské na VTL DN 500, PN 4,0 Mpa, bude vhodné túto 
plochu výh�adovo využi� na funkciu ob�ianska vybavenos�. Sú�as�ou tejto lokality je existujúca 
športová plocha (futbalové ihrisko) navrhnutá na zachovanie, úpravu a dobudovanie základnej 
sociálnej vybavenosti. 

Navrhovaná obytná zástavba v severozápadnej �asti obce: 

Predpokladaným investi�ným zámerom je výstavba malej krytej tenisovej haly v rámci navrhovanej 
obytnej zástavby. Ide o vhodnú lokalitu vzh�adom na to, že v susedstve je už športová plocha, 
severne pozd�ž ulice alebo priamo touto ulicou prechádzajú navrhované rekrea�né trasy od rieky 
Moravy ku Golfparku, odkia�  pokra�ujú �alej na západ ku Borskému Svätému Juru a na Šaštín – 
Stráže. 
Výh�adová zástavba vo východnej �asti obce (lokalita Za humnami): 
Vo východnej �asti obce, za hranicou zastavaného územia, je v územnom pláne navrhovaná 
rozsiahlejšia obytná zástavba. Obytné ulice, verejné komunika�né priestory sú aditívne 
prira�ované v jednotlivých etapách paralelne s Vajanského ulicou. Tieto ulice pretínajú v prie�nom 
smere �alšie obytné ulice a v ich priese�níkoch sú navrhované plochy základnej vybavenosti 
(obchody, stravovacie služby, zdravotnícke zariadenie (všeobecný lekár), zariadenia sociálnej 
a kultúrnej vybavenosti pre seniorov, pre deti a mládež a pod). 
Oddychové plochy v obytnej zástavbe: 
V existujúcej a navrhovanej obytnej zástavbe sú navrhované menšie oddychové a športové plochy 
s detskými ihriskami a parkovo upravenými plochami zelene. 
Agrofarma: 
Existujúci areál sa nachádza v juhozápadnej �asti obce, v lokalite Na všku. Podnikate�ským 
zámerom je územne rozšíri� areál a taktiež rozšíri� ponuku poskytovaných služieb v oblasti 
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agroturistických aktivít a hipoturistiky. Orientácia na agroturistické aktivity a hipoturistiku v tomto 
území vhodne zapadá do scenára návrhovej i výh�adovej koncepcie rozvoja obce: 

�

 Penzión – 20 lôžok (návrh v lokalite Na všku) 
�

 Vo�né ustajnenie koní 
�

 Kryté ustajnenie koní 
�

 Chov a predaj koní 
�

 Jazdecký výcvik 
�

 Rekrea�né jazdenie 

Šutrov�a: 
Ubytovacie zariadenia navrhova� hlavne pri vodnej ploche Šutrov�a, kde je navrhovaná výstavba 
chatiek ale aj rodinných domov (zmiešané územie pre bývanie a rekreáciu), ob�ianskej 
vybavenosti so zameraním na verejné stravovanie rybárstvo, ubytovanie (prípadná turistická 
ubytov�a, menší penzión). 

V križovaní komunika�ných priestorov v centre rekrea�nej zástavby ponecha� vo�né plochy z 
dôvodu preh�adnosti v dopravnej situácii a na vybudovanie námestia. 

V blízkosti Šutrovne realizova� výstavbu amfiteátra mikroregionálneho charakteru (po�et cca 500 
sedadiel), kde sa tiež po�íta so sociálnymi zariadeniami a so stánkami rýchleho ob�erstvenia a 
parkovacích plôch s prírode blízkymi úpravami zelene. 

V blízkosti Šutrovne výh�adovo po�íta� s vybudovaním Rybárskej bašty (v rámci plôch navrhovanej 
ob�ianskej vybavenosti pri jazere). 

Pri ceste I/2 rešpektova� navrhované plochy ob�ianskej vybavenosti so zameraním na obchod, 
služby a verejné stravovanie slúžiace návštevníkom a obyvate�om Šutrovne a sú�asne motoristom 
prechádzajúcim obcou. 

V južnej �asti a v severnej �asti lokality rešpektova� vä�šie športové plochy prírodného charakteru. 
Plochy pod Sekulským náhonom bude možné perspektívne rozšíri� južným a juhovýchodným 
smerom 
Oširíd: 
Pri vodnej ploche Oširíd rešpektova� navrhované oddychové plochy s klasickou plážovou 
vybavenos�ou (sociálne zariadenia, prezliekarne, poži�ov�a �lnov, bicyklov, stravovacie stánky), 
ale výh�adovo po�íta� aj s výstavbou cca dvoch penziónov a jedného služobného domu (bytu) pre 
údržbu a správu areálu. 
Lokalita Panský majetok pri Morave, pri ceste na Hohenau: 
Pri ceste III/00238 Moravský Svätý Ján – Hohenau smerom na hrani�ný priechod, na ploche 
severne od cesty (oproti existujúcej škole v prírode v obci Moravský Svätý Ján) vo výh�ade 
uvažova� s areálom pre prázdninové pobyty pre deti a dospelých, s táboriskom, so zameraním na 
agroturistiku a šport. V areáli je možné umiestni� cykloservis, ubytovacie a stravovacie zariadenia 
pre potreby blízkej medzinárodnej cyklotrasy. 
Dia�ni�né odpo�ívadlo 
Objekty a plochy vybavenosti dia�ni�ného odpo�ívadla Sekule sú v návrhu územného plánu obce 
doporu�ené na rekonštruk�né, rekultiva�né a revitaliza�né opatrenia, na opätovné prevádzkovanie 
dia�ni�ného motorestu, na úpravu verejných priestorov. 

Bývalý rekrea�ný areál, dnes zdevastovaná plocha, sa stal sú�as�ou Golfparku a bude využitý na 
ú�ely ob�ianskej vybavenosti – obchod, verejné stravovanie – ako sú�as� vä�šieho komplexu. 
Navrhované rekrea�né trasy vo vo�nej krajine 
Okrem navrhovanej vybavenosti v zastavanom území obce sa navrhuje aj drobná vybavenos� 
popri navrhovaných rekrea�ných trasách (cyklistické, pešie, bežecké, jazdecké, turistické, náu�né 
a poznávacie) – tzv. oddychová vybavenos�. 

Ide o malé oddychové plochy prírodne upravené, drobné prístrešky, altánky, lavi�ky, informa�né 
tabule, umelecké diela vhodne zakomponované do prírodnej scenérie po�nohospodárskej krajiny, 
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lávky, mostíky, oplotenia, oporné múriky, studni�ky, malé vyhliadkové veže, zvoni�ky a pod, 
doplnené v krajine prírodnými prvkami ako studni�ky, stromy solitéry, skupiny stromov, malé 
komplexy etážovej zelene, remízky, medze, aleje, stromoradia,  
Lesy so spolo�ensko-rekrea�nou funkciou 
Lesy so spolo�ensko-rekrea�nou funkciou sú navrhované v areáli Golfparku a v lokalite výh�adovo 
ur�enej na Aquapark. Dominantnou funkciou týchto lesov bude funkcia krajinnej zelene (lesy 
osobitného ur�enia) s funkciou ozdravnou a rekrea�nou. Doplnené budú o upravené lesné 
chodníky s drobnou rekrea�nou vybavenos�ou. V juhozápadnej �asti Golfparku je plánovaná v 
rámci lesného porastu prírodná galéria a výh�adovo športové plochy a zariadenia vo väzbe na 
navrhovaný športový areál. Obe navrhované plochy športovej vybavenosti budú tvori� ucelený 
športový komplex. Upresnenie vymedzenia a vybudovanie športových plôch ako verejne prístupnej 
ob�ianskej vybavenosti bude aktuálne najmä v súvislosti s plánovaným vyradením plynovodu DN 
300, PN 2,5 MPa. 
Návrh ob�ianskej vybavenosti v areáli KSCR Golfpark Sekule 
V areáli KSCR Golfpark Sekule je navrhovaná 

�

 ob�ianska vybavenos� slúžiaca pre potreby golfového ihriska, pre potreby obyvate�ov obce, 
ob�ianska vybavenos� a vybavenos� komer�ného charakteru pri dia�nici D2. 

Sú�as�ou KSCR Golfpark Sekule sú navrhované objekty ob�ianskej vybavenosti: 

Obchod, služby, verejné stravovanie, administratíva 
�

 maloobchodná predaj�a (zastavaná plocha celkom 1 250 m2) 
�

 supermarket, ve�kopredaj�a potravín (zastavaná plocha 750 m2) 
�

 centrum služieb, predaj�a spotrebného tovaru (zastavaná plocha 1 400 m2) 
�

 obchodné budovy komer�ného charakteru a administratívne budovy, budovy pre verejné stravovanie 
(zastavaná plocha celkom – 10 000 m2) 

Prechodné bývanie 
�

 hotel s funkciou konferen�ného centra (navrhovaná kapacita 150 izieb, 300 lôžok, reštaurácia 150 
stoli�iek, bar 80 stoli�iek, no�ný klub 50 stoli�iek, zastavaná plocha 5 000 m2) 

Prevádzková vybavenos� golfového ihriska a športového areálu 
�

 klubový dom (pre golfové ihrisko majstrovské 18-jamkové) s barom, reštauráciou a s obchodom – 
proshop (kapacita – 120 stoli�iek, zastavaná plocha – 1 400 m2) 

�

 prevádzková budova pre golfové ihrisko 9-jamkové (kancelária, sklady, šatne pre trénerov, 
poži�ov�a golfových potrieb, bar, kaviare� a pod., zastavaná plocha – 500 m2) 

�

 prevádzková budova pre športový areál (je sú�as�ou navrhovaného športového areálu) 

Športové a relaxa�né aktivity 

• kúpe�ný dom a fitness kapacita 25 návštevníkov) 

Šport 
�

 golfové ihrisko majstrovské 18-jamkové a golfové ihrisko 9-jamkové 
�

 futbalové ihrisko (je sú�as�ou navrhovaného športového areálu) 

• štyri tenisové ihriská (sú sú�as�ou navrhovaného športového areálu) 

• prírodné a umelé športové ihriská v juhozápadnej �asti Golfparku 

Návrh ob�ianskej vybavenosti v areáli Aquapark 
Vo výh�adovom relaxa�no-športovom areáli s prevahou vodných oddychových, parkovo 
upravených a lesných plôch, v ktorom by sa efektívne zhodnotili podzemné vody z termálnych 
vrtov v blízkosti lokality, sú uvažované: 

• budovy s bazénmi, vonkajšie bazény, zariadenia wellnes 

• rekrea�né bývanie 
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• agrocentrum 

• obchod, služby, verejné stravovanie.
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2.11 NÁVRH KONCEPCIE FUNK�NÝCH ZLOŽIEK – TURIZMUS, ŠPORT A 
REKREÁCIA 

2.11.1 SÚ�ASNÝ STAV 
Špecifikom oblasti, do ktorej katastrálne územie obce Sekule patrí, je hrani�ný dotyk troch susediacich 
štátov, Slovenskej republiky, �eskej republiky a Rakúska v mieste trojhrani�ného bodu a bezprostredná (i 
pešia) dostupnos� týchto troch štátov zo širšieho riešeného územia. Ide o hrani�ný priechod Moravský Svätý 
Ján − Hohenau, vzdialený od obce Sekule cca 5,5 km (pri západnom okraji katastrálneho územia obce) 
a hrani�ný prechod Kúty − Lanžhot, vzdialený od obce cca 10 km (severne od katastrálneho územia 
obce).Vzdialenos� trojhrani�ného bodu od západnej hranice riešeného územia je približne 4 km. 

Vzh�adom na prírodné kvality, kultúrno-historické hodnoty, perspektívny rekrea�ný potenciál širšieho územia 
a vzh�adom na výhodnú dopravnú dostupnos� v mierke euroregiónu Wien - Bratislava - (Gy�r) a v mierke 
euroregiónu Pomoravie existujú v tomto území predpoklady na rozvoj rekrea�nej urbanizácie. �rtá sa tu 
rozvoj rekrea�ných trás v severojužnom smere od Bratislavy pozd�ž rieky Morava smerom na Kúty, Kop�any 
a rozvoj �alšej výraznej rekrea�nej trasy vo východozápadnom smere pozd�ž rieky Myjava od trojhrani�ného 
bodu (od zaujímavých prírodných lokalít �eska a Rakúska) smerom na Tomky, Šaštín-Stráže a Myjavskú 
pahorkatinu. Obidve perspektívne rekrea�né trasy prechádzajú aj katastrálnym územím obce Sekule. 

Pri analýze stavu a rozvoja turizmu, športu a rekreácie v riešenom území a jeho okolí boli zistené viaceré 
priaznivé podmienky pre rekrea�no-turistické a športové aktivity. Z prírodných daností sú to predovšetkým : 

�

 rieka Morava s pásom lužných lesov 
�

 sútoky riek Morava – Myjava , Morava – Dyje (trojhrani�ný bod) 
�

 vodná plocha Šutrov�a s chatovou osadou (juhozápadne od obce) 
�

 dve vodné plochy v lokalite Mláky (severne od obce),  Ich využitie bude nasmerované ku športovo – 
rekrea�nému využitiu s tichým režimom 

�

 vodná plocha Oširíd (severne od obce), zatia� len živelne rekrea�ne využívaná 
�

 odkryté pieskové duny po �ažbe a lesy s prevahou borovíc 
�

 mierne výškové prevýšenia reliéfu vhodné na pestovanie nenáro�nej turistiky. 

Z civiliza�ných daností sú to predovšetkým: 

�

 dopravná poloha na medzinárodnej železni�nej trati Bratislava – B�eclav, dia�nici D2 a ceste I/2 
�

 výhodná dopravná poloha ne�aleko cesty III. triedy do Rakúska, do Hohenau s cestným mostom 
cez rieku Moravu. Výhodná dopravná sie� dáva predpoklady pre rozvoj tranzitného turizmu a aj pre 
využívanie turistických cie�ov v obci 

�

 chránené krajinné oblasti CHKO Záhorie a CHKO Malé Karpaty, Niva rieky Moravy 
�

 existujúce cyklotrasy 

Turisticky a krajinársky je cenný sútok sútok Moravy a Myjavy a najmä Moravy a Dyje, atraktívny z toho 
dôvodu, že ide o miesto stretu hraníc troch štátov (�esko, Slovensko, Rakúsko), trojhrani�ný bod tiež niva 
rieky Moravy. 

Územie obce má predpoklady pre rozvoj turistiky a cykloturistiky, letných vodných športov, rybolovu a v 
zime, v prípade priaznivých snehových podmienok, predpoklady pre nenáro�né bežecké lyžovanie. 

�

 Riešené územie obce je v sú�asnej dobe len živelne rekrea�ne využívané.  
Cyklistické trasy v blízkosti riešeného územia: 

�

 zna�ená cyklistická trasa, pod�a kategórie obtiažnosti �ahká, rekrea�ná, menej náro�ná, pod názvom Z 
Kútov do Moravského Svätého Jána, (d�žka 17 km), za�ína na hrani�nom prechode s �eskou republikou v 
Kútoch, vedie cez Borský Svätý Jur, Sekule a Moravský Svätý Ján ku hrani�nému prechodu cez rieku 
Moravu (smerom na Hohenau) 

�

 zna�ená cyklistická trasa, pod�a kategórie obtiažnosti �ahká, rekrea�ná, menej náro�ná, pod názvom 
Moravská cyklocesta - Zákutiami rie�nej nivy Moravy (d�žka 64 km) do Devína 

�

 zna�ená cyklistická trasa, pod�a kategórie obtiažnosti �ahká, rekrea�ná, menej náro�ná, pod názvom 
Okolo rieky Moravy - Po hrádzach rieky Moravy (d�žka 37 km) do Holí�a 



Územný plán obce Sekule  2007 

AUREX, spol. s r.o., Bratislava  92 

�

 zna�ená cyklistická trasa, pod�a kategórie obtiažnosti �ahká, rekrea�ná, menej náro�ná, pod názvom Na 
hrani�ný priechod Hohenau (d�žka 0,8 km). 

Turistické trasy v okolí riešeného územia: 
�

 zelený zna�kovaný chodník z obce Šaštín - Stráže ku vodnej nádrži Horná Studená voda 
�

 modrý zna�kovaný chodník z obce Lakšárska Nová Ves ku vodnej nádrži Horná Studená voda 
�

 �ervený zna�kovaný chodník z obce Lakšárska Nová Ves (z CHKO Malé Karpaty) do obce Závod. 

2.11.2 EXISTUJÚCE  ZARIADENIA TURIZMU, ŠPORTU A REKREÁCIE V OBCI SEKULE 

• funk�né futbalové ihrisko s tribúnou v strede obce 

• AGROFARMA (pestovanie krmovín, výcvik, preprava a predaj koní, perspektívne rekrea�né jazdenie 
a rekrea�né ubytovanie) 

• tréningové futbalové ihrisko na severnom okraji obce 

• športové plochy a telocvi��a v areáli ZŠ. 

Ubytovacie a stravovacie zariadenia sa v obci nenachádzajú. Pri dia�nici D2, už mimo zastavaného územia 
obce, je motorest, prevádzkovaný v sú�asnosti len �iasto�ne a zvyšky zni�eného rekrea�ného areálu. Z 
kultúrnej oblasti majú pre rozvoj turizmu, športu a rekreácie význam folklórne tradície a výroba �udovej 
keramiky. V riešenom území sa nachádza po�ovnícka chata, fungujúca aj ako letný sezónny bufet. 

2.11.3 NÁVRH 

2.11.3.1 Stratégia rozvoja cestovného ruchu SR 
Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 prijatá vládou SR stanovuje strategické ciele 
pre rozvoj cestovného ruchu SR vo verejnom záujme. Verejný záujem je definovaný ako podpora 
regionálneho rozvoja a zlepšenie životnej úrovne na vidieku. Cestovný ruch môže prispie� k obom uvedeným 
cie�om, pretože jeho služby sú službami podporujúcimi regionálny rozvoj i zamestnanos�. Vybrané boli 
�ažiskové formy cestovného ruchu, pre ktoré má Slovensko najlepšie predpoklady a ktoré budú v priebehu 
najbližších rokov prednostne rozvíjané a podporované: 

�

 Letná turistika a pobyty pri vode 
�

 Kúpe�ný a zdravotný cestovný ruch 
�

 Zimný cestovný ruch a zimné športy 
�

 Mestský a kultúrno-poznávací cestovný ruch 
�

 Vidiecky cestovný ruch a agroturistika. 
Pre riešené územie obce nadobúda uvedená stratégia význam v troch bodoch, a to letná turistika a pobyty 
pri vode, kúpe�ný a zdravotný cestovný ruch a  vidiecky cestovný ruch a agroturistika. 

2.11.3.2 Národný program podpory zdravia 
Základnou stratégiou dokumentu Národného programu podpory zdravia je stratégia ochrany zdravia a 
stratégia zdravotníckej prevencie. Stratégie sú zamerané na zabezpe�enie optimálnych podmienok v oblasti 
životného prostredia, v oblasti obytného, pracovného a rekrea�ného prostredia a zdravého spôsobu života. 

V centre pozornosti je predovšetkým budovanie siete športovo-rekrea�ných zariadení a formovanie 
územného systému ekologickej stability a s ním súvisiace opatrenia. 

Pod�a záverov kapitoly „Základné demografické východiská“ v textovej �asti Územného plánu ve�kého 
územného celku Trnavského kraja pre zlepšenie zdravotného stavu obyvate�stva bude potrebné posilni� 
zariadenia pre športovo-telovýchovnú a rekrea�nú �innos�, ktoré by slúžili rôznym formám dennej aktívnej 
�innosti. Pre rozvoj športovo-telovýchovných a rekrea�ných zariadení a aktivít je potrebné vymedzi� lokality v 
urbanizovanom prostredí a vo vidieckom zázemí, ktoré disponuje špecifickými prírodnými a civiliza�nými 
danos�ami. 

2.11.3.3 Predpoklady rozvoja turizmu, športu a rekreácie 
Cestovný ruch, turizmus, šport a rekreácia je vo svete v dlhodobých trendoch rastúcim hospodárskym 
odvetvím. Pod�a údajov WTO (World Travel Organisation) je zaznamenaný nárast cestovného ruchu tzv. 
„zeleného“( „udržate�ného“, „šetrného“, „integratívneho“), kam možno zaradi� vidiecky turizmus, kultúrny 
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turizmus, športový turizmus, konferen�ný turizmus, cykloturistiku, pešiu turistiku, zimnú bežeckú turistiku, 
individuálne poznávacie cesty,, at�.) 

Nárast zaznamenáva rozvoj turizmu podporovaný miestnymi komunitami a vytváranie väzieb medzi príjmami 
z turizmu a podporou rozvoja kvality miestneho prostredia z týchto zdrojov. Pre ú�astníkov cestovného ruchu 
sú zaujímavé poznatky o navštívenej krajine, regióne, lokalite, charakter, zvyky obyvate�stva, kultúra, 
história, tradície, folklór, gastronómia,...). Vyh�adávané sú menej frekventované vidiecke oblasti s menšou 
koncentráciou �udí. 

Pod�a Stratégie cestovného ruchu SR, Slovensko je v sú�asnosti v zaostávajúcej pozícii v rámci európskeho 
cestovného ruchu. Význam cestovného ruchu ako jeden z nástrojov podpory regionálneho rozvoja a 
zlepšenia životnej úrovne na vidieku je ešte zna�ne podcenený. Len postupne sa doce�uje kvalita 
urbanizovaných priestorov a vybavenos� (ubytovanie, stravovanie, oddychové a športové plochy, kultúra, 
verejná zele�) malých vidieckych obcí vo vz�ahu ku cestovnému ruchu. 

Pre rozvoj cestovného ruchu a rozvoj kvalitného obytného prostredia, pre znižovanie 
nezamestnanosti, pre postupné zvyšovanie kultúrno-spolo�enskej úrovne a medzinárodnej 
prestíže Slovenska sú nevyhnutné : 

• kvalita vnútorného územia obce, kvalita verejných komunika�ných priestorov 

• kvalita kontaktových území medzi zastavaným územím obcí a okolitou vo�nou krajinou 

• vybavenie zázemia obcí v po�nohospodárskej krajine (krajinná zele�, športovo-rekrea�ný a 
turistický mobiliár a vybavenos�, umelecké diela vo vo�nej krajine, rekrea�né trasy,...) 

• obraz krajiny 

• �istota krajiny. 

2.11.3.4 Zásady 
• Rozvoj rekrea�nej funkcie je v riešenom území vzh�adom na prírodný a civiliza�ný 
potenciál vysoko perspektívny, musí ma� však na zreteli prioritu zachovania foriem vidieckeho 
osídlenia, funkcie trvalého bývania a charakteristického prírodného a vidieckeho rázu krajiny 

• Riešené územie za�leni� do širších lokálnych a regionálnych väzieb, rekrea�ných trás, 
(rekrea�né lokality, oddychové miesta, prvky krajinnej zelene, vodné plochy,...) 

• Formova� krajinný obraz (krajinná zele�, vodné plochy, vodné toky rekrea�né trasy, 
rekrea�né lokality, zastavané územie obce, kontaktové pásma, kultúrno-historické prvky, 
výtvarné prvky, drobný rekrea�ný mobiliár a pod.) takým spôsobom, aby sa riešené územie 
stalo organickou sú�as�ou vidieckej krajiny 

• Pri využití riešeného územia pre turizmus, rekreáciu a šport spolupracova� so štátnymi 
orgánmi ochrany prírody a krajiny a s orgánmi ochrany pamiatok vzh�adom na výskyt cenných 
prírodných území a cenných kultúrno-historických pamiatok a archeologických lokalít. 

• Navrhované turistické, športové a rekrea�né letné a zimné aktivity rieši� v súlade s krajinno-
ekologickým plánom (a MÚSES) pre katastrálne územie obce Sekule. 

• Vzh�adom na prírodné podmienky, existujúcu sie� po�ných a lesných ciest, cyklistických 
trás je možné perspektívne vytvori� sie� turistických zna�kovaných a náu�ných chodníkov aj 
cez obec Sekule, a tak zvýši� jej obytný a rekrea�ný potenciál. Sie� perspektívnych 
rekrea�ných peších a existujúcich cyklistických trás je možné v budúcnosti  celoro�ne využíva�.  

2.11.4 OPATRENIA 

2.11.4.1 Rozvoj ob�ianskej vybavenosti a kvalita verejných komunika�ných priestorov v 
obci 

• Pre rozvoj cestovného ruchu skvalit�ova� prírodné, urbanisticko-architektonické a krajinné 
prostredie, iniciova� a podporova� vznik malých podnikov, rodinných podnikov pre ubytovanie, 
stravovanie, rozvoj služieb, osvetových a informa�ných centier, rozvoj �alších celoro�ných 
športových a rekrea�ných zariadení. 

• Vybudova� dostato�nú sie� udržiavaných po�ných a lesných ciest vo väzbe na 
komunika�né siete v obciach a tiež sie� oddychových miest a vyhliadkových bodov 
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• Na vybudovanie rekrea�ných trás využi� vybrané existujúce, bývalé po�né a lesné cesty 
a navrhované nové po�né a lesné cesty  v krajine. 

• Okolo obce vybudova� výh�adovo okružné prechádzkové trasy, využívajúce sie� 
existujúcich po�ných ciest okolo obcí, doplnenú o nové úseky. 

• Rekrea�né trasy v krajine budova� v sú�innosti s existujúcimi a potenciálnymi lesnými 
komplexmi, s prvkami miestneho územného systému ekologickej stability MÚSES) 
a v sú�innosti s kultúrnohistorickými a prírodnými zaujímavos�ami v okolí obce 

• Predpokladom dobre fungujúcich rekrea�ných trás je ich kvalitný stavebno-technický stav, 
vybavenie informa�nými prvkami a prvkami malej architektúry vhodné trasovanie, formovanie 
východiskových a cie�ových bodov a udržiavaná sprievodná zele� rekrea�ných trás bodová, 
líniová, skupinová, pásová ako sú�as� krajinnej zelene v obraze po�nohospodárskej krajiny. 

• Rekrea�né trasy vo vo�nej krajine vybavi� drobnou vybavenos�ou. 

2.11.4.2 Formovanie krajinného obrazu 
Jedným z predpokladov rozvoja rekrea�nej a obytnej funkcie riešeného územia je formovanie 
krajinného obrazu rozsiahleho územia medzi Malolevárskym kanálom a Sekulským náhonom 
uplatnením prvkov krajinnej zelene, ekologickou úpravou vodných plôch a vodných tokov 
(vytvorenie prirodzených brehov a brehových porastov, prípadné meandrovanie vodných tokov,...), 
uplatnením prvkov rekrea�ného mobiliáru, malej architektúry (galéria v prírode), uplatnením 
zaujímavých prírodných a historických lokalít a objektov v perspektívnej sústave rekrea�ných trás.  

Obraz vidieckej krajiny kedysi ve�mi prirodzene a malebne dop��ali a dop��ajú niekde dodnes – 
malé kaplnky, kované, drevené alebo kamenné kríže s drobnými drevenými alebo kovanými 
ohradami, doplnené skupinami stromov, Božie muky, drobné prístrešky (úkryty v �ase 
nepriaznivého po�asia), zvoni�ky, lavi�ky, „lurdské jaskyne“, studne, malé cintoríny,.., ktoré s 
prírodnými prvkami ako studni�ky, stromy solitéry, skupiny stromov, krov, remízky, medze, aleje, 
stromoradia, tvorili typický prívetivý kolorit vidieckej krajiny. 

Princíp formovania krajinného obrazu pomocou prírodných a drobných architektonických prvkov v 
spolo�nej kompozícii v modernom obraze krajiny: 

• orienta�né prvky v krajine, prezentácia umeleckých diel, stavebných a umeleckých 
princípov regiónu �i miestnych �udových majstrov, drobné prístrešky, altánky, lavi�ky, 
informa�né tabule, umelecké diela vhodne zakomponované do prírodnej scenérie 
po�nohospodárskej krajiny, lávky, mostíky, oplotenia, oporné múriky, studni�ky, malé 
vyhliadkové veže, zvoni�ky a pod. 

V kontexte s rozvojom rekrea�nej funkcie vidieckej krajiny nadobúdajú tieto krajinné prvky ešte 
vä�ší význam. 

2.11.5 NAVRHOVANÉ LOKALITY A ZARIADENIA TURIZMU, ŠPORTU A REKREÁCIE 
V návrhovej a výh�adovej �asti územného plánu sa navrhujú (nové alebo navrhované na 
dobudovanie) tieto objekty, zariadenia a areály pre rozvoj turizmu, športu a rekreácie:                                                                                                                                                                                          

�

 Komplexné stredisko cestovného ruchu Golfpark Sekule – návrh  
�

 Agrofarma – územné rozšírenie areálu a rozšírenie ponuky agroturistických služieb 
�

 Lokalita Lú�ky pri Sekulskom náhone – návrh na využitie na agroturistické aktivity 
�

 Aquapark Sekule – výh�ad 
�

 Šutrov�a – územné rozšírenie existujúceho areálu a rozšírenie ponuky služieb 
�

 Oširíd – návrh 
�

 Areál pre prázdninové pobyty detí a dospelých, táborisko a športový servis, pri ceste na 
Hohenau – výh�ad 

�

 Areál športu pri ZŠ – návrh  
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�

 Športové plochy v severnej �asti obce – návrh, výh�ad 
�

 Športové a oddychové plochy v centre obce pri cintoríne 
�

 Oddychové a športové plochy v existujúcej a navrhovanej obytnej zástavbe – návrh, výh�ad 
�

 Upravené verejné komunika�né priestory, centrálne námestie a verejná zele� 
�

 Lesy so spolo�ensko-rekrea�nou funkciou – návrh  
�

 Rekrea�né trasy, malé oddychové plochy vo vo�nej krajine, doplnenie plôch krajinnej 
zelene. 

Uvedené návrhy patria medzi tzv. šetrné formy cestovného ruchu, ktoré nemajú negatívny vplyv na 
prírodu a krajinu a pre ktoré sú stanovené úlohy vytvori� podmienky pre ich pravidelnú systémovú 
podporu. Podrobnejšie údaje o navrhovaných lokalitách sú uvedené v kapitole venovanej 
ob�ianskej vybavenosti. 

2.11.5.1 Návrh KSCR Golfpark Sekule 
Navrhované Komplexné stredisko cestovného ruchu Golfpark Sekule (viacfunk�ný areál so 
zameraním predovšetkým na šport, rekreáciu, kultúru, ob�iansku vybavenos� a na komer�nú 
vybavenos�): 

• podporuje športovo-rekrea�né aktivity v rámci obce, a to v súlade s cie�mi a stratégiami dokumentov, 
týkajúcich sa rozvoja športovo-rekrea�ných aktivít a zdravotného stavu obyvate�stva 

• podporuje komplexný rozvoj obce Sekule. 

Dominantnou športovo-rekrea�nou aktivitou strediska bude golfový šport, ktorý: 

• je v sú�asnosti je najrozšírenejším rekrea�ným športom na svete 

• zaznamenáva vzostupnú tendenciu. 

• je významným atribútom rôznych regiónov sveta pri dynamickom rozvoji aktívneho cestovného 
ruchu.  

Jedným z perspektívnych cie�ov navrhovaného Komplexného strediska je vybudova� 
podmienky pre rozvoj golfu na majstrovskej úrovni a sú�asne vytvori� hrá�sku športovú 
základ�u medzi mládežou a propagova� golf ako kultivovaný, šetrný šport pre všetkých. 

Realizácia KCSR Golfpark Sekule znamená: 
�

 rekultivácia a revitalizácia zdevastovaných území 
�

 rozvoj aktivít – šport, kultúrny a poznávací cestovný ruch, letná turistika a pobyty pri vode, vidiecka 
turistika, kúpe�ný a zdravotný cestovný ruch 

�

 vybudovanie dvoch golfových ihrísk (majstrovského 18-jamkového a 9-jamkového) 
�

 posilnenie ekonomickej výkonnosti regiónu, zamestnanosti a vyrovnávanie medziregionálnych 
rozdielov 

�

 posilnenie domáceho cestovného ruchu a pasívneho zahrani�ného cestovného ruchu (zahrani�ná 
klientela príde na Slovensko) 

�

 ponuku pre nový celosvetový trend fitness – wellnes pobytov pre klientov všetkých vekových 
kategórií 

�

 rozvoj rekrea�ných trás (náu�né, cyklistické, pešie turistické, kor�uliarske) 
�

 rozvoj ekoturizmu (vo väzbe na vidiecku krajinu katastrálneho územia obce Sekule. 

Zariadenia Komplexného strediska cestovného ruchu Golfpark Sekule: 
�

 trvalé a rekrea�né bývanie  
�

 verejné stravovanie (hotel, golfový klub) 
�

 ob�ianska vybavenos� (obchod, služby, administratíva a pod.) 
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�

 šport (golfové a futbalové ihrisko, tenisové kurty, cyklistika, kor�u�ovanie, prírodné a umelé ihriská) 
�

 relaxa�no-rehabilita�né aktivity (posil�ov�a, malá sála pre aerobik, sauna, solárium, perli�kový 
kúpe�, masáže, fyzioterapeutická porad�a) 

�

 cyklistické chodníky a pešie trasy, perspektívne kor�uliarska trasa (s možnos�ou napojenia trás na 
regionálne turistické a cykloturistické trasy), perspektívne športový rybolov 

�

 lesné prostredie vhodné na prechádzky, prírodná galéria. 
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2.11.6 LOKALITY ZAUJÍMAVÉ Z H�ADISKA ROZVOJA TURIZMU, ŠPORTU A REKREÁCIE V 
OKRESE A V REGIÓNE  
Borský Mikuláš - obec s kult-hist. pamiatkami, rodisko básnika Jána Hollého 

Borský Svätý Jur - obec s kult-hist. pamiatkami, objekty �udovej architektúry, rekrea�né stredisko (Tomky, Dolná 
studená voda, Horná studená voda,) 

Bran� - nad obcou Podzámok sa nachádzajú zrúcaniny strážneho hradu z 13. storo�ia 

Gajary - obec s archeologickými nálezmi a kult-hist. pamiatkou, rodisko maliara Dominika Skuteckého 

Cerová - zrúcaniny gotického strážneho hradu Korlátka z 13. storo�ia 

Cerová, �as� Rozbehy - na Vápenkovej skale v �asti Rozbehy bola dobudovaná v roku 2003 prvá veterná elektráre� na 
Slovensku - Veterný park - so štyrmi  74 m vysokými stožiarmi so sklolaminátovými vrtu�ami s priemerom 44 m  

Hohenau – (Rakúsko), obec s kult-hist. pamiatkami, Vlastivedné múzeum, kúpanie, rybolov, hodnotné prírodné územia 

Jablonica - barokovo-klasicistický kaštie� z roku 1663 a park 

Kostolište - pamätná izba Martina Benku 

Kuklov - sakrálna kultúrno-historická pamiatka 

Kúty – hrani�ný priechod do �eska, obec s archeologickými nálezmi a kult-hist. pamiatkami 

Lakšárska Nová Ves - obec s archeologickými nálezmi a kult-hist. pamiatkami 

Malacky - okresné mesto, hospodárske a kultúrne stredisko Záhoria, archeologické a kult-hist. pamiatky, renesan�no-
klasicistický kaštie�, s rozsiahlym anglickým parkom so vzácnymi drevinami, františkánsky kláštor z r.1653, v kaplnke 
svetová rarita Sväté schody z r. 1653, židovská synagóga z r. 1886, múzeá, rodisko spisovate�a �uda Zúbka  

Malé Leváre - obec s archeologickými nálezmi a kult-hist. pamiatkami, rekrea�ná oblas�, autokemp Rudava 

Moravský Svätý Ján - obec s archeologickými nálezmi a kult-hist. pamiatkami, Škola v prírode, v katastri obce sa 
nachádza hrani�ný priechod do Rakúska 

Ve�ké Leváre - obec s archeologickými nálezmi a s pamiatkovou rezerváciou �udovej architektúry s 21 kultúrnymi 
pamiatkami, tzv. Habánsky dvor, Habánske múzeum, archeologické a kult-hist. pamiatky, barokový kostol  s 
dvojvežovým prie�elím, kaštie�, pôsobisko spisovate�a Františka He�ku, cca 10 km od obce Sekule 

Rohov - klasicistický kaštie� a park z 19. storo�ia 

Senica - okresné mesto, hospodárske a kultúrne stredisko okresu, kult-hist. pamiatky, kaštie�, Záhorská galéria, 
rekrea�ná oblas� Kunov 

Sobotište - obec s kult-hist. pamiatkami, kaštie� a park, Múzeum Samuela Jurkovi�a 

Studienka - obec s  archeologickými nálezmi a s kult-hist. pamiatkami 

Smrdáky - kúpe�né mesto, zamerané na lie�bu kožných chorôb,  smrdácke pramene, najkoncentrovanejšie v Európe, s 
unikátnym zložením minerálnej vody s vysokým obsahom ú�innej síry, ve�ké zásoby minerálneho bahna 

Šaštín - Stráže - na Slovensku i v zahrani�í známy ako pútnické miesto (od roku 1564), národná kultúrna pamiatka, kult-
hist. pamiatky, šaštínsky kostol s organom najvä�ším na Slovensku, rekrea�ná oblas�, autocamp, cca 10 km od obce 
Sekule 

Závod - obec s archeologickými nálezmi a kult-hist. pamiatkami 

Lokality mimo okresu Senica: 
Holí� - barokovo-klasicistický monumentálny kaštie� s opevnením, postavený na mieste vodného hradu z 12. storo�ia, 
bývalé letné sídlo habsburgského cisárskeho dvora 

Kop�any - obec s kult-hist. pamiatkami, ranokres�anský kostol sv. Margity Antiochijskej s úzkym vz�ahom ku 
Ve�komoravskej ríši (najstaršia  zmienka z roku 1554),barokový žreb�inec „Štít“ (Gestüt) z 18. stor., kostol, zvonica, 
pivovar, prievoz, ka�enáre� (zvyšky), vodný mlyn, zaujímavos�ou je pripravovaný urbanistický koncept �esko-
slovenského archeologického parku (Kop�any - Mikul�ice) 

Mikul�ice - obec s archeologickými nálezmi a kult-hist. pamiatkami, slovanské hradisko zo 6. stor., rozsiahle 
ve�komoravské hradisko z 8. stor.  

Skalica - okresné mesto s kult-hist. pamiatkami, románska rotunda.
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2.12 NÁVRH KONCEPCIE FUNK�NÝCH ZLOŽIEK – VÝROBA 

2.12.1 PRIEMYSELNÁ VÝROBA 

2.12.1.1 Sú�asný stav 
V obci sa nenachádza žiadna rozsiahlejšia priemyselná prevádzka. Menšie súkromné prevádzky služieb 
a komunálnej výroby, �alej �SPH, sú umiestnené v  areáloch alebo priamo v rodinných domoch. Plocha 
najvä�šieho po�nohospodárskeho areálu je využitá len minimálne.  

Priemyselné a komunálne prevádzky v obci Sekule sú: 

stolárstvo Martinkovi�, stolárstvo BEKE, stolárstvo, pekáre� Ivan Kubina (Sekulský chlieb), pekáre� (pri 
kostole), VYMA - výroba knedlí, kolá�ov, pálenica Ivan Kubina, výroba zámkovej dlažby Anton �ernák, 
�alúnnictvo, sklad stavebného materiálu (na severe obce), sklenárstvo, prevádzkový areál na severe obce, 
predaj štrku, piesku a kame�a, areál bývalého JRD - patrí spolo�nosti Vadual, hospodársky areál oproti 
jazierku pri železni�nej stanici, �SPH – Jurki, Ekologické umývacie stoly, autoservis, firma JEŽO (sadrové 
odliatky), firma TRUMF - predaj a sprostredkovanie tovaru, Záhradné centrum RODOS (pri železni�nej 
stanici), Záhradné centrum "Green colour" Sekule, Na všku. 

2.12.1.2 Návrh  
Pre výrobné plochy a areály v obci platia nasledovné podmienky a návrhy : 

• vymedzené existujúce plochy výroby a služieb navrhnú� na zachovanie, na úpravu 
stavebno-technického stavu, na intenzifikáciu funk�ného a priestorového využitia 

• perspektívne nové komunálne prevádzky, výrobné a nevýrobné služby umiest�ova� na 
vymedzených plochách pre výrobu, aby neza�ažovali ostatné obytné a rekrea�né územie obce 

• okolo výrobných areálov navrhova� plochy ochrannej a izola�nej zelene 

• sú�as�ou areálov budú upravené plochy areálovej zelene 

• existujúce vstupné plochy pred výrobnými areálmi navrhnú� na úpravu (oplotenie, 
prístupové komunikácie, parkovacie stojiská, firemné ozna�enia, zele� a pod.) 

• Navrhované objekty budú svojou výškou a tvarovaním zoh�ad�ova� mierku pôvodnej 
štruktúry zástavby. 

• Areál zberných surovín a sklad stavebného materiálu ved�a pekárne je vzh�adom na polohu 
a nevyhovujúci technický stav navrhnutý na zmenu funk�ného využitia, na ú�ely ob�ianskej 
vybavenosti. 

• Ako vhodná lokalita pre zberný dvor a prípadnú kompostáre� je navrhnutá �as� plôch  
bývalého po�nohospodárskeho dvora a výh�adového areálu pre výrobné aktivity  pri železni�nej 
stanici. 

• Prevádzkový areál v severnej �asti obce (nad futbalovým ihriskom) je v nevyhovujúcom 
stavebnom stave. Vzh�adom na rozsiahle návrhové a výh�adové výrobné plochy vo východnej 
�asti obce výh�adovo uvažova� o zmene funk�ného využitia tejto plochy na športové aktivity. 

• Západná �as� bývalého po�nohospodárskeho dvora je vzh�adom na polohu a stavebný stav 
(ruiny) navrhnutá na rekultiváciu a revitalizáciu. Výh�adové funk�né využitie tejto plochy bude 
vhodné orientova� na funkciu krajinná zele�, prípadne na agroturistické aktivity vo väzbe na 
verejné komunika�né priestory areálu Golfparku. 

• Výrobný areál v južnej �asti obce bude zameraný na ekologicky neškodlivé komunálne 
prevádzky bez negatívnych vplyvov na obytné prostredie a �as� plôch areálu (cca 15 %) bude 
tvori� zele�. 

• Výh�adové výrobné plochy v �asti Pri mo�idle majú výhodný polohový potenciál vzh�adom 
na priame územné väzby na nadradenú cestnú a najmä železni�nú sie�. 
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2.12.2 PO�NOHOSPODÁRSKA VÝROBA 

2.12.2.1 Sú�asný stav 
V rámci po�nohospodárskych pôd je prevládajúcim druhom pozemku v obci Sekule orná pôda, ktorá zaberá 
1 171,429 ha, �o predstavuje až 80,95 % z výmery PP v k. ú. Sekule. Z ostatných druhov pozemkov 
prevažujú trvalé trávne porasty s 16,20 % zastúpením, záhrady s 2,6 % podielom z výmery PP. Ostatné 
druhy pozemkov predstavujú menej ako 0,5 % podiel z výmery PP. Podiel po�nohospodárskej pôdy z 
celkovej výmery plôch k. ú. Sekule je 62,68 %, �o predstavuje priemernú hodnotu. 

Územie k. ú. Sekule tvoria prevažne menej úrodné genetické pôdne typy - fluvizeme a �iernice, na kremitých 
viatych pieskoch a terasových štrkopieskoch regozeme. Ornica obsahuje nízke percento humusu. Ide 
prevažne o stredne úrodné, málo úrodné až neúrodné pôdy.  

V k.ú. Sekule je po�nohospodárstvo plošne najrozšírenejšou aktivitou aj napriek recesii, v ktorej sa v 
sú�asnosti tento sektor v rámci Slovenska nachádza. Po�nohospodársky sa využíva pruh územia východne 
od hrádze po zastavané územie. V katastrálnom území po zániku PD Sekule hospodária: BOSPOR, s.r.o., 
AGROPLANT, s.r.o.; �as� ornej pôdy bolo vy�lenenej súkromne hospodáriacim osobám v rámci reštitúcií. 

Rastlinná produkcia má dominantné postavenie v rámci celej po�nohospodárskej výroby. Územie je 
zaradené do krmovinársko-ražno-pšeni�nej oblasti. Živo�íšna výroba sa v riešenom území prakticky 
nevyskytuje. Bývalý po�nohospodársky dvor v SV �asti zastavaného územia obce sa pre potreby živo�íšnej 
výroby nevyužíva. Malá �as� objektov je využívaná ako autodielne a stolárstvo. Zvyšné objekty sú schátrané 
a opustené. V malej miere (nieko�ko kusov) je chov HD a ošípaných rozvinutý u súkromne hospodáriacich 
ro�níkov. Okrem toho je v riešenom území v malej miere rozvinutý aj chov plemenných koní, �o by v 
budúcnosti mohlo prispie� k rozvoju agroturistiky.  

2.12.2.2 Návrh  
Pre po�nohospodársku výrobu v obci platia nasledovné podmienky a návrhy : 

• Po�nohospodárska výroba v katastrálnom území obce je zameraná prevažne na rastlinnú 
produkciu a toto zameranie si v budúcnosti zachová.  

• Plochy pre po�nohospodársku výrobu a služby sa nachádzajú v areáli Agrofarmy, v �asti 
plôch areálu bývalého po�nohospodárskeho dvora a pri železni�nej stanici. 

• Perspektívnym sa javí rozvíjanie agroturistických aktivít vzh�adom na výh�adové zameranie 
obce na turizmus a športovo-rekrea�né aktivity. 

• Pozitívom je podnikate�ský zámer v južnej �asti obce – Agrofarma – zameraný na chov, 
predaj a výcvik koní, na vybudovanie penziónu a na rekrea�né jazdenie a hipoturistiku. 

• Vzh�adom na veternú eróziu, vysokú prašnos� a podmá�anos� pôd v dôsledku vysokej 
hladiny podzemnej vody je v komplexnom návrhu katastrálneho územia obce navrhnutý 
systém krajinnej zelene a systém malých vodných a mokra�ových plôch na zvýšenie 
ekostability územia, na zníženie prašnosti a veternej erózie. 

2.12.3 LESNÉ HOSPODÁRSTVO 

2.12.3.1 Sú�asný stav 
Plocha lesov katastrálneho územia Sekule je zhruba 464 ha (cca 20 % z celkovej výmery katastrálneho 
územia) (pod�a ÚPN-O Sekule, Prieskumy a rozbory, AUREX, II/2006). 

Prirodzený vegeta�ný kryt sa zachoval v okolí rieky Moravy v podobe lužného lesa. Lužný les je tvorený 
mäkkým luhom s prevahou topo�ov a vb s prímesou javora po�ného, jase�a, osiky, v ktorých je bohato 
vyvinutá krovinná etáž. V centrálnej �asti Záhorskej nížiny kvôli pies�itému podložiu dominuje borovica 
sosna. Borovicový les bol vysadený druhotne na pieskových dunách, v sú�asnosti s prímesou agátu. 

Lesné porasty v obci sú zaradené do kategórie lesov hospodárskych. 

Lesnícku prvovýrobu v k. ú. Sekule zabezpe�ujú Lesy SR, š. p., OZ Šaštín - Stráže, LHC Moravský Svätý 
Ján. 

2.12.3.2 Návrh  
• V navrhovanom areáli KSCR Golfpark Sekule dôjde k záberu lesného pôdneho fondu na 
plochách v juhovýchodnej �asti riešeného územia na ú�ely vybudovania golfového ihriska 
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(premena lesných porastov na trvalé trávne, bylinné i krovinné porasty) a v okrajových �astiach 
riešeného územia na ú�ely vybudovania inžinierskych stavieb a budov. 

• Dotknuté plochy golfového areálu budú perspektívne navrhnuté na do�asné vy�atie z LPF. 
Po zrealizovaní golfového ihriska a navrhovaných budov a inžinierskych stavieb sa vypo�íta 
trvalý záber LPF a zachované plochy lesných porastov sa navrhujú vráti� spä� do lesného 
pôdneho fondu. 

• Vzh�adom na plánovanú zmenu funk�ného využitia (vznikne charakter parkovej krajiny) 
zachovaných lesných porastov v areáli KSCR v budúcnosti by mohli by� tieto plochy po 
súhlase príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva preradené do kategórie lesov 
osobitného ur�enia s mimoproduk�nou funkciou pre plnenie funkcií spolo�ensko – 
zdravotných, resp. rekrea�ných. 

• Ostatné plochy lesov na území obce sú zachované, pod južnou hranicou Golfparku 
a pozd�ž dia�nice D2 a železni�nej trate sú navrhované nové lesné pásy s ochrannou 
a izola�nou funkciou, podobne v západnej �asti katastra sú navrhované menšie enklávy 
lesných porastov v systéme krajinnej zelene. 

• Lesnícka produkcia (drevnej hmoty) ostane v katastri obce zachovaná a doplnená na 
perspektívnych plochách lesov osobitného ur�enia o udržiavanie lesných porastov. 

• Spôsoby hospodárenia v jednotlivých LHC: spracovanie kalamity v dôsledku suchárov, 
vývratov a škodám spôsobeným snehom a námrazy, škôlkarstvo, prebierky, pestovate�ská 
�innos�, zales�ovanie, starostlivos� o mladé porasty, prerezávky. 

2.12.4 PROGNÓZA VÝVOJA VÝROBNÝCH A NEVÝROBNÝCH ODVETVÍ 
Vzh�adom na perspektívnu orientáciu obce na športovo-rekrea�né a agroturistické aktivity sa 
v budúcnosti neuvažuje s výstavbou priemyselných parkov a s ve�kokapacitnými chovmi 
hospodárskych zvierat (okrem agroturistických aktivít). 

Výroba sa bude orientova� do východnej �asti obce a to na menšie priemyselné prevádzky, 
skladové hospodárstvo, komunálnu výrobu, agroturistické aktivity. 
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2.13 NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VRÁTANE PRVKOV 
ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZA�NÝCH 
OPATRENÍ, NÁVRH KRAJINEJ ZELENE 

2.13.1 ZÁUJMY OCHRANY PRÍRODY KRAJINY 
Zákon �íslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny definuje ochranu prírody ako predchádzanie a 
obmedzovanie zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ni�ia podmienky a formy života, prírodné 
dedi�stvo, vzh�ad krajiny, znižujú jej ekologickú stabilitu, ako aj odstra�ovanie následkov takýchto zásahov.  

Druhová ochrana sa viaže na chránené rastliny, chránené živo�íchy, chránené nerasty a chránené 
skameneliny. Ochrana drevín zabezpe�uje legislatívnu ochranu významným stromom a ich skupinám 
vrátene stromoradí, ktoré majú mimoriadny kultúrny, vedecký, ekologický a krajinotvorný význam. 

Z h�adiska pôsobnosti orgánu štátnej ochrany prírody spadá riešené územie pod ŠOP SR – Správa CHKO 
Záhorie so sídlom v Malackách. Na území celého okresu Senica sa nachádza desa� osobitne chránených 
území prírody v kategóriách NPR (2), PR (1) PP (5) a CHA (2). 

2.13.2 CHRÁNENÉ ÚZEMIA 
Ve�koplošné chránené územia 
Z ve�koplošne chránených území do riešeného územia zasahuje Chránená krajinná oblas� 
(CHKO) Záhorie.  

CHKO Záhorie bola vyhlásená v roku 1977 o rozlohe 27 522 ha. Rozprestiera sa na území Bratislavského a 
Trnavského kraja. Predstavuje súvislý krajinný celok pieskových presypov s nízkou rie�nou sie�ou 
vytla�enou na okraje.  Severovýchodná �as� zachytáva Bor uprostred obcí Závod - Borský Jur - Šaštín 
Stráže - Borský Mikuláš - Šajdíkove Humence - Bílikove Humence - Lakšárska Nová Ves - Tomky. Západná 
�as� sa rozprestiera na západ od obcí Sekule, Moravský Svätý Ján, Malé Leváre, Gajary, Jakubov, Láb, 
Zohor a zachytáva �as� nivy Dolnej Moravy, západnú �as� Záhorských Plá�av a rie�ne terasy.   

Z ve�koplošne chránených území sa navrhuje vyhlásenie národného parku Morava v zmysle 
Ramsarskej konvencie. 
Maloplošné chránené územia 
Priamo v riešenom území neleží žiadne maloplošné chránené územie. 

Chránené stromy 
V riešenom území sa nenachádza legislatívou vyhlásený chránený strom.  

Medzinárodne významné mokrade 
Južne od riešeného územia sa nachádza lokalita zapísaná do ramsarského zoznamu medzinárodne 
významných mokradí (26.5.1993). Ide o lokalitu Niva rieky Moravy. 

Nivu rieky Moravy (celková rozloha 4 971 ha) tvoria �lovekom takmer nenarušené vodné, mo�iarne, lú�ne a 
lesné spolo�enstvá s po�etným výskytom chránených a ohrozených druhov flóry a fauny. Druhové zloženie 
vegetácie je podmienené dynamikou vody v rieke a na �u nadväzujúcimi vlhkostnými pomermi v pôde. Z 
botanického h�adiska je najcennejšia oblas� s periodicky zaplavovanými ramenami. 

Charakteristika: Z h�adiska avifauny predstavuje niva Moravy jednu z najcennejších lokalít. Sústava 
zachovaných a rôzne vyvinutých mokradí (toky, ramená, kanály, mo�iare, mokré lúky, lužné lesy a 
periodické mláky) tvorí kvalitné podmienky pre hniezdenie druhov chriašte� bodkovaný (Porzana porzana), 
bu�iak trs�ový (Botaurus stellaris), haja �ervená (Milvus milvus), sokol rároh (Falco cherrug), haja tmavá 
(Milvus migrans), bu�ia�ik mo�iarny (Ixobrychus minutus), ka�ica chrap�avá (Anas querquedula), ka�ica 
chrip�avá (Anas strepera), hrdzavka potápavá (Netta rufina) a kalužiak �ervenonohý (Tringa totanus). 

Navrhované chránené územia európskeho významu  
V zmysle § 6, ods.3 a §28 ods. 10 zákona �. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny MŽP SR vyhláškou 
�. 24/2003 Z. z. vydalo zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných 
biotopov.  

V zmysle §27 zákona o ochrane prírody a krajiny je územím európskeho významu územie v Slovenskej 
republike tvorené jednou alebo viacerými lokalitami,  na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu 
alebo druhy európskeho významu. Na ich ochranu sa vyhlasujú chránené územia, ktoré sú zaradené v 
národnom zozname týchto lokalít, obstaraným MŽP SR.  

Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu schválila vláda SR uznesením �. 239 zo 17. 
marca 2004. Uverejnený bol v �iastke 3/2004 Vestníka MŽP SR. Priamo do riešeného územia zasahuje 
navrhované územie európskeho významu Ka�enky, identifika�ný kód SKUEV0311. 
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Biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy s�ahovavých druhov vtákov možno v zmysle §26 
zákona �. 543/2002 Z. z. vyhlási� za chránené vtá�ie územia. Národný zoznam navrhovaných vtá�ích území 
bol zverejnený v �iastke 4/2003 Vestníka MŽP SR. Sú�as�ou národného zoznamu je aj navrhované 
chránené vtá�ie územie Záhorské Pomoravie, identifika�ný kód SKCHVU016 s rozlohou 28 486 ha. 

2.13.3 ÚZEMNÉ SYSTÉMY EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZA�NÉ OPATRENIA 

2.13.3.1 Priemet územného systému ekologickej stability  
Územný systém ekologickej stability je taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, 
ich zložiek a prvkov, ktoré zabezpe�ujú rozmanitos� podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto 
systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interak�né prvky nadregionálneho, regionálneho a miestneho 
významu. Na riešené územie sa vz�ahuje dokument RÚSES Bratislava-vidiek - záhorská �as� (Regioplán, 
1995) a nadregionálny územný systém ekologickej stability (Húsenicová a kol., 1991), ktorý bol premietnutý 
do riešeného materiálu.  

Dokumenty zhodnotili ekologickú stabilitu územia a vymedzili biocentrá a biokoridory 
regionálneho a nadregionálneho významu. Tie predstavujú krajinné segmenty, tvorené 
prirodzenou biotou, zachovalé alebo ve�mi málo pozmenené a ktoré sú schopné fungova� ako 
genetický zásobník pre obnovu hlavných prirodzených ekosystémov v riešenom území.  

Do riešeného územia zasahujú nasledujúce prvky nadregionálneho a regionálneho ÚSES: 
- biocentrum provinciálne - pBC1 -  Moravsko- Dyjský luh 
- biocentrum regionálne – rBC27 -  Sekule – Piesky 
- biokoridor regionálny – rBK24 – Rieka Myjava 
Genofondovo významné lokality 
Genofondovo významné lokality z krajinno-ekologického h�adiska pôsobia stabiliza�ne. Predstavujú 
refúgium pre živo�íchy a rastliny z okolitého intenzívne obhospodarovaného a využívaného teritória. 
Reprezentujú tie plochy krajiny, kde sú v sú�asnosti evidované genofondovo významné druhy (chránené 
druhy a druhy zaradené v �ervených knihách). Reálne lokality genofondovo významných druhov fauny a 
flóry sú kritériom stanovenia prvkov ÚSES, hlavne biocentier. Na týchto lokalitách je v sledovanom území 
najhodnotnejšia flóra a fauna, ktorá sa ešte zachovala v prostredí s ve�mi silným antropickým tlakom.  

Sem možno zaradi� celú nivu rieky Moravy, na ktorú sa viaže výskyt nasledujúcich druhov: plochá� �ervený - 
Cucujus cinnaberinus, klinovka hadia - Ophiogomphus cecilia, kolok vretenovitý - Zingel streber, hrebena�ka 
pásavá - Gymnocephalus schraetser, hrebena�ka vysoká - Gymnocephalus baloni, p�ž severný - Cobitis 
taenia, lopatka dúhová - Rhodeus sericeus amarus, šab�a krivo�iara - Pelecus cultratus, hrúz bieloplutvý - 
Gobio albipinnatus, kunka �ervenobruchá - Bombina bombina, mlok dunajský - Triturus dobrogicus, bobor 
vodný - Castor fiber, ucha�a �ierna - Barbastella barbastellus. 

Ekologicky významné segmenty krajiny 
Ekologicky významné segmenty krajiny predstavujú vzácne, prirodzené a prírode blízke biotopy, ktoré plnia 
vyrovnávaciu funkciu (tlmia negatívne dôsledky �udskej �innosti), ochranu vybraných zložiek krajiny a 
ochranu krajinného systému proti negatívnym degrada�ným a destabiliza�ným procesom. Sú vymedzené 
pre zabezpe�enie druhovej a krajinno-ekologickej diverzity a ako základ pre vytvorenie pufrovacích zón 
a pre prenos pozitívnych vlastností biotických prvkov do krajiny s vyššou stabilitou ekosystému. 

Významné krajinné prvky sa viažu hlavne k dotykovým plochám nivy Moravy (brehové porasty kanálov, 
menšie plochy lesov, remízky, vetrolamy),  k lokalite „Mláky“, ktorá je tvorená systémom jazier s premenlivou 
vodnou hladinou, previazanou s režimom podzemných vôd. Lokalita bola v RÚSES navrhnutá ako 
navrhovaný chránený areál nA20 - CHA Sekule – Piesky. Z h�adiska antropogénnej premeny vegeta�ných 
formácií a ich vnútornej ekologickej stability územie predstavuje mozaiku polí, lúk a lesov s prírode blízkou 
drevinnou skladbou (biota lužná a vodná).  

2.13.3.2 Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) 
Územný systém ekologickej stability predstavuje jeden zo záväzných ekologických podkladov 
územnoplánovacej dokumentácie (zákon �. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení jeho neskorších zmien a doplnkov) ako i pozemkových úprav (zákon �. 330/1991 
Zb.). Obec Sekule nemá spracovaný projekt Miestneho územného systému ekologickej stability 
(�alej ako MÚSES) v zmysle Metodických pokynov na vypracovanie územných systémov 
ekologickej stability (Ministerstvo ŽP SR, 1993).  

�iasto�ne je táto problematika rozpracovaná v návrhu ÚPN-O Sekule, kde je navrhnutá základná 
kostra MÚSES, ktorá vyplýva zo záverov Krajinno-ekologického plánu. Samotné doriešenie 
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problematiky bude spracované v osobitnom dokumente MÚSES a nadväzne s tým realizované v 
projekte pozemkových úprav. 

Chránené územia prírody sú v návrhu ÚPN-O Sekule rešpektované, rozšírené sú plochy krajinnej 
zelene. 

Navrhovaný areál KSCR Golfpark Sekule zasahuje do územia regionálneho biocentra RBc27 
Sekule – Piesky, ale vzh�adom na budúce funk�né využitie areálu bude tento zásah znamena� 
�iasto�ne zachovanie niektorých biotopov a �iasto�ne vznik kvalitatívne nových druhov biotopov. 

2.13.4 NÁVRH KRAJINNEJ ZELENE – OBRAZ KRAJINY 
Jedným z predpokladov rozvoja rekrea�nej a obytnej funkcie riešeného územia je formovanie 
krajinného obrazu rozsiahleho územia medzi Malolevárskym kanálom a Sekulským náhonom 
uplatnením rozmanitých prvkov krajinnej zelene, ekologickou úpravou vodných plôch a vodných 
tokov (vytvorenie prirodzených brehov a brehových porastov, prípadné meandrovanie vodných 
tokov,...), uplatnením prvkov rekrea�ného mobiliáru, malej architektúry (galéria v prírode), využitím 
zaujímavých prírodných a historických lokalít a objektov a ich uplatnením v perspektívnej sústave 
rekrea�ných trás. 
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2.14 KONCEPCIA SÍDELNEJ ZELENE 

2.14.1 SÚ�ASNÝ STAV 
Obec má charakter sídla s výrazným zastúpením najmä po�nohospodárskych plôch a plôch lesov. 
Po�nohospodárske plochy sú rozvinuté najmä v pásoch po oboch stranách zastavaného územia. Naopak 
lesné plochy sú viazané najmä na tok Moravy v západnej �asti k. ú., v severnej �asti k. ú. na viate piesky a v 
menšej miere na kanály a vodné toky v celom riešenom území.  

V zastavanom území obce sa pozd�ž hlavných cestných �ahov nachádza viacero rozlohou malých plôch 
verejnej zelene, tvorenej zvä�ša viac �i menej udržiavanými zatrávnenými plochami. Výraznejšiu úpravu 
líniovej zelene predstavuje zele� popri komunikácii na Vajanského ulici. 

Zele� rodinných domov je najvýznamnejšou jednotkou v zastavanom území obce. Do tejto kategórie zelene 
je zaradená zele� individuálnej rodinnej zástavby (evidovaná aj ako záhrady). Biologicky a sadovnícky 
najhodnotnejšia zele� tejto kategórie je v zástavbe rodinných domov, kde zele� výrazne pôsobí a dotvára 
celkový rámec prostredia. �as� záhrad je využívaná na po�nohospodárske ú�ely (pestovanie ovocia 
a zeleniny). Niektoré z rodinných domov majú upravené preddomové záhradky, v ktorých sú vysadené 
zvä�ša okrasné dreviny a kroviny (tuja, cyprus, vyššie ihli�iny a pod.).  

Zele� pri bytových domoch sa v riešenom území vyskytuje iba okolo bytových domov na uliciach 
Svätoplukova a Hoštáky. Je ve�mi málo rozvinutá neudržiavaná, tvorená výlu�ne trávnym porastom. 

Biologická, estetická a funk�ná kvalita zelene pri ob�ianskej vybavenosti je priamo závislá od organizácií a 
od ich starostlivosti o tieto plochy. Do tejto kategórie sú v rámci riešeného územia zaradené plochy zelene 
pri nasledovných objektoch ob�ianskej vybavenosti: 

•••• Administratívne zariadenia a komer�ná vybavenos� − zele� je tvorená výlu�ne trávnym porastom s 
menším zastúpením drevín. 

•••• Základná škola − udržiavaná nízka zele� tvorenú trávnatými plochami, doplnená vysokou zele�ou  

•••• Futbalové ihrisko v strede obce − prevahu majú trávnaté plochy, po okraji areálu sa nachádzajú 
plochy vysokej zelene 

•••• Futbalové ihrisko na severe obce − zele� predstavuje neudržiavaná trávnatá plocha 

•••• Starý cintorín − nízka udržiavaná zele� tvorenú trávnatými plochami, doplnená vysokou zele�ou  

•••• Cintorín − zele� cintorína je tvorená výlu�ne trávnym porastom bez zastúpenia drevín. 

•••• Dom smútku − pred objektom sa nachádza plocha parkovo upravenej zelene. 

Plochy ruderálnej zelene v okrajových �astiach obce, pri komunikáciách, v extenzívne využívaných 
hospodárskych areáloch sú vä�šinou porastené burinami, trávnym porastom a neudržiavané. 

2.14.2 NÁVRH  
Návrh územného plánu obce Sekule zachováva existujúce plochy zelene, vymedzuje nastavite�né pozemky 
na parcelách záhrad pri rodinných domoch, navrhuje nové plochy krajinnej zelene.  

Komplexný urbanistický návrh vymedzuje v zastavanom území obce nové plochy pre: 
�

 verejnú zele� ako sú�as� verejných komunika�ných priestorov a ako zele� s ochrannou a izola�nou 
funkciou okolo výrobných areálov 

�

 sprievodnú zele� -línie zelene (nízkej, strednej, vysokej) popri dôležitých cestných a peších 
komunika�ných �ahoch v obci 

�

 zele� brehových porastov popri vodných tokoch, ktorá sa stáva významnou sú�as�ou verejných 
komunika�ných priestorov v obci  

�

 zele� záhrad pri rodinných domoch  

�

 vo vo�nej krajine vymedzuje plochy pre rôzne druhy krajinnej zelene bodovú, skupinovú, líniovú 
plošnú, zele� sprievodnú popri komunikáciách a vodných tokoch, rôzne formy rozptýlenej krajinnej 
zelene 

�

 nové lesné porasty. 
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V �astiach obce navrhovaných na novú výstavbu rešpektova� vymedzené koridory pre verejné 
komunika�né priestory, v ktorých sa ráta s plochami pre verejnú zele�, sprievodnú zele� a v 
prípade potreby pre línie odvod�ovacích kanálov s prírode blízkymi úpravami brehových porastov. 

Priestrannú Cintorínsku ulicu kompozi�ne dorieši� založením stromoradia z vnútornej strany 
oplotenia cintorína. Oplotenie cintorína je z h�adiska estetického pôsobenia verejných priestorov 
najvhodnejšie prieh�adné. 

Navrhnú� parkovú úpravu plôch verejnej zelene okolo železni�nej stanice, okolo motorestu v 
severnej �asti obce, pri Potravinách v centre obce, pri neogotickej kaplnke vo východnej �asti 
obce. 

V priestoroch nového centra v severnej �asti obce vymedzi� nové plochy pre parkovo upravenú 
zele�. 

V južnej �asti obce rešpektova� navrhnutý park v kontakte s kaštie�skym parkom v Moravskom Sv. 
Jáne. 

Pozd�ž južnej hranice areálu Golfparku navrhnú� pás lesných porastov, ktorý nadväzuje na 
existujúce plochy lesa v tejto �asti obce a sú�asne plynulo nadväzuje na plochy sídelnej zelene. 

Trojuholníkovú plochu medzi dia�nicou D2 a železni�nou tra�ou (pod železni�nou stanicou)  
navrhnú� na založenie nových plôch nelesnej drevinovej vegetácie a lesných porastov. 

Lokalita Pri kútskej ceste – možnos� využitia na záhrady s kultivovanými sadovými a 
architektonickými úpravami 

Popri železni�nej trati navrhnú� pás lesných porastov a zelený terénny protihlukový val. 

Protihlukový val navrhnú� aj v areáli KSCR Golfpark Sekule pozd�ž dia�nice D2. 

V súlade s platnými lesohospodárskymi plánmi navrhnú� zakladanie nových lesných porastov 
v medzihrádzovom priestore rieky Moravy. 

Navrhované zmeny na prekategorizovanie lesných porastov z lesov hospodárskych na lesy 
osobitného ur�enia – vzh�adom na plánovanú zmenu funk�ného využitia zachovaných lesných 
porastov v areáli golfového ihriska v budúcnosti budú tieto plochy po súhlase príslušného orgánu 
štátnej správy lesného hospodárstva preradené do kategórie lesov osobitného ur�enia 
s mimoproduk�nou funkciou pre plnenie funkcií spolo�ensko – zdravotných, resp. rekrea�ných. 

Navrhované plochy lesných porastov zosúladi� s platnými lesohospodárskymi plánmi.  

Nad severnou hranicou k. ú. obce výh�adovo vybudova� ekodukt na prekonanie dia�nice D2 ako 
bariérového prvku pre migráciu zveri medzi nivou rieky Moravy a masívom Malých Karpát. 

Navrhovaný areál Golfparku uplat�uje zele� a vodné plochy ako dominantné priestorotvorné, 
estetické a kompozi�né prvky urbanistického interiéru ve�koryso koncipovaných verejných 
komunika�ných priestorov a verejných zelených priestranstiev.  

V obci je navrhnutých nieko�ko rozsiahlejších plôch verejnej parkovo upravenej zelene 
�

 v južnej �asti v lokalite bývalého kaštie�skeho parku ako sú�as� navrhovanej zástavby  

�

 vo východnej �asti obce vo výh�adovej obytnej zástavbe v jej centrálnej polohe 

�

 v severnej �asti obce v lokalite nového centra 

�

 v západnej �asti obce pri Sekulskom náhone v mieste ochranného a bezpe�nostného pásma 
plynovodu DN 500. 

Návrh zakladania krajinnej zelene je vhodné podpori� vypracovaním Generelu zelene v obci 
Sekule a vypracovaním miestneho územného systému ekologickej stability obce Sekule. 

Generel podrobne spracuje problematiku zelene v obci, stanoví rozsah a spôsob potrebnej údržby vo 
všetkých �astiach obce. Pri jednotlivých typoch vegetácie je potrebné zabezpe�i� ich bežné využívanie, 
primerané obhospodarovanie a udržiavanie, �ím sa zabezpe�í zamedzenie zaburinenia plôch a rozširovanie 
nepôvodných inváznych druhov v prirodzených spolo�enstvách v okolitej krajine. 
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Z dôvodu rekonštrukcie námestia a revitalizácie zelene námestia je potrebné spracova� projektovú 
dokumentáciu rekonštrukcie námestia a v rámci tejto dokumentácie navrhnú� priestorové úpravy 
námestia, revitalizácie existujúcej zelene a návrh nových plôch zelene.
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2.15 NÁVRH OCHRANY KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT V ÚZEMÍ 

2.15.1 HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE 
Starší názov vyvýšeniny, ktorej sú�as�ou sú obce Moravský Svätý Ján, Sekule, Kuklov a Borský Svätý Jur, 
je Sekulská plá�ava. Úrodná pôda, dostatok vody, blízkos� rieky, priaznivé životné podmienky  
predznamenali toto územie na osídlenie už v dobách najstarších. 

Na základe archeologických bádaní,boli zistené na území obce a v jej okolí viaceré archeologické lokality. 
Ide o archeologické stopy a nálezy z pobytu neolitického �loveka z mladšej doby kamennej, a z doby 
bronzovej, doby laténskej, a to vo viacerých lokalitách (Na Hrúdoch, Malá Píse�ná, Lantov, Dlhé Lúky). 

Oblas� Pomoravia sa pokladá za kryštaliza�né centrum vývoja slovanskej spolo�nosti na našom území. 
Možno tu hovori� o intenzívnom rozvoji slovanského osídlenia, ktoré dokumentujú viaceré náleziská z 
obdobia predve�komoravského i ve�komoravského (kostrové hroby, žiarové hroby, po�nohospodárske 
náradie, ozdobné predmety, predmety každodennej potreby a pod.). 

Prvá písomná zmienka o obci Sekule pochádza z roku 1397. Obec sa tu spomína ako farnos� „Szekula“. 
�alšia písomná zmienka pochádza z roku 1402. V roku 1402 obec patrila k panstvu Ostrý Kame� a nazývala 
sa Boldogazzonfalva ( obec Matky Božej). 

Obec patrila do pohrani�ného územia, ktoré chránilo uhorskú krajinu pred vonkajšími vpádmi. Oblas� 
osíd�ovali strážne kmene Sikulov („sicculi“ / lat./ = lukostrelci, hrani�iari). Po Sikuloch ostali jazykové 
pamiatky, chotárne názvy – Oširét (osi+rét = pradedovská lúka), �ékre (�oker, �okur = ponára� sa do vody, 
jama), Petervarak (Pétervárad = Petrov hrad),... 

Od konca 15. storo�ia patrila obec panstvu hradu Ostriež a postupne rôznym �alším š�achtickým rodom. V 
16. storo�í bolo územie obce �iasto�ne osídlené Chorvátmi. V rokoch 1768 – 1935 mali Sekule vlastný 
mestský úrad. V roku 1768 bola vykonaná v Sekuliach (Secula, Sekelyfulva, Székelfa) urbárska regulácia, 
sú�as� reforiem Márie Terézie. V roku 1926 sa rozvodnila rieka Morava a chotár obce bol zaplavený. 
Následne došlo k úpravám koryta rieky Moravy. Po desiatich rokoch, v roku 1989, sa obec od�lenila od 
Moravského Svätého Jána a existuje ako samostatná obec. 

2.15.2 STAVEBNÝ VÝVOJ OBCE 
Z h�adiska stavebného a urbanistického vývoja možno charakterizova� obec Sekule ako formu 
kompaktného sídla s uli�nou a poto�nou zástavbou okolo pôvodného trojuholníkového námestia. Obec 
Sekule sa rozvinula lú�ovite okolo pôvodného námestia s kostolom Narodenia Panny Márie a starým 
cintorínom. Pôvodné domy boli orientované �elne, teda štítom, prípadne po diagonále do ulice. 

V priebehu 18.-19. storo�ia sa tu vyvinula, podobne ako v iných sídlach regiónov západného Slovenska 
(Záhorie, okolie Bratislavy, Trnavy, Pieš�an) tzv. uhlová zástavba domov. 

Jej znakom je, že ku pôvodnej jednotraktovej zástavbe v h�bke dvora sa do frontálnej �asti ulice prira�ujú v 
pravom uhle �alšie priestory domu, ktoré úplne alebo �iasto�ne uzatvárajú šírku dvora od ulice. V dôsledku 
toho sa zachovala v niektorých �astiach obce súvislá, takmer neprerušovaná uli�ná zástavba. Hustý, 
rytmický rad domov, kolmo radených na uli�nú líniu, sa postupne menil na domy radené ku hlavnému 
priestoru ulice pozd�žnou stranou. 

V obci Sekule sa zachovalo pomerne málo pôvodných historických domov. Pôvodné historické rodinné 
domy obd�žnikového alebo uhlového pôdorysu sú radené prevažne kolmo na uli�nú líniu. Zachovala sa �as� 
domov vedená paralelne s uli�nou líniou a �as� domov radená ku uli�nej línii diagonálne. 

Jednoduché obd�žnikové pôdorysy domov boli ukon�ené sedlovými strechami s hrebe�om, štítom alebo 
valbou do ulice. Niektoré staršie štítové prie�elia domov si zachovali rímsovie pod štítom, ozdobné 
šambrány okolo okien, ornamentálne záznamy letopisov na štítovom prie�elí a ve�mi jednoduchý náznak 
barokizovaného tvarovania štítu. 

Na území okolo riek Dunaj a Morava sa postupne vyformoval historický �udový typ domu – domáci 
podunajský hlinený a kamenný dom. Orientovaný bol �elne do ulice a skladal sa do rytmických radov. Obec 
Sekule patrí do oblasti �udového domu – podunajského hlineného a kamenného domu. 

Ke�že išlo sú�asne o územia bývalých rímskych provincií, ešte dlhé roky po páde Rímskej ríše tu dožíval 
antický typ portikovej stavby. Pôvodný rímsky portikus sa postupne behom vývoja skracoval až do tvaru 
jednoduchého výpustku (žudra). Takýto skrátený historický portikus sa nachádza v Sekuliach už len na 
malom množstve rodinných domov. 

Z h�adiska historického stavebného vývoja je zaujímavý rozložitý objekt (súp.�. 175) na ulici Na všku. 
Objekt pripomína svojou mohutnos�ou habánske domy. Objekt bol kedysi sú�as�ou miestneho majera. 
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Novšia výstavba rodinných domov, najmä po roku 1945, sa postupne radikálne menila. Regionálna 
„jednoliatos�“ a charakteristický vzh�ad typickej záhorskej dediny sa postupne vytrácali. Pozitíva 
priestrannejších, svetlejších a hygienicky kvalitnejších interiérov, technického vybavenia a nových 
stavebných materiálov domov, sprevádzali negatíva sa vyzna�ujúce sa urbanistickou a architektonickou 
nesúrodos�ou, stratou väzieb na pôvodné regionálne tvaroslovné a tektonické prvky, zvä�šením stavebných 
objemov, snahou o individualitu architektonického vzh�adu, rozmanitos�ou strešných ukon�ení objektov, 
množstvom nadzemných sietí technickej infraštruktúry, ktorých výsledkom je neusporiadanos� až 
nesúrodos� uli�ných priestorov. 

Tieto negatíva vyvažuje �istota verejných priestorov, úprava dvorov, oplotení a predzáhradok s výsadbou 
zelene, aj ke� niekedy až príliš orientovanou na ihli�nany a cudzokrajné dreviny. 

2.15.3 STAROSTLIVOS� O KULTÚRNO-HISTORICKÉ PAMIATKY 
Ochrana pamiatkového fondu sa na území Slovenskej republiky riadi a vykonáva v zmysle zákona �.49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu, prijatého 19. decembra 2001. 

Pamiatkový fond je súbor hnute�ných a nehnute�ných vecí vyhlásených pod�a tohto zákona za národné kultúrne 
pamiatky (�alej „kultúrna pamiatka“), pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, 
u ktorých sa za�alo správne konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. 

Národná kultúrna pamiatka pod�a tohto zákona je hnute�ná alebo nehnute�ná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu 
ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Ak ide o archeologický nález, kultúrnou pamiatkou môže by� aj neodkrytá 
hnute�ná alebo neodkrytá nehnute�ná vec, zistená metódami a technikami archeologického výskumu. 

Archeologický nález je hnute�ná alebo nehnute�ná vec, ktorá je dokladom o živote �loveka a o jeho �innosti od 
najstarších dôb až do novoveku a spravidla sa našla alebo sa nachádza výskumom, pri stavebnej alebo inej �innosti 
v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou alebo v hmote historickej stavby. 

Archeologické nálezisko je topograficky vymedzené územie s odkrytými alebo neodkrytými archeologickými nálezmi 
v pôvodných nálezových súvislostiach. 

Pamiatkový úrad SR a krajské pamiatkové úrady vykonávajú štátny doh�ad nad dodržiavaním ustanovení zákona 
�.49/2002 Z. z. a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, doh�ad nad dodržiavaním 
vydaných právoplatných rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú rozhodnutia na odstránenie nedostatkov. 

2.15.4 NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY ZAPÍSANÉ V ÚSTREDNOM ZOZNAME 
PAMIATKOVÉHO FONDU 
Pod�a vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu v Trnave ku spracovaniu návrhu územného plánu obce 
Sekule je v zmysle zákona �.49/2002 Z z. o ochrane pamiatkového fondu v katastrálnom území obce Sekule 
zapísaných sedem objektov v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF): 

�

 Náhrobník  
- kríž, situovaný na Starom cintoríne, z 18. str., v barokovom slohu, vyhlásený 14.9.1963 (SKK ONV Senica), 
evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod �íslom 669/1 

�

 Náhrobník 
- kríž, situovaný na Starom cintoríne, z 18. str., v barokovom slohu, vyhlásený 14.9.1963 (SKK ONV Senica) 
evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod �íslom 669/2 

�� ��

 Náhrobník 
- kríž, situovaný na Starom cintoríne, z 1761, v barokovom slohu, vyhlásený 14.9.1963 (SKK ONV Senica) 
evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR  pod �íslom 669/3 

�

 Náhrobník 
- kríž, situovaný na Starom cintoríne, z 19. str., v klasicistickom slohu, vyhlásený 14.9.1963 (SKK ONV 
Senica), evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR  pod �íslom  669/4 

�

 Náhrobník 
- kríž, situovaný na Starom cintoríne, z 1. pol. 19. str., v klasicistickom slohu, vyhlásený 14.9.1963 (SKK 
ONV Senica), evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR  pod �íslom 669/5 

�

 Náhrobník 
- kríž, situovaný na Starom cintoríne, z 19. str., v klasicistickom slohu, vyhlásený  14.9.1963 (SKK ONV 
Senica), evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR  pod �íslom 669/6 

�

 Kaplnka pohrebná Sedembolestnej Panny Márie 
- situovaná na Starom cintoríne (súp. �. 1223), z 19. stor., v klasicistickom slohu, s desiatimi kamennými 
náhrobníkmi, pochádzajúcimi z baroka, klasicizmu a náhrobníkmi na nízkych kamenných podstavcoch s 
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kovanými krížmi, vyhlásená 14.9.1963 (SKK ONV Senica), evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu SR pod �íslom 669/6. 

Archeologické nálezy 
Pod�a vyjadrenia Archeologického ústavu SAV v Nitre: 

Z katastrálneho územia obce Sekule sú evidované archeologické nálezy. Je preto oprávnený predpoklad, že 
pri zemných prácach spojených so stavebnou �innos�ou v riešenom území môžu by� zistené archeologické 
nálezy, resp. situácie. 

2.15.5 OBJEKTY S PAMIATKOVÝMI HODNOTAMI 
Neevidované objekty s pamiatkovými hodnotami 
Okrem objektov zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – registra nehnute�ných národných 
kultúrnych pamiatok – nachádzajú sa v zastavaných územiach obcí a v ich katastrálnych územiach aj 
významné objekty pamiatkového záujmu s kultúrno-historickými hodnotami:, ktoré nie sú síce legislatívne 
chránené, ale sú svedectvom histórie a dotvárajú kolorit obce: 

�

 Rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie 
- situovaný na Námestí oslobodenia, v strede obce, v centre trojuholníkového námestia, z r. 1878, 
neogotická bazilikálna stavba, riešená v duchu historizmu z 2. pol. 19. storo�ia, zariadenie kostola pochádza 
z doby výstavby 

�

 Pomník padlým v 1. svetovej vojne 
- situovaný na Starom cintoríne, z r. 1922, so sochou anjela sklá�ajúcou sa nad padlým vojakom 

�

 Kaplnka 
- situovaná pri ceste na železni�nú stanicu, na Vajanského ulici, z r. 1888, v rustikalizovanom neogotickom 
slohu, zrekonštruovaná 

�

 Prícestné kríže 
Prícestný kamenný kríž – situovaný pri Kaplnke, s bohatou profiláciou, s Ukrižovaným a s plastikou svätca 

Prícestný kríž – situovaný pri ceste na Kúty 

Prícestný kríž – situovaný v lokalite U chotára pri ceste na Borský Svätý Jur 

Prícestný liatinový kríž – situovaný pri ceste smerom na Plá�avu, z r. 1838 

Prícestný kamenný kríž – situovaný na konci obce smerom na železni�nú stanicu, z r. 1921 
�

 Božia Muka 
- situovaná na konci Vajanského ulice, horizontálne �lenená profilovanými rímsami na dve �asti, zastrešená 
strieškou s krížom, v hornej �asti s polkruhovým výklenkom so sochou Panny Márie. 

�

 Pôvodné �udové domy lemujúce historické trojuholníkové námestie a domy v 
najstaršej historickej �asti obce: 

Rodinný dom (súp. �. 327), Nálepkova ul., orientovaný štítom do ulice  

Rodinný dom (súp. �. 326), Nálepkova ul., orientovaný štítom do ulice  

Rodinný dom (súp. �. 528), Svätoplukova ul., objekt z r. 1893, orientovaný štítom do ulice 

Rodinný dom (súp. �. 554), Cintorínska ul., orientovaný diagonálne štítom do ulice, s podlubím, 
zrekonštruovaný 

Rodinný dom, Vajanského ul. ,objekt z r. 1904, orientovaný štítom do ulice 

Rodinný dom (súp. �. 586), Vajanského ul., orientovaný štítom do ulice 

Rodinný dom (súp. �. 595), Vajanského ul., objekt z r. 1908, orientovaný štítom do ulice 

Rodinný dom (súp. �. 597), Vajanského ul., orientovaný štítom do ulice, zrekonštruovaný 

Rodinný dom (súp. �. 598), Vajanského ul., orientovaný hrebe�om do rozšírenej �asti  ulice, situovaný na 
šírku parcely so štvorosím uli�ným prie�elím 

Rodinný dom (súp. �. 14), Vajanského ul., orientovaný diagonálne štítom do ulice 

Rodinný dom (súp. �. 45), Vajanského ul., orientovaný štítom do ulice 

Rodinný dom (súp. �. 49), Vajanského ul., orientovaný štítom do ulice, zrekonštruovaný 

Rodinný dom (súp. �. 51), Vajanského ul., orientovaný štítom do ulice, 
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Rodinný dom (súp. �. 53), Vajanského ul., orientovaný štítom do ulice, 

Rodinný dom (súp. �. 149), ul. Na všku, orientovaný štítom do ulice, zrekonštruovaný, s nie najvhodnejšie 
zrekonštruovanou podsie�ou so st�poradím 

Rodinný dom (súp. �. 95), Vajanského ul., orientovaný  štítom do ulice 

Rodinný dom, Pohrani�ná ul., objekt z r. 1926, orientovaný štítom do ulice, zrekonštruovaný 

Rodinný dom so stodolou, na severozápadnom okraji historickej �asti obce, h�bkovo orientovaný na 
parcele, s prekrytou podsie�ou so st�poradím, trojosovým uli�ným prie�elím ukon�eným štítom a so stodolou 
nesúcou znaky �udového stavite�stva 

Rodinný dom (súp.�.175), na ulici Na všku, rozložitý, s vysokou strechou, na spôsob habánskych domov, 
bol sú�as�ou bývalého majera 

• Na základe vykonaných terénnych prieskumov v obci Sekule boli zachytené ešte 
nasledujúce objekty s kultúrno-historickými hodnotami: 

Hospodársky dvor so stodolou, situovaný na severovýchodnom okraji historickej �asti obce, so 
zachovaným dobovým murovaným oplotením a zdôrazneným vstupom na parcelu v podobe dvojice st�pov s 
dekoratívnymi tehlovými hlavicami 

Kaplnky - v nárožiach oplotenia cintorína 

Objekt obecného úradu - radnica (bývalá fara), zrekonštruovaný, z r. 1844. 

St	p s dekoratívnou tehlovou hlavicou, na ulici Pekná, pri rodinnom dome (súp. �. 206), zvyšok zo vstupu 
z dobového murovaného oplotenia bývalého majera 

Objekt starej železni�nej vodárne, na železni�nej stanici, vo vnútri objektu so zachovaným gezónom 
na vodu, opustený 
Objekt bývalej železni�nej stanice s �akár�ou a výdaj�ou lístkov a dvoma služobnými železni�iarskymi 
bytmi na poschodí, situovaný na železni�nej stanici, �iasto�ne využívaný 

Komín – zvyšok z bývalých skleníkov z niekdajšieho kaštie�skeho parku, v južnej �asti obce 

Studne (�erpadlá) – pri železni�nej stanici, na hlavnom námestí. 

Vojenské pevnosti z medzivojnového obdobia, nachádzajú sa na poliach v oblúku od rieky Moravy 
(trojhrani�ný bod) po vodnú plochu Šutrov�a, je ich celkovo desa�. 

2.15.6 NÁVRH OCHRANY KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT V ÚZEMÍ 

2.15.6.1  Ochrana národných kultúrnych pamiatok 
V zmysle zákona NR SR �.49/2002 Z z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov je ochrana národných kultúrnych pamiatok sú�as�ou územnoplánovacej dokumentácie. 

V katastrálnom území obce Sekule zapísaných sedem objektov v zozname ÚZPF. 

V zmysle zákona �.49/2002 Z z. o ochrane pamiatkového fondu pre objekty zapísané v zozname 
ÚZPF platia nasledovné podmienky: 

�

 Pred za�atím údržby, konzervovania, opravy, adaptácie a rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky 
alebo jej �asti (§32 ods.(1) zákona �.49/2002 Z z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov) je vlastník povinný vyžiada� si rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Trnave o zámere 
obnovy pod�a §32 ods. 2 citovaného zákona. V rozhodnutí o zámere obnovy pod�a §32 ods. 4 
citovaného zákona KPÚ v Trnave ur�í, �i sú predpokladané práce prípustné, �alej ur�í podmienky, za 
ktorých je možné tieto práce pripravova� a vykonáva� a najmä, �i tieto práce možno pripravova� iba na 
základe výskumov. 

�

 Pod�a §32 ods. 10 citovaného zákona Krajský pamiatkový úrad v Trnave vydá osobitné záväzné 
stanovisko o každej prípravnej a o každej projektovej dokumentácii údržby, konzervovania, opravy, 
adaptácie a rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky alebo jej �asti. 

�

 V zmysle §32 ods. 11 citovaného zákona, v sú�innosti s §126 ods. (1) a (2) zákona �.50/1976  Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v územnom 
konaní, v stavebnom konaní, v konaní o povolení zmeny stavby, v konaní o dodato�nom povolení 
stavby, v konaní o ohlásení udržiavacích prác alebo v konaní o odstránení nehnute�nej kultúrnej 
pamiatky rozhoduje stavebný úrad na základe záväzného stanoviska KPÚ v Trnave. Stavebný úrad 
postupuje tak aj vtedy, ak práce možno vykona� na základe ohlásenia. 
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Pod�a vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu v Trnave: 
�

 Na území obce sa požaduje zachova� a chráni� architektonické pamiatky, ktoré nie sú 
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú historické a kultúrne hodnoty 

�

 V zastavanom území obce Sekule je nutné zachova� charakter zástavby a charakter 
historického pôdorysu na území pôvodnej urbanistickej zástavby popri štátnej ceste vedúcej do 
Malaciek, zástavbu lemujúcu historické námestie s r. k. kostolom a kaplnkou uprostred. 

�

 Je potrebné dodrža� dostato�ný stavebný odstup od historických dominánt (r. k. kostol, 
kaplnka s opevnením. 

�

 V prípade objektov z pôvodnej zástavby obce, vo vyhovujúcom technickom stave 
odporú�ame ich zachovanie, prípadne rekonštrukciu so zachovaním pôvodného výrazu 
K odstráneniu objektov pristúpi� len v prípade závažného statického narušenia konštrukcie. 

�

 Pri obnove, dostavbe a novej výstavbe zoh�adni� mierku pôvodnej štruktúry zástavby a 
zachova� jej typickú siluetu a dochované dia�kové poh�ady na výrazné architektonické 
dominanty a solitéry v území. 

�

 Potrebné je zachova� a chráni� vzrastlú zele� v historickej �asti obce, predovšetkým na 
námestí v strede obce. Jej výrub je možný iba v prípade zlého zdravotného stavu zelene. 

Archeologické pamiatky 
Z katastrálneho územia obce Sekule sú evidované archeologické nálezy. Je preto oprávnený predpoklad, že 
pri zemných prácach môžu by� zistené archeologické nálezy, resp. situácie. 

Preto pre realizáciu každej stavby vyžadujúcu si zemné práce si investor (stavebník) v jednotlivých 
stup�och územného a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej 
stavebnej �innosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová 
výstavba, at�.) z dôvodu, že stavebnou �innos�ou, resp. zemnými prácami, môže dôjs� ku 
narušeniu archeologických nálezísk ako aj ku porušeniu dosia� neevidovaných pamiatok. 

V zmysle zákona �. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (úplné znenie 
109/1998 Z. z.) a zákona �. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu platia pre 
stavebníka/investora tieto povinnosti: 

�

 Stavebník si vyžiada od Pamiatkového úradu SR v každom stupni územného a stavebného konania 
rozhodnutie ku každej pripravovanej stavebnej �innosti (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová 
výstavba, at�.). 

�

 Podmienkou pre vydanie stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na 
zabezpe�enie archeologického výskumu. 

�

 Stavebník pri každej stavebnej �innosti s dostato�ným predstihom písomne oznámi 
Archeologickému ústavu SAV v Nitre za�iatok zemných prác. 

�

 Stavebník bude postup stavebných prác koordinova� s Archeologickým ústavom SAV v Nitre, aby sa 
dalo stanovi�, �i sa v mieste výstavby nachádza archeologické nálezisko. 

�

 V odôvodnenom prípade stavebník finan�ne zabezpe�í realizáciu záchranného archeologického 
výskumu. Stavebník si zabezpe�í oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je pod�a § 36 ods. 2 
zákona �. 49/2002 „Archeologický ústav SAV v Nitre; iná právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie 
vydané Ministerstvom kultúry SR“. 

�

 Stavebník vytvorí priaznivé podmienky pre uskuto�nenie archeologického výskumu (umožní vstup 
na pozemok za ú�elom obhliadky výkopových prác, záchrany a dokumentácie archeologických situácií a 
nálezov). 

Zárove� platí upozornenie na § 37 ods. 3 citovaného zákona: „o nevyhnutnosti vykona� záchranný výskum 
rozhoduje Pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického výskumu PÚ vydá rozhodnutie po 
predchádzajúcom vyjadrení Archeologického ústavu. 
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2.15.6.2  Ochrana pamätihodností obce 
Objekty s pamiatkovými hodnotami, nezapísané (neboli ešte zaradené alebo vypadli zo zoznamu) 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktoré nie sú síce legislatívne chránené, ale sú považované za 
hodnotné z urbanistického a kultúrneho h�adiska – sú svedectvom histórie územia a dotvárajú jeho kolorit. 

Predstavujú duchovné kultúrne dedi�stvo a môžu sa chráni� ako miestne pamätihodnosti obce. Sem možno 
zaradi� okrem hnute�ných vecí a nehnute�ných vecí aj kombinované diela prírody a �loveka, historické 
udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii územia a ku osobnostiam obce. 

Tieto nezapísané objekty s pamiatkovými hodnotami, prípadne aj iné, o ktorých nemá Krajský 
pamiatkový úrad vedomos�, ale obec ich považuje za hodnotné z pamiatkového h�adiska, môže 
obec chráni� ako miestne pamätihodnosti vytvorením a odborným vedením evidencie 
pamätihodností v zmysle § 14 ods. 4 Zákona �. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. 

Vytvorený zoznam evidovaných pamätihodností obce, obec predloží na odborné a dokumenta�né 
ú�ely krajskému pamiatkovému úradu, ak ide o nehnute�né veci, predloží zoznam aj stavebnému 
úradu. Pri jeho tvorbe a vedení môže požiada� o odbornú a metodickú pomoc viaceré inštitúcie. 

Návrh územného plánu doporu�uje: 
�

 využi� špecifiká a stavite�ské tradície �udovej architektúry záhorského regiónu, uplatni� 
reminiscen�né prvky (tradi�né typy striech a materiálov, štítové steny, vstupné portály, 
výpustky, okenné a dverné ostenia, šambrány, lizény, rímsovie, využitie podkrovia na princípe 
habánskych domov a pod.) 

�

 podpori� zachovanie ostávajúcich objektov tradi�nej �udovej architektúry 
�

 pod�iarknu� jedine�nos� navrhovaných areálov v urbanisticko-architektonickej kontinuite so 
stavite�skými tradíciami �udovej architektúry záhorského regiónu 

�

 vypracova� fotodokumentáciu pamätihodností, ich tvaroslovných, tektonických a výtvarných 
prvkov 

�

 pre zvýraznenie špecifík riešeného územia rešpektova� zvýšené požiadavky na ochranu 
a funk�né a priestorové využitie miestnych pamätihodností najmä vo vz�ahu ku koridorom 
dopravnej a technickej vybavenosti a zapoji� ich do urbanistickej štruktúry riešeného územia, a 
to najmä do verejných komunika�ných priestorov 

�

 aj v prípade objektov s pamiatkovými hodnotami legislatívne nechránených predpokladané 
zásahy do objektu a jeho okolia konzultova� a venova� odbornú pozornos� týmto okruhom: 

–stavebné úpravy, rekonštruk�né zásahy, úprava bezprostredného okolia kultúrnej pamiatky a 
pamätihodnosti, funk�né využitie, prípadné oplotenie objektu, poloha vo vz�ahu ku cestnej komunikácii, 
objektu technickej vybavenosti, (divokej) skládke odpadov, ku oploteniam susedných pozemkov, ku vzrastlej 
zeleni, umiestnenie pamätnej tabule, rešpektovanie poh�adových uhlov (najmä vo vz�ahu ku vzrastlej zeleni, 
prístreškom, informa�ným tabuliam, reklamným plochám, púta�om, dopravným zna�kám a pod.). 

Doporu�enia vo vz�ahu ku konkrétnym objektom s pamiatkovými hodnotami v obci Sekule: 

Prícestný kríž, Božia Muka na Vajanského ulici, pri kaplnke – úprava okolia vo vz�ahu ku 
objektom (posunutie reklamného púta�a, úprava križovatky, úprava zelene, úprava šírkového 
profilu cestnej komunikácie, rekonštrukcia Božej Muky) 

Kaplnky v nárožiach cintorína – rekonštrukcia objektov, úprava zelene pri Cintorínskej ulici, aby 
východná kaplnka bola v poh�adovom uhle od južného konca Cintorínskej ulice opticky 
sprístupnená, pri západnej kaplnke vymeni� nevhodné oplotenie ihriska a upravi� prístrešok, bolo 
by vhodné po dohode so správou ihriska posunú� plot o cca 1-2 m , aby sa juhovýchodné prie�elie 
kaplnky dostalo do plochy parkovo upravenej zelene 

St	p s dekoratívnou tehlovou hlavicou, na ulici Pekná – zachova�, zrekonštruova� 

Objekt starej železni�nej vodárne, na železni�nej stanici – upravi�, prípadne sezónne 
sprístupni�, ozna�i� informa�nou tabu�ou, preveri�, �i nesp��a náležitosti technickej pamiatky 

Objekt bývalej železni�nej stanice – so znakmi tradi�nej železni�iarskej architektúry, upravi� 
fasádu objektu, �akáre� a bezprostredné okolie objektu 
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Komín, v južnej �asti obce – zachova�, zrekonštruova�, zakomponova� do navrhovaných 
verejných komunika�ných priestorov ako drobnú technickú pamiatku 

Studne (pumpy) – upravi� okolie studní a betónové podstavce, doplni� zele�, prípadne lavi�ku, 
prístrešok, zvýrazni� ako zaujímavý drobný prvok verejných komunika�ných priestorov 

Vojenské pevnosti z medzivojnového obdobia – zachova�, zrekonštruova�, upravi� 
bezprostredné okolie pevností (malá oddychová plocha, informa�ná tabu�a, lavi�ka, zele�), sú�as� 
navrhovaných rekrea�ných trás.
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2.16 NÁVRH VEREJNEJ DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI 

2.16.1 ŠIRŠIE DOPRAVNÉ VZ�AHY 

2.16.1.1 Sú�asný stav 
Obec Sekule leží pri ceste I/2 v úseku medzi obcami Ve�ké Leváre a Kúty. Intravilán obce je z východnej 
strany limitovaný elektrifikovanou dvojko�ajnou železni�nou tra�ou Bratislava – Kúty a trasou dia�nice D2 
a zo západnej strany obce je vedená cesta I/2 krajom zástavby. 

V katastri obce sú umiestnené tri komunika�né trasy celoštátneho významu, ktoré je potrebné rešpektova�: 

�

 Dia�nica D 2, na ktorú nie je dopravný prístup, ale ve�mi výrazne vytvára priestorovú bariéru v tejto 
�asti katastra 

�

 Cesta I. triedy I/2 s neobmedzeným dopravným prístupom 

�

 Železni�ná dvojko�ajná, elektrifikovaná tra�, ktorá bude modernizovaná na rýchlos� 160km/h, �o 
znamená postupné odstra�ovanie úrov�ového priecestia a priechodu cez železni�nú tra�. 

Do obce vchádza viacero liniek verejnej autobusovej dopravy SAD. 

Najvä�šie dopravné problémy v obci sa nachádzajú v križovatkách na ceste I/2 a centrálnej �asti obce, kde 
je neusporiadaná ve�mi rozsiahla dopravná plocha. Tento centrálny priestor obce je potrebné podrobne 
prerieši� v nasledujúcom stupni prípravnej dokumentácie, s rozdelením disponibilnej plochy pre chodcov, 
parkovanie, zele�. 

2.16.1.2 Návrh  
�

 Návrh severného obchvatu (bude prie�ahom cesty III/00226) ktorý nahradí existujúcu 
prepojovaciu komunikáciu III/00226. Obchvat sa pripája na cestu I/2 pri areáli SSC a na cestu 
III/00227 kde tvorí križovatku pri bývalom po�nohospodárskom družstve. 

�

 Pri vybudovaní obchvatu sa pôvodná komunikáciu III/00226 zmení na dopravne upokojenú 
komunikáciu C3 MOU 7,5/40.  

�

 Trasovanie obchvatu je navrhované ako výh�adové. Presné trasovanie obchvatu vo 
vymedzenom koridore sa upresní po preverení možností funk�nej reorganizácie územia (napr. 
preverenie možnosti premiestnenia areálu SSCaK, posun cesty na hranicu areálu PD). 

�

 Návrh na prehodnotenie doterajšieho dopravného priestorového a funk�ného využitia 
dia�ni�ného odpo�ívadla Sekule z dôvodu rozvoja športovo rekrea�ných aktivít v obci podporí 
rozvoj týchto aktivít v obci a tiež v regióne a zhodnotí rozsiahlu plochu v okrajových �astiach 
smerom ku obci zne�isteného až zdevastovaného a extenzívne priestorovo a funk�ne 
využívaného odpo�ívadla. 

�

 Navrhovaný areál KSCR Golfpark Sekule má navrhovaný hlavný dopravný prístup z cesty 
I/2 v navrhovanej okružnej križovatke. Približne 500 m južne od navrhovanej okružnej 
križovatky je navrhnutý �alší dopravný vstup do areálu, ktorý obslúži športový areál, areál 
ob�ianskej vybavenosti, rekrea�ný komplex „V lese“ a rekrea�ný komplex „Golf“. 

�

 Navrhovaný dopravný prístup z dia�nice D2 v mieste dia�ni�ného odpo�ívadla a sú�asne 
perspektívne pešie, cyklistické a cestné prepojenie navrhovaných športovo-rekrea�ných lokalít 
a navrhovaných rekrea�ných trás v tejto lokalite je v štádiu rokovaní s predstavite�mi Národnej 
dia�ni�nej spolo�nosti, ktorá pripravuje rozsiahlejšie zámery na prehodnotenie dia�ni�ných 
odpo�ívadiel, ich funk�né a priestorové využitie a �alší rozvoj. 

2.16.2 KOMUNIKA�NÁ SIE� 

2.16.2.1 Sú�asný stav 
Cestná sie� 
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Základnou osovou komunikáciou v obci je cesta I/2, ktorá obec rozde�uje na dve �asti. Cez obec prechádza 
cesta III/00227 za�ínajúca v križovatke s cestou I/2 Malacky – Kúty v susednej obci ktorá je v tesnej blízkosti 
obci Sekule. 

Cesta I/2 rozde�uje obec na dve �asti a vytvára bariéru pre bezpe�ný prechod pre peších. Na ceste sa 
nachádza križovatka s III/00226, ktorá je vzh�adom na svoju polohu v oblúku nepreh�adná a zle vyzna�ená 
dopravným zna�ením. 

Cesta III/00227 prechádza centrom a prechádza vä�šou �as�ou obce. Na �u sa pripája cesta III/00226 ktorá 
spája cestu I/2 a III/00227, ktoré spolu tvoria hlavné komunika�né osi obce. 

Na komunikácii III/00227 sa nachádzajú aj zástavky hromadnej autobusovej dopravy.  

Cesta III/00227 má šírku do 7,0 m so zele�ou a chodníkmi po oboch stranách na vstupe do obce od obce 
Moravský Svätý Ján, neskôr sa mení jej šírka na 7,0 m zele�ou po oboch stranách a chodníkom po pravej 
strane na výstupe z obce. Po oboch stranách sa po d�žke komunikácie nachádza rigol šírky 1,5m. 

Pri železni�nej stanici sa nachádza komunikácia III/00228 ktorá je nepreh�adne pripojená na komunikáciu 
III/00227. Šírkové usporiadanie komunikácie je 6 m, pri železni�nej stanici sa mení na 7 m. 

Ostatné miestne komunikácie sú v šírkach 3,0 – 7,0 m vo ve�kej vä�šine ich d�žky bez chodníkov. Ich 
funk�né zatriedenie je v triede C3 – obslužná komunikácia, alebo tiež D1 – obytná zóna (avšak bez 
príslušného dopravného zna�enia).  

Nové rozvojové územia sú v prevažnej miere venované obytnej funkcii, �o znamená, že aj komunika�ná sie� 
bude vo funk�nej úrovni C3 – obslužná komunikácia alebo D1-obytná zóna. 

Dopravné zna�enie je minimalizované a bude ho potrebné doplni� o návrhy obytných zón pod�a situácie 
návrhu dopravnej siete. 

Sú�as�ou riešenia návrhu územného plánu je aj úprava cesty I/2 v intraviláne obce, kde sú umiestnené dve 
kruhové križovatky. Prvá kruhová križovatka bude umiestnená pri pripojení areálu Golf parku a druhá pri 
napojení terajšej komunikácie III/00228.  

V rámci odstránenia lokálnych závad bude potrebné zriadenie mimoúrov�ového nadjazdu na ceste III/00227 
cez železni�nú tra�. 

Za�aženie cestnej siete 
V priloženej tabu�ke sú výsledky celoštátneho s�ítania dopravy na cestách I. – III. triedy, ktoré sa dotýkajú 
katastra obce Moravský Ján. Celoštátne s�ítania dopravy vykonáva Slovenská správa ciest v pravidelných 
5-ro�ných intervaloch. V tabu�ke sú prezentované výsledky z rokov 1995 - 2005 tak, aby bolo možné ich 
vzájomné porovnanie. 

Z uvedených výsledkov prieskumov vyplýva trend postupného nárastu intenzít automobilovej dopravy 
v hodnotách od 180-250% na sledovaných cestách v dotyku s obcou (dia�nica D2, cesta I/2 a cesty III. 
triedy). 

V priloženej tabu�ke sú uvedené zistené intenzity dopravy a tiež aj prognózované výh�adové za�aženia pre 
roky 2015, 2025 a 2035. V spracovanej prognóze je možné pozorova� zna�ný nárast Ad na dia�nici D2 
s mimoriadne vysokým podielom nákladnej dopravy (až 51%). 

Tento fakt si v budúcnosti bude vyžadova� ochránenie obce od hluku z dia�ni�nej dopravy. 

Intenzity dopravy na ostatných úsekoch ciest I. a III. triedy sú aj vo výh�adových rokoch primerané a nie je 
potrebné ich rieši� mimoriadnymi dopravnými opatreniami. 

Železni�ná doprava 
V katastri obce vedie dvojko�ajná elektrifikovaná železni�ná tra� Bratislava -Kúty, pri�om na západnom okraji 
obce je umiestnená železni�ná stanica Sekule s mierne zvýšeným nástupiskom.  

Dvojko�ajná elektrifikovaná železni�ná tra� Devínska Nová Ves – Kúty je sú�as�ou multimodálneho koridoru 
�. IV (Berlin – Thessaloniki). 

Tra� je v správe Železníc Slovenskej republiky. 

Pripravuje sa modernizácia tejto trate na rýchlos� 160 km/h, ktorá bude ma� za prí�inu odstránenie všetkých 
kolíznych úrov�ových priecestí a priechodov. 

Sú�as�ou železni�ných zariadení je signalizované úrov�ové železni�né priecestie na cestou III/0227, ktoré 
bude výh�adovo zrušené a nahradené nadjazdom. 

Nákladná automobilová doprava 
Nákladná doprava nie je hlavným dopravným problémom obce aj ke� �ou (priamo centrom obce) 
prechádza, �i už vo forme tranzitnej alebo cie�ovej dopravy. Organiza�nými opatreniami je potrebné 



Územný plán obce Sekule  2007 

AUREX, spol. s r.o., Bratislava  116 

usmer�ova� zvyšovanie jej intenzity, �o by nemalo dobrý vplyv na intravilánovú �as� obce pozd�ž ciest a tiež 
na jej obyvate�stvo.  

Nové kapacitne vä�šie skladové a výrobné areály sú navrhované v okrajových �astiach obce pri železni�nej 
stanici s priamym dopravným pripojením na prie�ahy ciest I. a III. triedy. 

Verejná autobusová doprava  
Verejná autobusová doprava je vedená po cestách III/00227 a III/00228. 

V obci sú štyri zastávky SAD. Dve zastávky sú v centre obce a dve pri železni�nej stanici. Zástavky v centre 
obce sú zo zálivom a jedna má prístrešok. Zastávky pri železni�nej stanici sú zo zálivom a zastávka 
v blízkosti stanice má aj prístrešok, architektonicky však nevyhovujúci. 

Pešia doprava  
Ochrana chodcov v obci je pomerne malá, chodníky sú realizované v kratších úsekoch na všetkých 
významnejších komunikáciách, kde sú realizované jednostranné chodníky v šírke cca 1,50m. 

Predpokladané vnútorné komunikácie, ktoré je možné pretriedi� do úrovne obytnej zóny (D1) je nutné aj 
dopravne vyzna�i�. 

Cyklistická doprava 
Územím obce sú trasované cyklistické trasy po miestnych komunikáciách a prie�ahoch ciest III.triedy do 
susediaceho regiónu Záhorie v oblasti Malacky – Senica. Cyklistické cesti�ky v zastavanom území obce nie 
sú umiestnené na samostatných telesách, ale iba v spolo�nom profile s automobilovou dopravou. 

Zna�ené cyklistické cesty v okolí obce sú podrobne opísané v �asti Turizmus, šport a rekreácia. 

Problémy 
�

 Najvä�šie dopravné problémy v obci sa nachádzajú v križovatkách na ceste I/2 a centrálnej �asti 
obce, kde je neusporiadaná ve�mi rozsiahla dopravná plocha. Tento centrálny priestor obce je potrebné 
podrobne prerieši� v nasledujúcom stupni prípravnej dokumentácie, s rozdelením disponibilnej plochy 
pre chodcov, parkovanie, zele�. 

�

 Mnohé miestne komunikácie funk�nej triedy C3 – obslužná komunikácia (najmä Nálepkova, Štúrova 
, Mládežnícka) nemajú predpísaný priestorový šírkový rozmer pre ani pre najužšiu kategóriu MO 6,5/30, 
pretože nezostáva žiadny priestor pre vedenie pozd�žneho chodníka v minimálnej šírke 1,50 m. Na 
týchto miestach sa profil zužuje až na 5 metrov a je bez chodníkov.  

�

 Za najvä�ší dopravný problém možno považova� dopravne neusporiadaný priestor obce 
v nepreh�adnej križovatke v severnej �asti obce pri motoreste, ktorú tvorí prie�ah cesty I/2, III/00227 
a obslužné komunikácie obce. 

Ku kolízii pešej a motorickej dopravy dochádza v mieste zložitého šikmého pripojenia dvoch ulíc na prie�ah 
cesty I/2 so silným dopravným za�ažením. Zárove� pešie prúdy z týchto ulíc a pri�ahlých zariadení s 
požiadavkou prechodu na západnú stranu cesty I/2 zvyšujú túto kolíziu.  

�

 Rozde�ovacie ú�inky dopravných objektov ako sú�asti IV. multimodálneho dopravného koridoru 
(Dia�nica D2 a železni�ná tra� �. 110). 

�

 Negatívny vplyv hlu�nosti 

Negatívny vplyv hlu�nosti je významný na dia�nici D2 a ceste I/2. Izochróna ekvivalentnej hladiny hlu�nosti je 
pre dia�nicu 45,9 metra. Táto je uvedená v grafickej prílohe. Poloha dia�nice vo vz�ahu k zastavanému 
územiu nepredpokladá významnejší negatívny dopad hlu�nosti z dopravy na okolitú zástavbu.  

Vzh�adom na to, že cesta I/2 prechádza cez zastavané územie, negatívny dopad hlu�nosti na okolitú 
zástavbu je výraznejší ako v prípade dia�nice. Ekvivalentná hladina hlu�nosti u zdroja – 65,28 dB(A) dáva 
predpoklad jej eliminácie prostredníctvom stavebných úprav na pri�ahlých objektoch. Na ceste III/002027 so 
za�ažením pod�a s�ítania dopravy neprekra�uje ekvivalentná hladina hlu�nosti hodnotu 60 dB(A). 

2.16.2.2 Návrh  
Cestná sie� 

�

 Návrh severného obchvatu (bude prie�ahom cesty III/00226) ktorý nahradí existujúcu 
prepojovaciu komunikáciu III/00226. 

�

 Obchvat sa pripája na cestu I/2 pri areáli SSCaK na severe obce a na cestu III/00227 na 
východe obce, kde tvorí križovatku pri areáli bývalého po�nohospodárskeho družstva. V areáli 
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PD sa rozvíjajú menšie výrobné prevádzky, ktoré by obchvat obsluhoval. Obchvat má 
navrhovanú funk�nú triedu a kategóriu B3 – MZ8/60.  

�

 Pri vybudovaní obchvatu sa pôvodná komunikáciu III/00226 zmení na dopravne tlmenú 
upokojenú komunikáciu funk�nej triedy a kategórie C3 MOU 7,5/40.  

�

 Po vybudovaní obchvatu sa jednotlivé jestvujúce areály pri stredisku údržby SSCaK napoja 
na tento obchvat tak, aby bolo možné zruši� ich pripojenia na jestvujúcu cestu I/2, a tým sa 
odstránia kolízne body na tejto trase. 

�

 Dopravne neusporiadaný priestor obce v nepreh�adnej križovatke, ktorú tvorí prie�ah cesty 
I/2, III/00227 a obslužné komunikácie obce, je riešený novou križovatkou. Návrh križovatky má 
dve etapy, ktoré nadväzujú na novo plánovaný obchvat obce. 

1. etapa – odklon cesty C2 MO 7,5/40 a vybudovanie krížovej križovatky. V tejto etape nie je 
vyriešené dopravné stlmenie prie�ahu cesty I/2 s výrazným obmedzením jazdných rýchlostí a 
zníženie po�tu kolíznych bodov. 

2.etapa – vybudovanie kruhového objazdu a s napojeným parkoviska p�i objektoch ob�ianskej 
vybavenosti 

�

 Na komunikáciách s ozna�ením C2  vyzna�i� priechody pre chodcov a dobudova� 
chodníky. 

�

 Komunikácie s ozna�ením C3 a D ozna�i� dopravným zna�ením D 58a za�iatok obytnej 
zóny a D 58b koniec obytnej zóny a v mieste križovania je navrhované vybudova� križovatky 
v zvýšenej polohe na stlmenie dopravnej premávky.  

�

 Stlmenie premávky na komunikáciách v obci navrhova� tiež pomocou prie�nych prahov 
a v miestach križovania komunikácií vybudova� zvýšenú �as� križovatky na stlmenie dopravnej 
premávky. 

�

 Riešenie križovatky na komunikácii na ulici Vajanského pri areáli ZŠ v mieste vyústenia 
navrhovanej komunikácie pri bytovom dome sa bude podrobne rieši� pri návrhu tejto 
komunikácie na zonálnej úrovni.  

�

 Územný plán obce navrhuje vybudova� chodníky pri komunikáciách a prechody pre 
chodcov pri objektoch ob�ianskej vybavenosti v obci.  

�

 V nových obytných oblastiach je nová komunika�ná infraštruktúra navrhovaná vo vä�šine 
vo  funk�nej triede D1 – obytné ulice š = 6 m. 

�

 Územný plán obce navrhuje tiež dobudovanie cyklistických trás a ich vyzna�enie.  
�

 Územný plán obce navrhuje dobudova� chodník k železni�nej stanici. 
�

 Územný plán obce navrhuje vyzna�i� a vybavi� zastávky v nielen v centre obce ale aj v 
okrajových �astiach obce. 

�

 Návrh križovatky pri kostole a predajni COOP Jednota ako križovatky tvaru T s hlavnou 
cestou III/00227. následne vyrieši� aj statickú dopravu pri predajni. 

�

 V centrálnej �asti obce vidite�ne vyzna�i� komunikáciu vodorovným dopravným zna�ením 
s umiestením smerových zna�iek 

�

 Na križovaniach ciest rešpektova� rozh�adové trojuholníky z dôvodu preh�adnosti dopravnej 
situácie a z dôvodu priestornosti urbanistického interiéru. 

�

 Územný plán navrhuje rozšírenie hranice zastavaného územia obce o navrhované plochy 
rekrea�ných areálov KSCR Golfpark Sekule a Šutrov�a, ktoré bezprostredne územne 
nadväzujú na zastavané územie obce. Pás lesných porastov popri ceste I/2 (v rámci 
pôvodného ochranného pásma cesty I/2) bude slúži� ako ochranná protihluková bariéra pred 
negatívnymi ú�inkami cestnej dopravy 
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�

 Územný plán obce navrhuje usporiadanie nepreh�adného priestoru pri kostole, požiarnej 
zbrojnici a radnici. Navrhovaná okružná križovatka zapája všetky komunikácie do jedného 
celku a spreh�ad�uje dopravnú situáciu v tomto priestore. 

�

 Upravi� komunikácie pod�a navrhovaných šírkových profilov. 
�

 Vyrieši� odvodnenie na existujúcich komunikáciách dobudovaním odvod�ovacích kanálov s 
prirodzenou úpravou brehov a brehových porastov, ktoré v zastavanom území obce plnia tiež 
funkciu priestorotvornú, kompozi�nú a estetickú. H�bka odvod�ovacích kanálov nemá by� 
z bezpe�nostného h�adiska hlbšia ako 0,5 m. 

�

 Návrh cestnej siete v katastrálnom území doplni� o sie� navrhovaných výh�adových po�ných 
ciest (trasované sú vä�šinou v miestach bývalých po�ných ciest) s po�nohospodárskou, 
dopravnou a rekrea�nou funkciou. Navrhované po�né cesty sú viazané na pásy a línie krajinnej 
zelene s protieróznou, zadržiavacou, pôdoochrannou, hydroekologickou funkciou. Po�né cesty 
musia by� navrhované tak, aby bola zabezpe�ená priestorová priechodnos� pre záchranné, 
požiarne vozidlá. 

�

 Vybudova� dopravné napojenia areálu KSCR Golfpark Sekule na cestu I/2, hlavný dopravný 
vstup do areálu je navrhovaný formou okružnej križovatky. 

�

 V grafickej �asti návrhu územného plánu sú zakreslené perspektívne cestné a pešie 
prepojenia, ktoré vo výh�ade umožnia praktické pešie a cestné prepojenia �astí obce. 

�

 Spracovanie aktualizovanej organizácie dopravy ktorá bude zoh�ad�ova� jestvujúce 
a budúce dopravné potreby s príslušným dopravným zna�ením. 

Cyklistická a pešia doprava 
Nemotoristické komunikácie sú navrhované s funkciou pobytovou a obslužnou vo funk�nej triede 
D2 – cyklistické komunikácie, šírky 3.0 m a D3 – komunikácie pre chodcov, šírky 1.50 m. 

Cyklistické cesty v zastavanom území obce nie sú všade umiestnené na samostatných telesách, 
ale aj v spolo�nom profile s automobilovou dopravou (pod�a priestorových možností). V areáli 
Golfparku sú vedené samostatne.  

Najvýznamnejšie navrhované cyklistické trasy: 
�

 v areáli Golfparku smerom na Šaštín-Stráže a smerom ku rieke Morave 
�

 cez ulicu Na všku, popri Agrofarme, cez lokalitu Lú�ky , Šutrov�u, popri navrhovanom 
amfiteátri smerom ku rieke Morave 

�

 cez navrhované zelené pešie koridory medzi areálom Golfparku a centrom obce. 

Územný plán navrhuje v obci Sekule sústavu peších trás v zastavanom území a v otvorenej krajine 
(s rekrea�nou funkciou). Tieto trasy sú vyzna�ené v grafickej �asti dokumentácie a sú sú�as�ou 
existujúcich a navrhovaných zelených koridorov a prepájajú významné lokality v celom 
katastrálnom území obce. 
Statická doprava a hromadná doprava 

�

 Riešenie statickej dopravy bude následné usporiadané v zonálnej dokumentácii, ktorá bude 
rieši� podrobnejšie najmä centrum obce.  

�

 Vzh�adom na vidiecky charakter obce odstavovanie osobných vozidiel je v sú�asnosti 
usporiadané pri RD na vlastných pozemkoch. 

�

 V sú�asnosti sú parkoviská pre osobné automobily pri miestom úrade, obchode a 
zariadeniach ob�ianskej vybavenosti. Ich kapacita je v sú�asnosti dosta�ujúca a v centre obce 
nie je potrebné mimoriadne zvyšovanie po�tu parkovacích miest. 

�

 Nové aktivity (ekonomické, turistické a iné) musia rieši� svoje parkovacie potreby na 
vlastných pozemkov najneskôr v rámci spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie 
príslušného objektu. 
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�

 Plochy statickej dopravy v areáli Golfparku sú navrhované s použitím Eko – prvkov 
(zatráv�ovacie tvárnice a geomreže), �ím sa zabezpe�í lepšie splynutie spevnených plôch 
komunikácií s okolitými prírodnými plochami a vytvorí sa vhodná klíma v ich okolí. Na plochách 
parkovísk sú navrhované plochy vysokej, strednej a nízkej zelene s ochrannou a izola�nou 
funkciou. 

�

 Parkovacie miesta vo verejných komunika�ných priestoroch budova� predovšetkým ako 
pozd�žne stojiská popri miestnych komunikáciách, hlavne v centrálnej �asti obce. 

�

 Preh�adne vyzna�i� parkovacie miesta v obci. 
�

 Pre parkovanie zásobovacích áut (kamiónov a pod.) vy�leni� parkovacie miesta vo 
výrobných areáloch alebo na vyzna�ených miestach v okrajových �astiach zastavaného 
územia obce. 

�

 Zastávky hromadnej dopravy sú vyzna�ené v grafickej �asti ÚPD s vyzna�ením polomerov 
pešej dostupnosti. 

Železni�ná doprava 
�

 Zrušenie úrov�ového priecestia na ceste III/00227 a vybudovanie mimoúrov�ového 
križovania po rekonštrukcii hlavnej železni�nej trate 

�

 Úprava križovatky III/00227 a III/00228 pri železni�nej stanici. Treba vyzna�i� dopravnými 
zna�kami hlavnú a ved�ajšiu cestu. V prípade vybudovania mimoúrov�ového nadjazdu nad 
železni�nou tra�ou je nutné vytvori� križovatku a novú cestu ktorá bude obsluhova� priestor 
železni�nej stanice a pri�ahlej vybavenosti. 

�

 Pod�a vyjadrenia Železníc Slovenskej republiky v rámci modernizácie trate v úseku 
Bratislava – Kúty je navrhnuté nahradenie priecestia v km 44.191 trate (železni�ná stanica) 
cestným nadjazdom so šírkou cesty 7,5 m. 

�

 Upravi� a skultivova� priestory okolo objektov na železni�nej stanici, odstráni� nefunk�né 
a stavebno-technicky nevyhovujúce objekty a prístrešky. 

�

 Vybudova� výh�adovo zelený protihlukový val pozd�ž železni�nej trate, zo západnej strany. 
Dia�nica 

�

 Vybudova� obslužnú komunikáciu v súbehu s dia�nicou na obsluhu areálu KSCR Golfpark 
Sekule. 

�

 Navrhovaná obslužná komunikácia bude slúži� pod�a potreby pre prípadnú údržbu 
dia�ni�ného svahu. 

�

 Výh�adovo napoji� obslužnú komunikáciu areálu KSCR Golfpark Sekule na dia�nicu D2. 
�

 Rekonštrukcia existujúceho mostného objektu ponad dia�nicu. 
�

 V návrhu areálu KSCR Golfpark Sekule je rešpektované ochranné pásmo dia�nice D2. 
�

 Úprava plochy pod nadúrov�ovým telesom dia�nice – poh�adovo vyrieši� rozmernú plochu 
pomocou štrkového, prípadne kamenného posypu, po okrajoch dia�ni�ného telesa umiestni� 
línie krovinnej zelene. 

�

 Prehodnoti� doterajšie dopravné priestorové a funk�né využitie dia�ni�ného odpo�ívadla 
Sekule z dôvodu rozvoja športovo rekrea�ných aktivít v obci – prehodnotenie môže výh�adovo 
podpori� rozvoj týchto aktivít v obci a tiež v regióne a zhodnoti� rozsiahlu plochu zne�isteného 
až zdevastovaného a extenzívne priestorovo a funk�ne využívaného odpo�ívadla v okrajových 
�astiach smerom ku obci. 

2.16.2.3 Návrh dopravného riešenia v areáli Komplexného strediska cestovného ruchu 
Golfpark Sekule 
Širšie dopravné vz�ahy 
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Areál KSCR Golfpark Sekule má navrhovaný hlavný dopravný prístup z cesty I/2 v navrhovanej 
okružnej križovatke. Približne 500 m južne od navrhovanej okružnej križovatky je navrhnutý �alší 
dopravný vstup do areálu, ktorý obslúži športový areál, areál ob�ianskej vybavenosti, rekrea�ný 
komplex „V lese“ a rekrea�ný komplex „Golf“. 
Komunika�ná sie� 
Komunika�ná sie� riešeného územia je podriadená prevádzkovým vz�ahom, funk�nosti, bezkolíznosti 
obsluhy a bezpe�nosti prevádzky dopravnej infraštruktúry.  

Dopravný systém je tvorený sie�ou komunikácií funk�nej skupiny C, funk�ných tried C2 a C3 v  kategóriách 
C2 - MOK 15,5/40, MOK 8/40, C3 – MOK 7,5/30. Nemotoristické komunikácie sú navrhované s funkciou 
pobytovou a obslužnou funk�nej triedy D2 – cyklistické komunikácie, šírky 3.0 m a D3 – komunikácie pre 
chodcov, šírky 1,50 m.  

Križovanie komunikácií v areáli je riešené úrov�ovými križovatkami stykovými a okružnými (MOK). Napojenie 
komunika�nej siete na cestu I/2 je riešené úrov�ovými križovatkami stykovými usmernenými a okružnou 
križovatkou, zabezpe�ujúcou centrálny prístup do riešeného územia z cesty I/2. 

Areál KSCR Golfpark Sekule je v návrhu územného plánu obce Sekule navrhnutý na za�lenenie do 
zastavaného územia obce Sekule. 

Navrhované body napojenia areálu Golfparku na cestu I/2 sú umiestnené v miestach existujúcich napojení 
po�ných ciest. 

Polomery spevnených krajníc sú navrhované v hodnotách R=6.0, R=9.0, R=12.0 a R=15.0 m pod�a 
dôležitosti konkrétnej komunikácie, pre zabezpe�enie obsluhy navrhovaných aktivít požiarnou technikou, pre 
potreby zásobovania a odvoz odpadkov v riadenom režime.  

Komunikácie riešeného územia sú navrhované v usporiadaní kategórií ako krajnicové s pozd�žnymi 
priekopami a vsakovacími trativodmi. Takýmto riešením sa zabezpe�í priesak daž�ových vôd ku 
kore�ovému systému vzrastlej zelene a stromov umiestnených v zelených pásoch pozd�ž komunikácií. 

Ochranné pásmo dia�nice D2 100 m od osi pri�ahlého jazdného pruhu zasahuje do �asti lesov a plôch 
nelesnej drevinovej vegetácie. Navrhované úpravy lesa pre rekrea�né využitie sa budú realizova� v �asti 
mimo ochranného pásma dia�nice D2. 

2.16.2.4 Vzdialenos� navrhovaných križovatiek na ceste I/2 
križovatka �.1 tvaru „T“ / usmernená – 800m od poslednej križovatky v obci Sekule 

križovatka �.2 tvaru OK“ – 500m od križovatky �.1 

križovatka �.3 tvaru „T“ usmernená – 500m od križovatky �. 2  

Urbanistická štúdia rieši posun hranice intravilánu obce Sekule do polohy za križovatku �.3 
v smere na obec Kúty. Pod�a STN 73 6110 (tab. �.2) je pre prie�ah cesty I/2 v úrovni funk�nej 
triedy B1, kategórie MZ 14/60 stanovená min. vzdialenos� 300m, �o návrh sp��a. 

Polohy križovatiek – body napojenia 

Križovatky sú umiestnené v polohe napojení jestvujúcich po�ných ciest na cestu I/2. 

Predpokladané intenzity v napojení diel�ích lokalít areálu Golfpark na cestu I/2  

križovatka �.1 tvaru „T“/ usmernená – cca 10 % z výh�adovej intenzity v smere  

(210 v/24 hod.) 

križovatka �.2 „OK“ – cca 25 % z výh�adovej intenzity v smere  

(698 v/24 hod.) 

križovatka �.3 tvaru „T“ usmernená – cca 5 % z výh�adovej intenzity v smere 

(105 v/24 hod.) 

Križovatky tvaru „T“, sú riešené ako usmernené s pruhom pre odbo�enie v�avo. 

2.16.2.5 Dopravno-inžinierske posúdenie okružnej križovatky pre napojenie areálu 
KSCR Golfpark Sekule na cestu I/2 

Areál KSCR Golfpark Sekule má navrhovaný hlavný dopravný prístup z cesty I/2 v navrhovanej 
okružnej križovatke. 
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Intenzity na ceste I/2 sú uvažované z profilu (8-0070) celoštátneho s�ítania dopravy na cestnej 
sieti (vypracoval SSC v roku 2005).  

Výh�ad intenzity dopravy, [v./24hod.]              Tab.1 

         druh               

       vozidla r.2005 
koeficient 
rastu r.2025 

�ahké 2047 1,73 3541 

	ažké   375 1,48 555 

Spolu 2422  4096 

Prepo�et intenzity dopravy, [j.v./24 hod.]                 Tab.2 

         druh               

       vozidla r.2025 koeficient  r.2025 

�ahké 3541 1,0 3541 

	ažké 555 2,0 1110 

Spolu 4096  4651 

Prepo�ítavacie koeficienty, [sk.voz - j.v. / hod]         Tab.3 

DRUH B M NA OA A A-�lánk. 

KOEFICIENT 0,3 0,5 2,0 1,0 2,0 3,0 

 

Pre posúdenie technického riešenia križovatky bolo vypracované predpokladané výh�adové 
smerové prerozdelenie dopravy pre smery:  

smer 1 – Sekule 

smer 2 – Golfpark 

smer 3 – Kúty 

Napojenie Golfparku vzh�adom na kapacity jednotlivých aktivít uvažujeme v hodnotách : 

odbo�enie (smer 1-2) =   5% z celkového za�aženia smeru 1-3 

odbo�enie (smer 3-2) = 25% z celkového za�aženia smeru 3-1 

Matica predpokladaných prepravných vz�ahov - výh�ad  

r.2025 [v. / 24 hod.]    Tab.4 

SMER 1 2 3 S 

1  102 2048 2150 

2 102  512 614 

3 2048 512  2560 

S 2150 614 2560 5324 

Matica predpokladaných prepravných vz�ahov - výh�ad  

r.2025 [j.v. / 24 hod.]    Tab.5 

SMER 1 2 3 S 

1  116 2326 2442 

2 116  582 698 
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3 2326 582  2908 

S 2442 698 2908 6048 

Hodinová intenzita dopravy - odhad v profile (v intervale 8% - 12%)   � volíme 10%  

Matica predpokladaných prepravných vz�ahov - výh�ad  

r.2025 [v. / hod.]     Tab.6 

SMER 1 2 3 S 

1  10 205 215 

2 10  51 61 

3 205 51   256 

S 215 61 256 532 

Matica predpokladaných prepravných vz�ahov - výh�ad  

r.2025 [v. / 24 hod.]    Tab.7 

SMER 1 2 3 S 

1  12 233 245 

2 12  58 70 

3 233 58  291 

S 245 70 291 606 

Odhad kapacity okružnej križovatky. 

M1 – sú�et priemerných intenzít dvoch najza�aženejších vjazdov (v./24 hod.)  

M2 – sú�et priemerných intenzít ostatných vjazdov (v./24 hod.)  

M1 = 205 + 205 = 410 (v./24 hod.) 

M2 =   58 (v./24 hod.) 

V zmysle TP 04/2004, str. 9, obr. 3.1, spadá posudzovaná okružná križovatka do zóny I (okružná 
križovatka sa môže navrhnú� bez preukázania jej kapacity, priaznivé podmienky dopravného 
za�aženia). 

Na základe uvedeného možno konštatova�, že križovatka v navrhovanom stavebno-dopravnom 
usporiadaní vyhovuje a je schopná zabezpe�i� bezkolíznu distribúciu dopravy do jednotlivých 
smerov, s výraznou dominanciou v smere Sekule (vstup 1) – Kúty (vstup 3).  

V zmysle STN 73 6102 (F.1 -Odporú�ané zásady pre navrhovanie okružných križovatiek), nie je 
potrebné dokladova� priepustnos� križovatky kapacitným posúdením. Výpo�et kapacity okružnej 
križovatky sa používa (v zmysle TP 04/2004 – „Projektovanie okružných križovatiek na cestných 
a miestnych komunikáciách“, vydal SSC 01.11.204), ak intenzita dopravy sú�tom všetkých vozidiel 
vchádzajúcich do okružnej križovatky je vä�šia ako  15 000 voz./24 hod. V posudzovanej okružnej 
križovatke Golfpark Sekule je predpokladaná výh�adová intenzita 5 324 voz./24 hod.   

Záver: 

Z uvedeného posúdenia vyplýva, že navrhované riešenie má dostato�nú rezervu kapacity (36%) a 
v budúcnosti pri vybudovaní �alších napojení na dia�nicu D2 a posune hranice intravilánu obce, 
kedy dôjde ku zmene pomerov v smerovaní dopravy a k prerozdeleniu dopravných prúdov, je 
dostato�ná rezerva kapacity posudzovanej križovatky na zvládnutie objemu dopravy na dotknutom 
úseku cesty I/2.  
Cyklistická a pešia doprava 
Nemotoristické komunikácie sú navrhované s funkciou pobytovou a obslužnou vo funk�nej triede 
D2 – cyklistické komunikácie, šírky 3.0 m a D3 – komunikácie pre chodcov, šírky 1.50 m. 
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Prílohy 
�

 Prognózy automobilovej dopravy v R 2015 – 2035 
�

 Koeficienty rastu dopravy pre roky 2015 - 2035
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2.17 NÁVRH VEREJNEJ TECHNICKEJ VYBAVENOSTI 

2.17.1 VODNÉ TOKY, VODNÉ PLOCHY 

2.17.1.1 Sú�asný stav 
Po západnej hranici extravilánu obce preteká vodný tok Morava. Cez extravilán obce pretekajú malé vodné 
toky – Sekulský náhon, lokalizovaný na západnom okraji zastavanej �asti obce, Jánsky potok, situovaný v 
južnej �asti katastrálneho územia. Pri týchto tokoch je potrebné rešpektova� požiadavku ich správcu 
Povodie Moravy dodržiava� obojstranné ochranné pásmo min. 5 m od brehových �iar. Toto pásmo musí by� 
prístupné mechanizácii pre potreby jej údržby. V severnej �asti pretekajú obcou aj �alšie menšie potoky a 
rôzne meliora�né kanály (kanál 03, Pod borinami). Do týchto korýt prirodzenou gravitáciou a cestnými 
priekopami sú odvádzané daž�ové vody z ciest, striech a okolitého terénu.  

Okolie obce – extravilán - je mierne zvlnený, s výškami 150 - 160 m n. m..  Využívaný je pre 
po�nohospodársku �innos�. �as� jej extravilánu je využívaná na po�nohospodárske ú�ely a je vybavená 
zavlažovacími systémami a odvod�ovacími kanálmi, resp. drenážnym systémom. V juhozápadnej �asti 
obce je vä�šia vodná plocha, tzv. Šutrov�a, s chatovou zástavbou, využívaná na rekrea�né ú�ely. �alšie 
vodné plochy (Mláky, Oširíd) ležia na severe katastra. 

2.17.1.2 Návrh  
V návrhu ÚPN sú rešpektované trasy jestvujúcich vodných tokov, odvod�ovacích kanálov a vodné 
plochy, ich ochranné pásma v zmysle ustanovenia & 49 zákona �. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. 
pásma po 5 m od brehových �iar obojstranne. Na týchto pozemkoch nie je navrhovaná zástavba 
ani technická infraštruktúra, pásmo musí by� prístupné mechanizácii pre potreby ich údržby. Je to 
aj požiadavka SVP, š.p., OZ Bratislava, Povodie Moravy. 

�as� závlahovej stavby – zavlažovacieho systému situovaného vo východnej �asti extravilánu 
bude zasiahnutá plánovanou výstavbou. Pri rozpracovaní zonálnych dokumentácií, navrhovaní 
jednotlivých objektov, niektoré vetvy závlah budú rekonštruované tak, aby nebola narušená 
funk�nos� celého systému. 

2.17.2 ZÁSOBOVANIE PITNOU A ÚŽITKOVOU VODOU 

2.17.2.1 Sú�asný stav 
Obec bola v minulosti zásobovaná zo zdroja pitnej vody, studne HSe-1, ktorý sa nachádza v extraviláne 
obce Sekule. Výdatnos� zdroja je 10 l/s. Celý rozvod vody je vybudovaný v jednom tlakovom pásme. V obci 
Moravský Sv. Ján na vodovodnej sieti je vybudovaný vežový vodojem s akumula�ným objemom 100 m3. 
Tento vykrýva nerovnomernos� maximálnych hodinových odberov v oboch obciach.  

V sú�asnej dobe je obec napojená na novovybudovaný privádza� pitnej vody DN 200, ktorý je napojený na 
systém Senického skupinového vodovodu. Tento zabezpe�uje vodu pre susediace obce Kuklov, Borský Sv. 
Jur a Sekule s vetvou do Moravského Sv. Jána. Obecný vodovod bol vybudovaný v dvoch etapách. V prvej 
etape boli ako materiál použité oce�ové zvarované potrubia, resp. v menšej miere potrubia z PVC. V druhej 
etape rozvody vody sú z trvanlivejšieho materiálu, z tvárnej liatiny. Uli�né rozvody vody v zastavanom území 
sú situované v krajniciach miestnych komunikácií a zelených pásoch, tj v  území verejne prístupnom. 
Vä�šina tras vodovodov je situovaná v spolo�ných koridoroch technickej infraštruktúry. Ich profily sú 
uvedené v situácii. 

Obec bola sídlom po�nohospodárskeho družstva, v obci je zriadených nieko�ko komer�ných  prevádzok 
/služby, administratíva, pohostinstvo a výroba/ s po�tom 50 zamestnancov. Uvedené malé prevádzky 
vykonávajú svoju podnikate�skú �innos� v samostatných objektoch, resp v �astiach rodinných domov. 
V sú�asnosti potreba vody pre tieto prevádzky je zabezpe�ovaná z obecných rozvodov pitnej vody, 
požiadavka na vä�šiu potrebu úžitkovej vody pre výrobu žiadna z uvedených prevádzok  nemá. 

2.17.2.2 Návrh  
Návrh ÚPN uvažuje s dobudovaním rozvodov pitnej vody v rekrea�nej oblasti Šutrov�a a 
komplexným zabezpe�ením vody pre zástavbu navrhovanú v prvej etape a nadväzne aj pre 
územia zahrnuté do druhej etapy. Vodovodné vetvy budú budované postupne s výstavbou 
jednotlivých komunikácií a následne objektov v maximálnom rozsahu zokruhované. K jednotlivým 
objektom budú vybudované samostatné prípojky vody s meraním vo vodomerných šachtách, 
situovaných na pozemkoch stavebníkov. 
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Výpo�et nárastu potreby vody 
Výpo�et nárastu potreby vody je spracovaný v  súlade s úpravou Ministerstva pôdohospodárstva 
SR �. 477/99-810 z 29. februára 2000 pre obe etapy návrhu rozvoja územia. Pri I. etape bude 
nárast o 65% vypo�ítaného množstva, ostatný nárast je o�akávaný pri II. etape rozvoja riešeného 
územia. Špecifická potreba vody pre bývajúceho je uvažovaná v množstve 135 l/osobu a de�. Pre 
polyfunkciu potreba vody je ur�ená na predpokladaný po�et zamestnancov v jednotlivých 
prevádzkach. Jedná sa o 300 l/zamestnanca na de� v reštaura�ných zariadeniach, 135 l na 
ubytovaného v penziónoch, 60 l pre zamestnanca v administratíve a 10-25 l pre návštevníka. 
Po�et bývajúcich a zamestnancov je prebratý z urbanistickej ekonómie. 

 

Denná potreba pitnej vody       Qpd = n x q = Qbýv. + Qvýb.= 158 440 + 77 560 = 236 000l/de� 

Priemerná potreba vody za sekundu  Qps     2,73 l/s 

Sú�inite� dennej nerovnomernosti  kd      1,8 

Maximálna denná potreba vody  Qm = Qp x kd    424 800 l/de� 

Sú�inite� hodinovej nerovnomernosti kh      2,0 

Maximálna hodinová potreba vody  Ohm = 1/24 x Qp x kh   35 400 l/hod 

Maximálna potreba vody za sekundu Qs      9,83 l/s 

Ro�ná potreba vody    Qr      83 500 m3/rok 

 

Vo výh�ade sa uvažuje s dia�kovým privádza�om vody DN 500 situovaným pozd�ž dia�nice D2. 

Vetva vodovodu DN 100 situovaná pozd�ž navrhovanej komunikácie paralelne s dia�nicou  bude 
slúži� aj pre potreby Golfparku. Vodomerná šachta pre Golfpark bude situovaná na severnom 
konci navrhovanej ulice. 

Zásobovanie požiarnou vodou je zabezpe�ené z rozvodov pitnej vody pomocou podzemných, 
resp. nadzemných hydrantov pod�a usmernenia BVS, a.s. Potreba požiarnej vody pre bežné 
objekty je cca 10 l/s, �o zabezpe�ia rozvody vody o profiloch DN 100. Skuto�ná potreba požiarnej 
vody bude stanovená v projektoch stavebných objektov a v prípade vä�šej potreby ako je kapacity 
rozvodov vody, zásoba požiarnej vody bude riešená akumuláciou, resp. širokoprofilovými stud�ami 
pre objekty. 

Rozvody jestvujúcich a navrhovaných verejných vodovodov sú zakreslené vo výkrese TV. 
Zásobovanie úžitkovou vodou 
Obec tiež toho �asu pripravuje výstavbu golfového areálu. Pre prevádzku tohto areálu je možné po 
dohode s vlastníkom jestvujúcej studne využi� tuto vodu ako úžitkovú  pre potreby tohto areálu. 
Pre jej využitie bude potrebné vybudova� nové výtla�né potrubie medzi stud�ou a areálom, vrátane 
rozvodu na jej využitie. 
Zásobovanie vodou areálu KSCR Golfpark Sekule 
Napojenie areálu Golfparku bude realizované cez centrálnu vodomernú šachtu, situované na 
južnej hranici areálu potrubím DN 100 s priamym pripojením na areálové rozvody do akumula�nej 
nádrže. Z akumula�nej nádrže bude zabezpe�ovaný nerovnomerný odber, t. j. maximálne potreby 
v dennom režime pod�a výpo�tov. Akumula�ná nádrž bude podzemná s predpokladaným 
úžitkovým objemom 100 m3. Voda bude z nádrže do siete pre�erpávaná pomocou �erpadiel 
ovládaných automaticky cez tlakové senzory v rozvode vody a blokované od minimálnej hladiny v 
akumula�nej nádrži. 

2.17.3 ODVÁDZANIE A �ISTENIE ODPADOVÝCH VÔD 

2.17.3.1 Sú�asný stav 
V južnej �asti obce je vybudovaná gravita�ná uli�ná kanaliza�ná sie� pre odvádzanie splaškových vôd so 
zaústením do pre�erpávacej šachty �S1 situovanej pri štátnej ceste do Moravského Sv. Jána. 
Z pre�erpávacej šachty sú splaškové vody odvádzané cez výtla�né potrubie. Výtlak je zaústený do koncovej 
vetvy gravita�nej kanalizácie  situovanej v severnej �asti obce Moravský Sv. Ján a následne zaústená do 
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�istiacej stanice odpadových vôd (�OV) situovanej v južnej �asti obce Moravský Sv. Ján. Daž�ové vody sú 
odvádzané do terénu, na zatrávnené plochy, prípadne do zberných nádrži na polievanie záhrad. 

Množstvo odvádzaných vôd: 

Výpo�et množstva odtekajúcich splaškových vôd z obce na �OV je vypo�ítaný z množstva potreby pitnej 
vody a percenta napojených objektov. 

 - denné množstvo                        Qd  =  220 200 x 0,25  =   55,0 tis l.de�-1  

- priemerné množstvo     Qp  =      0,63 l/s  

- ro�né množstvo spl. vôd           Qro� =    55,0 tis l.de�-1 . 365 dní =  20 075 m3.rok-1 

�istiare� odpadových vôd (�OV)  Moravský Sv. Ján: 

Splaškové vody z obce sú odvádzané a �istené v �istiarni odpadových vôd, ktorá sa nachádza pri potoku na 
juhovýchodnom okraji obce Moravský Sv. Ján. Jedna sa o mechanicko-biologickú �OV.V tomto období je 
priemerné denné množstvo  vody pritekajúcej z oboch obcí 115-140 m3/de�, �o je cca 30% jej 
projektovaného výkonu. Projektantom �OV bol Hydrocoop spol., s.r.o. Bratislava. 

Parametre �OV: 

priemerný proj.prietok Q24           527,0 m3/d, t.j. 22,0 m3/h 

max. prietok Qmax (k=1,8)                      10,9 l.s-1 

denná produkcia zne�ist. BSK5                     510 mg/l, t  j. 268 kg/d 

Vy�istené odpadové vody z �OV sú vypúš�ané do recipientu Lakšárskeho potoka. Pod�a zistení na �OV, je 
táto toho �asu využívaná na cca. 30% jej projektovanej kapacity.  

2.17.3.2 Návrh  
Vzh�adom k rovinatosti územia a vysokým hladinám spodnej vody je navrhnuté, že �alšie vetvy 
kanalizácie budú vybudované ako tlakové pre jestvujúcu zástavbu s predlžením vetiev do 
rozvojových území. Návrh ÚPN uvažuje s odkanalizovaním v celom rozsahu zástavby postupne 
pod�a priebehu výstavby ciest a obytných a polyfunk�ných objektov.  Jednotlivé �erpacie stanice 
splaškových vôd budú vybudované na pozemkoch stavebníkov. Zaústenie výtla�ných potrubí bude 
do spolo�ných tlakových vetiev s napojením na už existujúcu gravita�nú kanalizáciu. 

Nárast množstva splaškových vôd bude úmerné s množstvom potreby pitnej vody, pod�a priebehu 
napojovania jednotlivých objektov. Priemerné množstvo nárastu odpadovej vody odvádzanej na 
�OV po dobudovaní oboch etáp bude Qps = 2,73 l/s, celkové množstvo splaškových vôd z obce 
bude Qcs = 3,40 l/s. 

Odvádzanie daž�ových vôd z komunikácií a spevnených plôch bude zabezpe�ené ich prie�nymi a 
pozd�žnymi sklonmi, odvedením daž�ových vôd do priekop a terénu. Pri parkoviskách budú 
vznika� daž�ové odpadové vody zne�istené ropnými latkami, ktoré cez uli�né vpuste budú �istené 
na odlu�ova�och ropných látok. Z odlu�ova�ov ropných látok bude odpadová voda odvedená do 
vsakovacích systémov. Pod�a požiadavky BVS, a.s. pre nové rozvojové lokality je potrebne 
výh�adovo uvažova� s umiestnením aj samostatnej daž�ovej kanalizácie. 

Trasy jestvujúcej kanaliza�nej siete a aj navrhovaných vetiev sú zakreslené vo výkrese TV.  

2.17.4 ZÁSOBOVANIE PLYNOM 

2.17.4.1 Sú�asný stav 
Vo východnej �asti riešeného územia je situovaný VTL plynovod DN 500 s maximálnym prevádzkovým 
tlakom PN 4,0 MPa. Trasa �alšieho VTL plynovodu DN 300, PN 2,5 MPa je situovaná cez zastavané územie 
obce Sekule. V územnom pláne VÚC je tento plynovod ur�ený na preložku, v sú�asnej dobe prevádzkovate� 
SPP, a.s., uvažuje o jeho odstavení z prevádzky.  

Zásobovanie obce Sekule zemným plynom je riešené cez spolo�nú regula�nú stanicu plynu /RSP/ 
situovanú v obci Moravský Sv. Ján napojenou odbo�kou DN 100 na vysokotlakový plynovod DN 300. RSP 
je situovaná pri budove Miestneho úradu Moravský Sv. Ján, pri ceste na Hohenau /Rakúsko/. Jej 
inštalovaný výkon je 3 000 m3/hod a redukuje tlak plynu na STL, t.j. PN 90,0 kPa pre plynovody v oboch 
obciach. 
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�alšia distribúcia je zabezpe�ená uli�nými strednotlakovými rozvodmi, pri�om staršie rozvody plynu sú z 
oce�ového potrubia, novšie z potrubí lineárneho polyetylénu /lPE/. Trasy plynovodov sú situované v 
krajniciach verejných komunikácií, resp. v ich chodníkoch. Hlavný prívod z regula�nej stanice do obce je 
vedený dimenziou D 160, na za�iatku obce sa rozdvojuje na 2 vetvy po D 110 a postupne je redukovaný na 
D 80 resp. 63 pod�a požadovaných a plánovaných odberov. Profily koncových vetiev rozvodov plynu sú 
dimenzované tak, aby bola možnos� napájania �alších domov v prielukách zástavby a možnos� 
predlžovania vetiev pre �alší rozvoj v území. 

K jednotlivým odberným miestam sú vybudované STL prípojky z verejného plynovodu, pri�om na hranici 
súkromných pozemkov, na fasádach domov sú umiestnené hlavné uzávery plynu, domové regula�né a 
meracie zostavy.  

Parametre regula�nej stanice 
Typ:       RS  

Pracovná látka:     zemný plyn naftový 

Vstupný tlak:     4,0 MPa 

Max výstupný prev. tlak:    90,0 kPa /0,1 MPa/ 

Vzh�adom k maximálnemu výkonu RS 3.000 m3/h a doterajšej potrebe Moravského Sv. Jána a Sekúl 
môžeme konštatova�, že v RS je dostato�ná rezerva pre napojenie �alších odberate�ov.  

Prevádzkovate� rozvodov:  

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 a pracovisko Trnava. 

Ochranné a bezpe�nostné pásma plynovodov:  

2.17.4.2 Návrh  
Zásobovanie plynom je navrhnuté z jestvujúcej distribu�nej strednotlakovej siete jej rozšírením 
jednak do už zastavaného územia v prípade rekrea�ného areálu Šutrov�a a vybudovaním nových 
vetiev do navrhovaných ulíc. Potrubia budú napojené zo stredotlakových rozvodov plynu 
vybudovaných v zastavanom území. Navrhované vetvy budú z polyetylénového potrubia (PE) 
s menovitými priemermi D 110 – 63. Predpokladáme, že prípojky k objektom budú profilov D 32 
resp. D 25 pod�a výpo�tu potrieb plynu pre jednotlivé budovy. Na prípojkách objektov budú na 
hraniciach súkromných pozemkov osadené regulátory tlaku plynu a plynomery na meranie spotrieb 
plynu. Plynovody budú uložené v ryhách v h�bke cca 1,2 m situované v krajniciach miestnych 
komunikácií, resp. v zelených pásoch súbežne s ostatnými trasami technickej infraštruktúry tak, 
aby ich uloženie sp��alo ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava podzemných vedení.  

Situovanie zásobovacej siete s príslušnými dimenziami potrubí je zakreslené vo výkrese TV.  
Potreba plynu 
Výpo�et potreby plynu je spracovaný skráteným spôsobom pre funk�nú nápl� zmiešané územia 
s dominantnom funkciou bývanie v rodinných a bytových domoch, ob�iansku vybavenos�, šport, 
rekreáciu a výrobné územia s funkciami priemysel, stavebníctvo a komunálna výroba. Zemný plyn 
bude zabezpe�ený na vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody a varenie v domácnostiach. 

Potreba plynu je vypo�ítaná kombinovane. Potreba plynu pre polyfunk�né priestory je odvodená 
od výpo�tu potreby tepla, tj. vykurovaných obostavaných objemov, kde pri spa�ovaní zemného 
plynu uvažujeme s 96 % ú�innos�ou vykurovacích telies a výhrevnos�ou plynu 34,7 MJ/m3. Pre 
byty je potreba plynu vypo�ítaná pod�a smernice GR SPP �. 15/2002, kde pri výpo�tovej teplote – 
12°C je potreba plynu pre bytovú jednotku v bytových domoch je stanovená na 0,8 m3/hod a 2 200 
m3/rok a v rodinných domoch je potreba stanovená na 1,4 m3/hod a 4 000 m3 za rok. Potreba je 
vypo�ítaná pre obe etapy z tým, že pre prvú etapu bude predpokladaný nárast 65% z celkovej 
potreby.  
Bilancia nárastu maximálnej hodinovej potreby plynu: 
Ob�ianska vybavenos�     47,0 m3/hod. 

Bytové a rodinné domy   543,0 m3/hod. 

Spolu                                      Vp = 590,0 m3/hod. 

Ro�ná potreba plynu pre navrhované objekty je stanovená v zmysle STN 38 3350 pre priemernú 
teplotu vo vykurovacom období +4,0°C, pri predpokladanom po�te 202 vykurovacích dní. Pre 
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objekty obdobne ako pri výpo�te potreby tepla uvažujeme s 10 hodinami plnej prevádzky a 
v ostatnom �ase s tlmenou prevádzkou pod�a vo�by užívate�a. Ro�ná potreba plynu pre 
vykurovanie bytov je vypo�ítaná pod�a hore uvedenej smernice SPP, a.s. 
Predpokladaná ro�ná potreba plynu: 
Ob�ianska vybavenos�        56 900 m3/rok 

Bývanie                1 300 000 m3/rok 

Spolu          Vr = 356 900 m3/rok 

Predpokladáme že vypo�ítaná potreba zemného plynu bude postupne znižovaná využívaním 
alternatívnych zdrojov energií, a to tepelných �erpadiel pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej 
vody a tiež slne�ných kolektorov pre ohrev teplej úžitkovej vody. Výpo�et potrieb plynu je 
orienta�ný, bude upres�ovaný  pri spracovaní �alších stup�ov projektovej dokumentácie, resp. 
projektov jednotlivých objektov. 

2.17.5 ZÁSOBOVANIE TEPLOM 

2.17.5.1 Sú�asný stav 
Jestvujúce bytové objekty sú zásobované teplom decentralizovaným spôsobom, t.j. domovými 
kotol�ami alebo kach�ami spa�ujúcimi zemný plyn, v menšom rozsahu pevné palivo. Aj  objekty 
služieb, administratívy a výroby majú vlastné kotolne, vä�šinou s ústredným alebo etážovým 
kúrením.  

Doporu�ujeme zabezpe�ova� vykurovanie doterajším spôsobom s vä�ším pomerom vykurovania 
na báze zemného plynu, ktorý je z ekologického h�adiska najvýhodnejší. 

2.17.5.2 Návrh  
Pre riešené územie navrhujeme zabezpe�ova� teplo v celom rozsahu z decentralizovaných 
zdrojov, t. j. prostredníctvom domových a blokových kotolní vybudovaných v jednotlivých objektoch 
alebo individuálnym vykurovaním nástennými kotlami v bytových a rodinných domoch. Ako palivo 
v celom rozsahu uvažujeme využíva� zemný plyn. 
Potreba tepla 
Nároky na požadované množstvo tepla pre navrhovanú zástavbu pri nebytových objektoch sú 
spracované skráteným spôsobom v zmysle STN EN 12 831 s použitím údajov urbanistického 
návrhu, t. j. m3 obostavaných vykurovaných objemov za predpokladu, že tepelno-technické 
vlastnosti stavebných konštrukcií budú sp��a� požiadavky STN 73 0540. Priemerný sú�inite� 
prestupu tepla obvodových konštrukcií uvažujeme k = 0,56 Wm-3K-1, priemernú vnútornú teplotu 
vykurovaných priestorov uvažujeme + 20°C. 

Výpo�et tepelných strát pre rodinné a bytové domy sú odvodené pod�a výpo�tov obdobných už 
zrealizovaných objektov. Pre priemerný byt uvažujeme tepelné straty 7,5 kW/hod. a rodinný dom 
10,0 kW/hod.  
Bilancia maximálnych hodinových potrieb tepla: 
 

Ob�ianska vybavenos�           440,0 kW/h 

Bývanie                  3 780,0 kW/h 

Spolu                 Qtc = 4 220,0 kW/h 

Priemerná potreba tepla vo vykurovacom období      Qtp = 2 950,0 kW/h 

Predpokladaná ro�ná potreba tepla                             Qr = 3 580,0 MWh/rok. 

Výpo�et potreby tepla bude postupne upres�ovaný pri spracovaní �alších stup�ov projektovej 
dokumentácie. 
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2.17.6 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU (SILNOPRÚDOVÁ 
ELEKTROINŠTALÁCIA) 

2.17.6.1 Sú�asný stav 
Po východnej �asti extravilánu obce sú vybudované dve súbežné linky VVN 110 kV vedenia. Jedná sa o 
linku �. 8201 Malacky – Kúty, Tvrdonice /�R/ a linku �. 8202 TR 110/22 kV Hlboké /Senica/ – Malacky. 

Obec je priamo zásobovaná dvoma hlavnými 22 kV vedeniami �.214 a 467, trasovanými v nezastavanom 
území východným a západným okrajom intravilánu obce. V južnej lokalite obce sú prepojené. Z týchto liniek 
je obec napojená  vzdušnými vedeniami cez dvanás�  transforma�ných staníc, 22,0/0,4 kV. Transforma�né 
stanice, situované v zastavanom území obce, sú v správe ZSE a �as� transforma�ných staníc, situovaných 
na okrajoch zastavaného územia, v  areáloch a pri výrobných prevádzkach, sú súkromné. 

Obec Sekule má v sú�asnosti celoplošne vybudovanú sekundárnu nízkonapä�ovú  elektrickú sie� pre 
zásobovanie objektov elektrickou energiou. NN vývody z transforma�ných staníc sú riešené vzduchom. 
Takéto riešenie je zna�ne neestetické a tiež je zna�ne poruchové. 

Potreba elektrickej energie je vypo�ítaná pre bytovú výstavbu a ob�iansku vybavenos� iba orienta�ne. Pre 
rodinný dom uvažujeme s potrebou 5,0 kW, pre prevádzky 10 kW, pri koeficiente sú�asnosti 0,8 a využití 
trafostaníc na 75 %. Pri 479 rodinných domoch a 25 drobných prevádzok je výpo�tová potreba 2 025 kWA. 
Pri inštalovanom výkone (vi�. preh�ad trafostaníc) je pre terajšiu potrebu obce dosta�ujúci. 

Preh�ad transforma�ných staníc: 

Transforma�ná stanica TR 001. s menovitým výkonom 250 kVA, stožiarová /obec/. 

Transforma�ná stanica TR 002 s menovitým výkonom 630 kVA, murovaná /P.D./. 

Transforma�ná stanica TR 003 s menovitým výkonom 250 kVA, stožiarová /�ikov./. 

Transforma�ná stanica TR 004 s menovitým výkonom 160 kVA, stožiarová /chaty/.  

Transforma�ná stanica TR 005 menovitým výkonom 100 kVA, stožiarová /RD, mech/. 

Transforma�ná stanica TR 006 s menovitým výkonom 630 kVA, stožiarová /moto/. 

Transforma�ná stanica TR 007 s menovitým výkonom   50 kVA, stožiarová /Dopr./. 

Transforma�ná stanica TR 008 s menovitým výkonom 250 kVA, stožiarová 

Transforma�ná stanica TR 009 s menovitým výkonom 250 kVA, stožiarová /železn/. 

Transforma�ná stanica TR 010 s menovitým výkonom 630 kVA, stožiarová /závl/. 

Transforma�ná stanica TR 011 s menovitým výkonom 250 kVA, stožiar., Mor.S.Ján 

Transforma�ná stanica TR 012 s menovitým výkonom 250 KVA, stožiarová /škola/. 

Transforma�ná stanica TR 013 s menovitým výkonom 250 kVA, stožiarová /IBV/. 

2.17.6.2 Návrh  
Kvôli zástavbe vo�ných plôch na okrajoch intravilánu obce bude potrebné zrealizova� preložky 
dvoch vzdušných trás VN vedení a �alšiu �as� trasy bude potrebné zakábelova� do krajnice 
navrhovanej komunikácie. Jestvujúce vzdušné rozvody budú zdemontované v úsekoch medzi 
nekolíznymi stožiarmi až po nové pripojovacie body.  

Navrhovaná zástavba bude zásobovaná elektrickou energiou z navrhovaných distribu�ných 
trafostaníc situovaných v �ažiskách spotreby elektrickej energie, resp. napojená na existujúce 
rozvody. Výkonovo trafostanice budú vybudované ako kioskové s výkonmi do 630 kVA, pri�om 
pod�a priebehu výstavby je možné postupné budovanie, prípadne aj zvyšovanie ich výkonov. 
V grafickej �asti návrhu sú znázornené iba predbežné rámcové potreby elektrickej energie s tým, 
že transformátory budú situované v �ažiskách spotreby.  

Na sekundárnych káblových rozvodoch budú na hraniciach súkromných pozemkov osadené skrine 
pre napojenie jednotlivých odberov. Káble budú uložené v zemi v zelených pásoch, pod chodníkmi 
v h�bke cca 70 cm v pieskovom lôžku s ochranou nad káblom. 

Vonkajšie osvetlenie bude napojené z navrhovaných rozvodov NN, pre osvetlenie komunikácií 
budú použité výbojkové svietidlá na stožiaroch. Spínanie bude ovládané automaticky. 

Rozvodné vzdušné VN vedenia situované v areáli Golfparku budú zrušené, vrátane jestvujúcich 
trafostaníc TS 005,6,7 a nahradené káblovými trasami situovanými po obvode areálu Golfparku. 
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Potreba elektrickej energie 
Potreba elektrickej energie je vypo�ítaná pre ob�iansku výstavbu a vybavenos� iba orienta�ne. Pre 
rodinný dom uvažujeme s max. potrebou 4,5 kW, pre prevádzky 0,035- 0,055 kW/m2 zastavanej 
plochy. Nárast potreby elektrickej energie je vypo�ítaný pri koeficiente sú�asnosti 0,8 a využití 
trafostaníc na 95 %. Pri 420 rodinných a bytových domoch a 20 drobných prevádzok je výpo�tová  
potreba nasledovná: 

Pi  = Pb+ Pvýb. = 420 x  4,5 + 220 = 2 120kW  

Pc = /Pb + Pvýb. x 0,6/ x 0,8 = 1 714 kW   

Nt  = Pc/0,95 x 0,8 = 2 186 /630 = 3,46 ks trafostaníc pri výkonoch 630 kVA. 

Výstavbu trafostaníc a ich výkony ur�ia pracovníci ZSE, a. s. pod�a priebehu výstavby 
v jednotlivých etapách. 

2.17.7 TELEKOMUNIKA�NÉ SIETE (SLABOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA) 

2.17.7.1 Sú�asný stav 
Dia�kové optické káble 
Cez extravilán a intravilán obce v krajnici št. cesty Ve�ké Leváre – Kúty je situovaná trasa medzištátnych 
dia�kových optických káblov spájajúcich SR - �R. Sú vedené v HDPE rúrach, vedených od Bratislavy po 
hranice s �R. Cez obec, v trasovaniach ulíc, sú vedené aj �alšie telekomunika�né káble slúžiace pre 
potreby obce. Sú v správe SLOVAK TELECOM, a.s. 

Slaboprúdové rozvody 
Napojenie obce Sekule je riešené káblom napojeným do miestnej automatickej telefónnej ústredne /ATU/ 
umiestnenej v objekte pošty. Telefónna sie� patrí do regionálnej oblasti Senica. Miestna sie� je riešená 
st�povými ú�astníckymi rozvodmi. Jednotliví ú�astníci sú napojení vzdušnými samonosnými káblami. 
Systémom sie�ových rozvodov je pokrytá celá obec. 

Prevádzkovate� telekomunika�ných rozvodov: Slovenské telekomunikácie a. s., Námestie slobody 6, 817 62 
Bratislava 

2.17.7.2 NÁVRH  
Toho �asu je vyprojektovaná káblová trasa miestnej telefónnej siete Moravský Svätý Ján – Sekule 
situovaná vo Vajanského ulici s odbo�kou do automatickej telefónnej ústredne (ATU) v objekte 
obecného úradu obce Sekule. Jedna sa o metalický kábel so súbežnou podkládkou HDP rúry. V 
návrhu ÚPN predpokladáme, že postupne aj ostatné uli�né vzdušné telefónne rozvody budú 
zakábelované. 

Jestvujúce a navrhované telekomunika�né siete sú zakreslené v situácii vo výkrese TV. 

2.17.8 NÁVRH OPATRENÍ 
�

 Dobudova� siete technickej vybavenosti v existujúcej zástavbe 
�

 Rozšíri� siete technickej vybavenosti tak, aby umož�ovali zásobovanie nových rozvojových 
plôch vodou, energiami 

�

 zabezpe�i� napojenie existujúcich a navrhovaných plôch na kanaliza�nú sie� a na 
existujúcu �OV v Moravskom Svätom Jáne 

�

 zabezpe�i� napojenie navrhovaných plôch KSCR Golfpark Sekule na kanaliza�nú sie� a na  
navrhovanú �OV v areáli KSCR 

�

 Dop��a� telekomunika�né a informa�né siete v súlade s novými trendmi 
�

 Rešpektova� ochranné pásma sietí technickej vybavenosti.



Územný plán obce Sekule  2007 

AUREX, spol. s r.o., Bratislava  131 

2.18 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 

2.18.1 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM 

2.18.1.1 Ochranné pásmo – vzdialenos� obytnej zóny od ochrannej zóny 
Pre ú�ely ochrany obyvate�stva pred nepriaznivými vplyvmi z výroby (emisie, hluk, vibrácie a pod.) je 
nevyhnutné pred realizáciou zámeru vypracova� štúdie, ktoré by kvantifikovali množstvá jednotlivých 
zne�is�ujúcich látok intenzity hluku a �alšie možné negatívne vplyvy na obyvate�stvo. Na ich základe budú 
definované ochranné pásma okolo výrobných podnikov, do ktorých nebude možné umiest�ova� funkcie 
bývanie, predškolské, školské, zdravotnícke a športovo-rekrea�né zariadenia. 

Do ochranného pásma možno umiest�ova� zele�, záhradkárske osady, odstavné plochy a garáže, 
miestne komunikácie a také stavby pre výrobu a skladovanie, ktoré nenarušia charakter pri�ahlej 
obytnej zóny a svojimi ú�inkami neznížia pôsobenie ochranného pásma. 

2.18.1.2 Ochranné pásmo lesa 
Ochranné pásmo lesa v zmysle zákona �. 326/2005 Z. z. o lesoch....................vo vzdialenosti 50 m 
            od okraja lesných pozemkov 

2.18.1.3 Ochranné pásma dopravnej vybavenosti – pozemné komunikácie 
Ochranné pásma ciest a komunikácií pod�a zákona �. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

Dia�nica 
mimo zastavaného územia obce.....................................100 m od osi pri�ahlého jazdného pruhu 
Cesta I. triedy 
mimo zastavaného územia obce.....................................  50 m od osi pri�ahlého jazdného pruhu 

v zastavanom území obce...................................................5 m od osi pri�ahlého jazdného pruhu 
Cesta II. triedy 
mimo zastavaného územia obce.......................................25 m od osi pri�ahlého jazdného pruhu 

v zastavanom území obce.................................................10 m od osi pri�ahlého jazdného pruhu 
Cesta III. triedy 
mimo zastavaného územia obce.......................................20 m od osi pri�ahlého jazdného pruhu 

v zastavanom území obce...................................................6 m od osi pri�ahlého jazdného pruhu 

2.18.1.4 Ochranné pásma dopravnej vybavenosti – dráhy 
Ochranné pásma dráh pod�a zákona �. 164/1996 Z. z. o dráhach: 

Dráha 
celoštátna a regionálna dráha........................................60 m od osi krajnej ko�aje, najmenej však 
30 m od hranice obvodu dráhy 

Vle�ka.................................................................................................30 m od osi krajnej ko�aje. 

Ochranné pásmo vle�ky sa nezria�uje pre dráhu vedenú po pozemnej komunikácii a pre vle�ku v uzavretom 
priestore prevádzky. 

2.18.1.5 Pobrežné pozemky vodných tokov 
Pobrežné pozemky vodných tokov pod�a zákona �. 364/2004 Z. z.. o vodách a o zmene zákona SNR 
�.372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

Vodohospodársky významné vodné toky........................................do 10 m od brehovej �iary 

Drobné vodné toky...............................................................................do 5 m od brehovej �iary 

Ochranná hrádza vodného toku..........................do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze 

Všetky prípadné križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi musia by� riešené pod�a STN 73 68 22. 
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Všetky prípadné križovania a súbehy inžinierskych sietí s hydromeliora�nými kanálmi musia by� riešené 
pod�a STN 73 69 67 z roku 1983. 

§ 27 Súhlas 

(1) Súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vydáva na uskuto�nenie, zmenu alebo odstránenie stavieb 
a zariadení alebo na �innosti, na ktoré nie je povolenie pod�a tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvni� 
stav povrchových vôd a podzemných vôd.  

Súhlas je potrebný, ak ide o: 

a) stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inunda�nom území a v ochranných 
pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej 
hrádze. 

§49 Oprávnenia pri správe vodných tokov 

(2)  Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb a zariadení môže správca vodného toku 
užíva� pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu 
vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej �iary a pri 
drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej �iary, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od 
vzdušnej a návodnej päty hrádze. 

2.18.1.6 Ochranné pásma technickej vybavenosti – voda a kanalizácia 
Ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií pod�a zákona �.442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona �. 276/2001 Z. z. o regulácii sie�ových 
odvetví, STN 75 6401 �OV pre viac ako 500 EO 

Verejné vodovody a verejné kanalizácie do priemeru 500 m...............................1,5 m (najmenšia 
vodorovná vzdialenos� od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo 
kanaliza�ného potrubia  na obidve strany) 
�istiare� odpadových vôd 
Ochranné pásma �OV nie sú stanovené, ale sú doporu�ené minimálne vzdialenosti výstavby 
súvislej bytovej výstavby od �OV.  

Vzdialenos� od zakrytej �OV – �OV v murovanom objekte............................... minimálne 25 m 

Vzdialenos� od nezakrytej �OV a �OV s kalovým hospodárstvom...................minimálne 100 m 

Vä�šie vzdialenosti môžu by� stanovené v prípade prevládajúcich vetrov smerom od �OV 
k obytnej zástavbe (pod�a údajov z SHMÚ). 

2.18.1.7 Ochranné pásma a bezpe�nostné pásma technickej vybavenosti – plyn 
Ochranné pásma plynovodov a plynárenských zariadení pod�a zákona o energetike �. 656/2004 Z. z.: 

Plynovod s menovitou svetlos�ou do 201 mm (s maximálnym prevádzkovým tlakom PN 4,0 
Mpa)............................................................................4 m na každú stranu od osi plynovodu 

Plynovod s menovitou svetlos�ou od 201 mm do 500 mm (s maximálnym prevádzkovým 
tlakom PN 4,0 MPa)..........................................................8 m na každú stranu od osi plynovodu 

Plynovod s menovitou svetlos�ou od 201 mm do 500 mm (s maximálnym prevádzkovým 
tlakom PN 2,5 MPa)......................................................... 8 m na každú stranu od osi plynovodu 

Technologické objekty............................................8 m od pôdorysu plynárenského zariadenia 

Bezpe�nostné pásma pod�a zákona o energetike �. 656/2004 Z. z.: 

Plynovod s menovitou svetlos�ou od 201 mm do 500 mm (s maximálnym prevádzkovým 
tlakom PN 4,0 MPa)........................................................50 m na každú stranu od osi plynovodu 

Plynovod s menovitou svetlos�ou od 201 mm do 500 mm (s maximálnym prevádzkovým 
tlakom PN 2,5 MPa)........................................................20 m na každú stranu od osi plynovodu 

Technologické objekty..........................................50 m od pôdorysu plynárenského zariadenia 

Ochranné pásma sa zria�ujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. 

Bezpe�nostné pásma sú ur�ené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo 
na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. 
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2.18.1.8 Ochranné pásma technickej vybavenosti – elektrická energia - silnoprúd 
Ochranné pásma elektroenergetických zariadení pod�a zákona o energetike �. 656/2004 Z. z.: 

Vzdušné elektrické vedenie pri napätí od 220 kV do 400 kV..........................................15 m na 
obe strany od krajného vodi�a 

Vzdušné elektrické vedenie pri napätí od 35 kV do 110 kV...........................................15 m na 
obe strany od krajného vodi�a 

Vzdušné elektrické vedenie pri napätí do 35 kV.............................................................10 m na 
obe strany od krajného vodi�a, v súvislých lesných priesekoch 7 m 

Káblové zavesené elektrické vedenie pri napätí od 35 kV do 110 kV............................2 m na 
obe strany od krajného elektrického vodi�a 

Káblové podzemné elektrické vedenie pri napätí do 110 kV..............................................1 m na 
obe strany od krajného elektrického vodi�a 

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného (podzemného) elektrického vodi�a je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného 
vodi�a. V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia je zakázané: 

zria�ova� stavby a konštrukcie 

pestova� porasty s výškou presahujúcou 3 m, vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodi�a 
vzdušného vedenia možno porasty pestova� do takej výšky, aby sa pri páde nemohli dotknú� vodi�a 
elektrického vedenia. 

Dôvodom ochrany zariadení pre rozvod elektrickej energie je, aby nedošlo k jeho poškodeniu, aby bola 
zabezpe�ená jeho plynulá a spo�ahlivá prevádzka a nebola ohrozená bezpe�nos� osôb alebo majetku.  

2.18.1.9 Ochranné pásma technickej vybavenosti – elektrická energia - slaboprúd 
Ochranné pásma pod�a  STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a pod�a  STN 33 
3300 odsek 6.3.4 

Ochranné pásma pre telekomunika�né siete sú stanovené z dôvodu vykonávania prác so strojnými 
zariadeniami v blízkosti telekomunika�ných vedení, a to 1,5 m na obe strany od kábla. 

V prípadoch križovaní s ostatnými inžinierskymi sie�ami platí zásada, že telekomunika�né vedenia 
sú pokladané nad všetkými inými vedeniami, pri dodržaní predpísaných h�bok ako aj ochrany 
v zmysle STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.  

Súbehy a križovania podzemných telekomunika�ných vedení s VN podzemnými vedeniami sú 
podmienené dodržaním STN 33 3300 odsek 6.3.4. Pri nedodržaní vzdialenosti menšej ako     0,3 
m medzi nechránenými vedeniami je nutné jedno z vedení uloži� do vyhovujúcej chráni�ky 
/betónová trubka resp. betónový ž�ab s poklopom/. 

2.18.2 VYMEDZENIE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 
Chránené územia sú: 

•••• plochy legislatívne vymedzené pod�a osobitných predpisov 

•••• plochy vyplývajúce z návrhov územných plánov týkajúce sa ochrany a zachovania zvláš� 
cenných hodnôt v riešenom území. 

Plochy vyžadujúce ochranu sú vymedzené a opísané v textovej �asti územného plánu v kapitolách 
venovaných ochrane kultúrno-historických hodnôt, ochrane prírody a krajiny, ochrane životného 
prostredia a premietnuté do grafickej �asti návrhu územného plánu.
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2.19 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

2.19.1 OVZDUŠIE 

2.19.1.1 Stav 
Najvä�ším zne�is�ovate�om ovzdušia v riešenom území a jeho bezprostrednom okolí je automobilová 
doprava. Splynofikovaním všetkých energetických zdrojov v obci sa eliminoval resp. v maximálnej miere 
minimalizoval vplyv zne�istenia ovzdušia z komunálnych zdrojov. 

K najvýznamnejším zdrojom zne�istenia ovzdušia v širšom záujmovom území patrí HOLCIM (Slovensko), 
a.s., Swedwood Slovakia, s.r.o., o. z. Malacky a Slovenský hodváb, a.s. Senica. Zmie�ované zdroje sa 
podie�ajú na zne�istení ovzdušia najmä produkciou tuhých látok, NOx a CO. Napriek uvádzanému možno 
skonštatova�, že vplyv zdrojov na kvalitu ovzdušia v riešenom území je minimálny. Pod�a environmentálnej 
regionalizácie sa riešené územie radí do 4. stup�a úrovne životného prostredia, medzi územia s prostredím 
narušeným.  

Za�aženie prostredia prašnos�ou 
Jedným z najviac poci�ovaným problémov v zne�istení ovzdušia obce je vysoká prašnos�, ktorá v suchom 
bezvegeta�nom období a veternom po�así preniká z polí do zastavaného územia obce.  

Prevládajúce prúdenie vzduchu v území je severozápadným a južným smerom.  

2.19.1.2 Návrh opatrení 
V riešenom území obce je navrhovaný nový systém krajinnej zelene, ktorý bude eliminova� vysokú 
prašnos� a negatívne ú�inky veternej erózie. 

2.19.2 VODA 

2.19.2.1 Stav 
Povrchové vody 
Riešené územie patrí do povodia vodohospodársky významného toku Malolevárskeho kanála (�. hydrolog. 
pov. 4-13-02-071), ktorý sa pri Malých Levároch vlieva do Moravy a vodohospodársky významného toku 
Morava (�. hydrolog. pov. 4-17-02-064). Približne 1km od severnej hranice riešeného územia te�ie vodný tok 
Myjava (�. hydrolog. pov. 4-13-03-001), 

Do rie�nej sústavy Malolevárskeho kanála sa vlievajú o.i. tieto �avostranné prítoky, ktoré súvisia s riešeným 
územím: 

�

 odvod�ovací kanál 3 (evid. �. 5208 231 002, š.p. Hydromeliorácie, bol vybudovaný v roku 1962 a má 
d�žku 4,026 km) – tvorí severnú hranicu KSCR Golfpark Sekule 

�

 odvod�ovací kanál Pod Borinkami (evid. �. , š.p. Hydromeliorácie, bol vybudovaný v r. 1966 a má 
d�žku 1,710 km) – te�ie v blízkosti južnej hranice riešeného územia,  

�

 Sekulský náhon (povodie �. 4-17-02-064, te�ie po západnej hranici zastavaného územia obce, jeho 
prítok – odvod�ovací kanál Pod Borinkami – obteká územie KSCR Golfpark Sekule z juhu) 

Kvalita vôd kanálovej sústavy nie je sledovaná sie�ou SHMÚ.  

Najbližšie vodomerné stanice sú na Morave (st. Moravský sv. Ján, rkm 67,15) a na Myjave (st. Šaštín – 
Stráže, rkm 15,18). Malolevársky kanál nie je sledovaný štátnou sie�ou SHMÚ. 

Vodný tok Morava 
Vodný tok Morava priteká na územie Slovenska z �eskej republiky a zárove� je hrani�ným tokom s 
Rakúskom, kvalita vody v toku je teda ovplyv�ovaná aj zne�istením privádzaným z týchto susedných krajín. 
Kvalita vody na Morave a jej prítokoch je ovplyv�ovaná zne�istením z bodových zdrojov zne�istenia.  

Kvalita vody Moravy sa v záujmovom území radí do II. – III. triedy �istoty, �o je jav pomerne priaznivý. 
Porovnanie kvality vôd Moravy demonštrujú skupiny ukazovate�ov v jednotlivých pozorovacích miestach nad 
a pod záujmovým územím k. ú. Sekule. 
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Zoznam vyhodnotených miest odberov kvality povrchových vôd za obdobie 2002 – 2003. 

Úsek toku Skupiny ukazovate�ov 

 A B C D E F H 

Morava - Brodské III. IV. III. IV. IV. III.  

Morava – Moravský Ján III. III. III. IV. IV. III.  

Morava – Gajary  III. II. III. III. IV. I.  

Zdroj: Kvalita povrchových vôd 2002 - 2003, SHMU 

Vodné plochy 
V riešenom území obce Sekule sa nachádzajú dve významné vodné plochy po bývalej �ažbe štrkov a 
pieskov. Ide o sústavu menších navzájom prepojených vodných plôch s celkovou rozlohou 14,35 ha a o 
jedno vä�šie jazero s rozlohou 16,07 ha. �alšie vodné plochy v katastrálnom území Sekule sú v lokalite 
Šutrov�a / Jelšie (juhozápadne od obce Sekule) s rozlohou cca 19 ha a v lokalite Ošríd na severe k. ú. 
s rozlohou cca 3 ha. O kvalite týchto vôd nie sú známe údaje. 

Podzemné vody 
Kvalitu podzemných vôd sleduje SHMÚ v jednotlivých hydrogeologických rajónoch Z roku 2003 platia pre 
Sekule údaje z jedného sledovaného úseku SHMÚ:  

Rie�ne náplavy Moravy a Sološnicko - pernecká oblas�, 

Oblas� reprezentujú vody kvartérnych sedimentov. Hodnoty mineralizácie sa v rámci sledovanej oblasti 
pohybujú od 322,73 až do 1 435,73 mg.l-1. Extrémne vysoké hodnoty sú zaznamenávané pre sírany a 
chloridy.  

V podzemných vodách mezozoika boli zistené vysoké hodnoty hydrogénuhli�itanov s nízkym obsahom 
síranov, chloridov a dusi�nanov. Ide o výrazne vápenato-hore�nato-hydrogénuhli�itanový typ vôd s relatívne 
dobrou kvalitou, málo ovplyv�ovaný antropogénnym zne�istením z okolitého územia zvodne.  

Sledované namerané ukazovatele sa vyhodnocujú pod�a limitných hodnôt, ktoré pripúš�a STN 75 7111 pitná 
voda v zmysle Vyhlášky MZ SR �.15I/2004 Z. z. Podzemné vody nie sú z dôvodu zvýšeného obsahu Fe, Mn 
a NELuv vhodné pre pitné ú�ely.  

Najvýznamnejšími bodovými zdrojmi zne�istenia podzemnej vody v oblasti sú ZsVaK, Senica, Prefabrikát, 
a.s. Ve�ké Leváre. K zne�is�ovaniu podzemných vôd po�nohospodárskou výrobou prichádzalo najmä v 
minulosti vplyvom aplikácie ve�kých objemov priemyselných hnojív a pesticídnych látok. V sú�asnosti sa 
tento jav podarilo vplyvom obmedzenia množstiev aplikovaných látok a zavedením nových postupov 
hospodárenia �iasto�ne eliminova�, hoci niektoré rezíduá �alej pretrvávajú vo vrstvách pôdneho horizontu. 
Obdobne zne�istenie vplyvom živo�íšnej výroby je minimalizované z dôvodu prakticky jej zlikvidovania v 
záujmovom priestore.  

K zne�is�ovaniu podzemných vôd dochádza tiež infiltráciou zne�istených povrchových vôd vodných tokov 
Morava a Myjava komunálnymi splaškami a priemyselnou výrobou. 

2.19.2.2 Návrh opatrení 
• Odvádzanie splaškových vôd a daž�ových odpadových vôd z areálu KSCR Golfpark 
Sekule je navrhované do vlastnej �istiarne odpadových vôd a z obce do �istiarne odpadových 
vôd v Moravskom Svätom Jáne. 

• V areáli KSCR Golfpark Sekule budú odstránené všetky divoké skládky a bude 
zabezpe�ený pravidelný odvoz komunálneho odpadu a spracovanie biologického odpadu, 
produkovaného po�as prevádzky strediska. 

• Obec Sekule zabezpe�uje od ob�anov, fyzických osôb, podnikate�ov a právnických osôb 
zber, prepravu a zneškod�ovanie komunálneho odpadu vznikajúceho na území obce na 
zmluvnom základe. Prepravu a zneškod�ovanie drobného stavebného odpadu, vznikajúceho na 
území obce v rámci stavebných úprav nehnute�ností, si pôvodcovia zabezpe�ujú na vlastné 
náklady. Podmienky zberu, prepravy a zneškod�ovania, spôsob nakladania s komunálnym 
odpadom, poplatky za zber a zvoz, zneškod�ovanie odpadu a pod. obec Sekule stanovila vo 
Všeobecne záväznom nariadení �. 1/2001. Obec Sekule v rámci svojich finan�ných možností 
realizovala separovaný zber z domácností v spolupráci so ZŠ Sekule. 
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2.19.3 PÔDA 

2.19.3.1 Stav 
Na plošnej kontaminácii pôd sa najvä�šou mierou podie�ajú najmä nasledujúce �initele: 

�

 výskyt prirodzenej kontaminácie pôd rizikovými prvkami z geochemických anomálií 

�

 vplyv globálnych emisií pochádzajúci prevažne zo zahrani�ných zdrojov, ktorý sa prejavuje 
zvýšeným obsahom Cd, Pb, Cr, As 

�

 vplyv vnútroštátnych zdrojov s lokálnym až regionálnym dosahom z rôznych druhov priemyslu 

�

 vplyv po�nohospodárstva (najmä obsah Cd z fosfore�ných hnojív, ako aj priemyselné komposty a 
kaly z �OV) 

�

 vplyv emisií z dopravných prostriedkov.  

Bodovými zdrojmi zne�istenia pôd sú �ierne (príp. riadené) skládky odpadov, a to na po�nohospodárskom 
ako aj lesnom pôdnom fonde. V okolí týchto skládok sa môžu koncentrova� neznáme a �asto ve�mi toxické 
látky. 

Pod�a mapy kontaminácie pôd z  Atlasu krajiny Slovenskej republiky (2002) riešené územie leží v kategórii 
nekontaminovaných pôd (resp. mierne kontaminovaných pôd s dosahom limitnej hodnoty A). Južne od 
riešeného územia ležia plochy pôd bodovej kontaminácie niklom. 

Veterná erózia 
Veterná erózia sa v katastrálnom území prejavuje vo významnej miere. Prakticky každá plocha bez 
vegetácie je ohrozená odnosom vrchných vrstiev pôdy, �ím prichádza k znižovaniu pôdnej úrodnosti. 
Zvýšená náchylnos� pôd na veternú eróziu v katastrálnom území je spôsobená výrazným zastúpením 
kremitých zn v pôde, rýchlym vysychaním pôd, dôsledkom �oho je silná prašnos� v celom území.  

2.19.3.2 Návrh opatrení 
• V riešenom území obce je navrhovaný nový systém krajinnej zelene, ktorý bude eliminova� 
vysokú prašnos� a negatívne ú�inky veternej erózie. 

2.19.4 ZA�AŽENIE HLUKOM 

2.19.4.1 Stav 
Významnými líniovými zdrojmi hluku na území je železni�ná tra�, dia�nica D2 a cesta I. triedy I/2. 

�alšími rizikovými faktormi, ktoré nepriaznivo ovplyv�ujú kvalitu životného prostredia, sú hluk a vibrácie. 
Negatívne pôsobia na zdravotný stav �udí, vyvolávajú poruchy sluchu, psychiky, zaprí�i�ujú neurózy a tiež 
spôsobujú pred�asné starnutie stavieb a konštrukcií.  

2.19.4.2 Návrh opatrení 
• V územnom pláne sú navrhované pásy zelene s ochrannou a izola�nou funkciou pozd�ž 
železni�nej trate a pozd�ž dia�nice. 

• Perspektívne bude vhodné uvažova� v lokalite Za humnami o vybudovaní terénneho 
zeleného protihlukového valu pozd�ž dia�nice D2. 

• Zachované lesné porasty a navrhované plochy a línie zelene budú tvori� �iasto�ne 
bariérové prvky proti šíreniu hluku v rekrea�nom prostredí strediska. Výh�adové vybudovanie 
terénneho zeleného protihlukového valu pozd�ž dia�nice D2 takisto zníži negatívne hlukové 
ú�inky dia�nice na riešené územie. 

• Zvýšenie množstva krajinnej zelene v katastri obce �iasto�ne prispeje ku eliminácii hluku 
v riešenom území. 
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2.19.5 ŽIARENIE 

2.19.5.1 Stav 
Ožiarenie z radónu, resp. z jeho dcérskych produktov rozpadu je jedným z hlavných faktorov, ovplyv�ujúcich 
zdravotný stav obyvate�stva. Obyvate�stvo je ú�inkom radónu vystavené predovšetkým v budovách. Zdrojom 
radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom materiáli a vo vode. Z toho 
najdôležitejšiu zá�až predstavuje radón v pôdnom vzduchu, vnikajúci do budov z podložia stavieb. 

V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým ú�inkom radónu predovšetkým lokalizáciou stavieb, vo�bou 
stavebných materiálov a spôsobom realizácie stavieb.  

V širšom riešenom území bol radónový prieskum vykonaný v rámci spracovania odvodenej mapy 
radónového rizika v mierke 1:200 000. Celkovo možno konštatova�, že mezozoické horniny sú z h�adiska 
radónového rizika variabilné. V riešenom území sa nachádzajú najmä oblasti s nízkym radónovým rizikom. 

Vplyv radónu na �udský organizmus je pomerne významný. Z toho dôvodu je nutné za�a� so systematickým 
prieskumom radia�nej zá�aže obyvate�stva. Je potrebné eliminova� tie oblasti, kde sú potrebné 
protiradónové opatrenia pri výstavbe nových objektov, alebo realizova� tieto opatrenia ako sana�né práce v 
už existujúcom bytovom fonde. 

�

 Z aspektu prírodnej rádioaktivity hornín okolie obce Sekule patrí medzi málo za�ažené oblasti v 
rámci Slovenska 

�

 v širšom riešenom území bol na základe radónového prieskumu vykonaného v rámci spracovania 
odvodenej mapy radónového rizika v mierke 1 : 200 000 celkovo možno konštatova�, že  tu 
nachádzajúce sa mezozoické horniny sú z h�adiska radónového rizika variabilné 

�

 v riešenom území sa nachádzajú najmä oblasti s nízkym radónovým rizikom. 

2.19.5.2 Návrh opatrení 
�

 požiadavky na zabezpe�enie radia�nej ochrany stanovuje vyhláška �. 12 Ministerstva 
zdravotníctva SR z 13. decembra 2000 

�

 obyvate�stvo je ú�inkom radónu vystavené predovšetkým v budovách, kde zdrojom radónu 
sú rádioaktívne prvky v podloží budov a v stavebnom materiáli budov, preto v novej výstavbe 
ide o predchádzanie škodlivým ú�inkom radónu predovšetkým vhodnou lokalizáciou stavieb, 
vhodnou vo�bou stavebných materiálov a spôsobom realizácie stavieb 

�

 posúdenie rádioaktivity stavebných surovín a stavebných materiálov ve�mi významné a je 
ho potrebné sústavne sledova� 

�

 radónové riziko bude vyhodnotené v následných dokumentáciách pri umiest�ovaní 
jednotlivých stavieb a bude posúdené a navrhované pod�a príslušných legislatívnych 
požiadaviek na zabezpe�enie radia�nej ochrany.
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2.20 KONCEPCIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

2.20.1 SÚ�ASNÝ STAV 
V sú�asnosti pre oblas� odpadového hospodárstva platia nasledovné legislatívne predpisy: 

Úplné znenie zákona �. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako (�alej len 
”zákon o odpadoch”), 

Vyhláška MŽP SR �.128/2004 Z. z., ktorou sa mení a dop��a vyhláška MŽP SR �. 283/2001 Z. z. o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR �. 509/2002 Z. z., Vyhláška MŽP SR 
�.129/2004 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŽP SR �. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v znení vyhlášky �. 409/2002 Z. z., Zákon �.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov (v znení zákona 
�.587/2004 Z. z.), Zákon �. 24/2004 Z. z., ktorým sa mení a dop��a zákon �. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (v znení zákonov �. 582/2004 Z  z. a �. 656/2004 Z. z.). 

Obec Sekule zabezpe�uje od ob�anov, fyzických osôb, podnikate�ov a právnických osôb zber, prepravu a 
zneškod�ovanie komunálneho odpadu vznikajúceho na území obce na zmluvnom základe. Prepravu a 
zneškod�ovanie drobného stavebného odpadu, vznikajúceho na území obce v rámci stavebných úprav 
nehnute�ností, si pôvodcovia zabezpe�ujú na vlastné náklady. Podmienky zberu, prepravy a 
zneškod�ovania, spôsob nakladania s komunálnym odpadom, poplatky za zber a zvoz, zneškod�ovanie 
odpadu a pod. obec Sekule stanovila vo Všeobecne záväznom nariadení �. 1/2001. Obec Sekule v rámci 
svojich finan�ných možností realizovala separovaný zber z domácností v spolupráci so ZŠ Sekule. 

2.20.2 NÁVRH  
V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR �.283/2001 o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch sa do roku 2010 má zníži� množstvo komunálnych odpadov na 
75% z celkového množstva biologicky rozložite�ných odpadov vzniknutých v roku 1995. 

Obec Sekule bude uprednost�ova�: 

• obmedzovanie vzniku odpadov najmä nebezpe�ných odpadov, 

• materiálové zhodnocovanie odpadov v �o najvä�šej miere pred ich zneškod�ovaním skládkovaním 
resp. spa�ovaním, 

• zneškod�ovanie nezhodnotite�ných odpadov spôsobom, neohrozujúcim prostredie, 

• obmedzenie nákupu výrobkov s krátkou životnos�ou, 

• uprednost�ovanie nákupu tovaru baleného vo vratných obaloch, 

• znižovanie toxických látok v odpadoch, 

• tepelnú úpravu odpadov pokia� ich nie je možné inak využi�, 

• energetické zhodnocovanie resp. využitie odpadov, 

• skládkovanie odpadov v �o najmenšej miere, 

• vytvori� legislatívne, organiza�né, technické, zmluvné podmienky realizácie rozšírenia separovaného 
zberu od pôvodcov, 

• prácu s verejnos�ou: zvýši� informovanos� ob�anov napr. zhodnotite�ných odpadov, zavedenie 
"zelenej" telefónnej linky apod. 

V južnej �asti obce sa nachádza „Agrofarma“, zameraná na chov, výcvik a predaj koní a v 
budúcnosti aj na rekrea�né jazdenie, hipoturistiku a ponuku ubytovania penziónového typu priamo 
v areáli Agrofarmy. V súvislosti s rozšírením agroturistických služieb a s plošným rozšírením areálu 
bude potrebné vybudova� hnojisko. Definitívna poloha hnojiska (mimo zastavaného územia obce) 
bude upresnená na základe vyjadrení príslušných orgánov hygieny a odboru životného prostredia. 

Perspektívne bude vhodné zriadi� v obci zberný dvor a kompostáre�. Vhodnými lokalitami sú 
výrobné areály navrhované vo východnej �asti obce pri železni�nej stanici, prípadne vo výrobnom 
areáli - v jeho východnej �asti - v lokalite bývalého po�nohospodárskeho dvora. 
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V sú�asnej dobe sa pripravujú nové programy odpadového hospodárstva na úrovni krajov. 
Následne po ich schválení sa budú pripravova� programy odpadového hospodárstva na miestnej 
úrovni. 

2.20.2.1 Návrh opatrení 
• Odstráni� divoké skládky a rozptýlený odpad v území, zabezpe�i� pravidelný odvoz 
domového, komunálneho odpadu, spracova� biologický odpad v kompostár�ach 

• Po�nohospodárske skladovacie plochy umiest�ova� v požadovanej vzdialenosti od 
obytných a športovo-rekrea�ných území pod�a hygienických noriem 

• Zria�ova� postupne v obciach zberné dvory, kompostárne, a to alebo v samostatných 
areáloch mimo centrálnej �asti obce, mimo obytnej a rekrea�nej zástavby, najlepšie v 
okrajových �astiach obcí alebo vo výrobných areáloch rôzneho druhu 

• Okolo zberných dvorov a kompostární zriadi� vhodné oplotenie, vybudova� pás 
ochrannej a izola�nej zelene a zabezpe�i� zužitkovanie, druhotné spracovanie alebo odvoz 
odpadu na centrálne regionálne skládky, uskuto��ova� separovaný zber odpadu 

• Rozšíri� separovaný zber biologicky rozložite�ných komunálnych odpadov z domácností 

• Vybudova� zariadenia na kompostovanie 

• Vybudova� zariadenia na triedenie komunálnych odpadov 

• H�ada� nástroje na podporu rozširovania a zlepšenia zberu a kompostovania biologicky 
rozložite�ných odpadov, resp. vytvorenie ekonomického trhu pre kompost.
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2.21 VYMEDZENIE A VYZNA�ENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH 
LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

Do katastrálneho územia obce Sekule �iasto�ne zasahuje CHLÚ Kúty na ochranu VL lignitu 

Celé katastrálne územie obce Sekule sa nachádza v prieskumnom území „Gbely – ropa a hor�avý 
zemný plyn“, ur�ené pre držite�a Nafta, a.s. Gbely 

V katastrálnom území obce Sekule je evidované  ložisko nevyhradeného nerastu (�. 4108) Sekule, 
štrkopiesky (ŠGÚDŠ Bratislava). 

Predmetné územia sú vyzna�ené v grafickej �asti ÚPD. 

2.22 VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU 

Medzi plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu patria jednak plochy: 

•••• legislatívne vymedzené pod�a osobitných predpisov 

•••• plochy vyplývajúce z návrhov územných plánov týkajúce sa ochrany a zachovania zvláš� 
cenných hodnôt v riešenom území. 

Plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu sú vymedzené a opísané v textovej �asti územného plánu 
v kapitolách venovaných dopravnej vybavenosti, technickej vybavenosti, ochrane kultúrno-
historických hodnôt, ochrane prírody a krajiny, ochrane životného prostredia a premietnuté do 
grafickej �asti návrhu územného plánu. 

2.23 NÁVRH NA PRIESTOROVÉ USPORIADANIE ÚZEMIA Z H�ADISKA ZÁUJMOV 
OBRANY ŠTÁTU, PROTIPOVOD�OVEJ OCHRANY, Z H�ADISKA POŽIARNEJ 
OCHRANY A Z H�ADISKA UŽÍVANIA OSÔB S OBMEDZENOU SCHOPNOS�OU 
POHYBU A ORIENTÁCIE 

2.23.1 NÁVRH NA PRIESTOROVÉ USPORIADANIE ÚZEMIA Z H�ADISKA ZÁUJMOV 
OBRANY ŠTÁTU 

• Zabezpe�enie ochrany osôb z titulu civilnej ochrany obyvate�stva sa uskuto��uje v súlade 
s ustanoveniami §10 až 12 a §139a ods. 10 písm. m) zákona NR SR �.237/2000 Z. z., ktorým 
sa mení a dop��a zákon �.50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, vyhlášky �. 
297/1994Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach 
zariadení vzh�adom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
�.348/1998 Z. z. o zabezpe�ovaní technických a prevádzkových podmienok informa�ného 
systému civilnej obrany. 

2.23.2 NÁVRH NA PRIESTOROVÉ USPORIADANIE ÚZEMIA Z H�ADISKA 
PROTIPOVOD�OVEJ OCHRANY 

�

 V návrhu územného plánu obce Sekule sú rešpektované požiadavky v zmysle zákona �. 
364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a požiadavky v zmysle zákona �. 666/2004  Z. z. o 
ochrane pred povod�ami a z  h�adiska ochrany obce proti povodniam územný plán rešpektuje 
opatrenia vodohospodárskych orgánov. 

�

 V návrhu územného plánu obce je pod�a pokynov SVP, š.p. OZ Bratislava, závod Povodie 
Malacky za inunda�né územie rieky Moravy považovaný medzihrádzový priestor vodného toku. 
Pre ostatné vodné toky sa vymedzenia inunda�ných území pripravujú a mali by by� 
spracované do roku 2008. 

�

 Na �avostrannú ochrannú hrádzu Moravy sa vz�ahuje 10 m ochranné pásmo od vzdušnej a 
návodnej päty hrádze. 
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�

 Do medzihrádzového priestoru vodného toku Morava nie sú navrhované žiadne stavebné 
aktivity, nevhodné rybárske stavby pozd�ž toku sú navrhnuté na odstránenie a vy�istenie plôch 
od stavebných zvyškov a odpadu. 

�

 Brehové porasty okolo existujúcich a navrhovaných vodných tokov a vodných plôch plnia 
okrem funkcie estetickej a krajinotvornej aj funkciu sprievodnú a spev�ovaciu. Ich druhová 
skladba a kompozi�né usporiadanie budú navrhované tak, aby boli rešpektované 
vodohospodárske požiadavky na pobrežné pozemky a požiadavky na ochranné pásma min. 
5,0 m od brehových �iar vodných tokov. 

�

 Rešpektovanie obojstranného 5 m pobrežného pozemku sa požaduje pri Sekulskom 
potoku, Jánskom potoku a Sekulskom náhone. 

�

 Pobrežné pozemky, resp. ochranné pásmo hrádze musia by� prístupné (bez trvalého 
oplotenia) pre mechanizáciu správcu toku. 

�

 V katastrálnom území obce sú navrhované nové plochy krajinnej a sídelnej zelene a nové 
drobné vodné plochy a vodné toky na základe lokalizácie existujúcich zamokrených plôch, 
depresných plôch, na základe stôp bývalých ramien rieky Moravy pod�a starých katastrálnych 
máp a sú�asnej ortofotomapy územia. 

�

 Sezónne podmá�ané pôdy vo vo�nej krajine sú navrhnuté na zachovanie z dôvodu 
hydroekologického významu a na premenu ornej pôdy týchto plôch na trávne porasty. 

�

 Navrhované nové drobné vodné plochy a vodné toky, brehové porasty a pásové, líniové a 
skupinové prvky krajinnej a sídelnej zelene plnia funkciu protieróznu, pôdoochrannú, 
vsakovaciu, reten�nú (zadržiavaciu) a krajinotvornú. 

�

 V obci sa postupne zlikvidovali mnohé kanály a vodné plochy (Zelnice, Za humnami,...), 
ktoré zbierali vody, Prívalové daž�ové vody z územia a plnili tiež chovnú funkciu. Návrh 
územného plánu doporu�uje obnovi� niektoré kanály a nové vybudova� s progresívnym, 
ekologicky šetrným spôsobom zachytávania a odvádzania vôd. Aj z tohto dôvodu sú nové 
verejné komunika�né priestory navrhované s dostato�nou šírkou a po�ítajú s plochami pre 
vybudovanie týchto kanálov. 

�

 Križovania inžinierskych sietí a komunikácií s vodnými tokmi budú riešené pod�a STN 73 
68 22 „Križovania a súbehy vedení s vodnými tokmi“. 

Pre podrobný návrh krajinárskeho riešenia územia obce Sekule bude potrebné dopracova� 
dokumentácie: 

�

 hydrogeologická štúdia 
�

 geologický prieskum. 

Pre navrhovaný areál KSCR Golfpark Sekule, v ktorom sa bude realizova� výstavba pozd�ž brehov 
vodných plôch – odkrytých podzemných vôd, boli v urbanistickej štúdii zapracované nasledovné 
podmienky: 

�

 Brehy jazier budú pod�a potreby upravené, pri�om bude rešpektovaný cie� zachova� brehové 
porasty jazier v optimálnej, prírode blízkej úprave. Miera upravovania brehov jazier bude spresnená v 
podrobnejšej dokumentácii a v realiza�nej etape. 

�

 Brehové porasty plnia okrem funkcie estetickej a krajinotvornej aj funkciu sprievodnú a spev�ovaciu. 
Okolo existujúceho vodného toku a okolo jazier budú zachované existujúce brehové porasty, prípadne 
budú doplnené nové brehové porasty. 

�

 Pre brehové porasty na súkromných pozemkoch a pre brehové porasty, ktoré sú sú�as�ou verejných 
komunika�ných priestorov, sú v urbanistickej štúdii stanovené regulatívy funk�ného využitia a 
priestorového usporiadania. 

�

 Budovy a inžinierske stavby budú navrhované tak, aby nedošlo ku ich poškodeniu                                                                                                                                                                                                                    
v prípade možného vybrežovania vôd v jazerách a vo vodných tokoch, a to v dôsledku vzdutia rieky 
Moravy, prípadne rieky Myjavy, a tým pohybu podzemných vôd v tomto území. 
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�

 V �alších stup�och projektovej prípravy KSCR Golfpark Sekule budú pod�a potreby dopracované 
nasledovné dokumentácie: 

  - podrobné geodetické zameranie 

  - hydrogeologická štúdia 

  - geologický prieskum. 
�

 Na základe výsledkov spracovania týchto dokumentácií budú stanovené nivelety osadenia budov a 
inžinierskych stavieb, budú stanovené podrobné podmienky a postupy odvedenia daž�ových vôd z 
riešeného územia. 

2.23.3 NÁVRH NA PRIESTOROVÉ USPORIADANIE ÚZEMIA Z H�ADISKA POŽIARNEJ 
OCHRANY 

• Pri návrhu územného plánu obce sú rešpektované požiadavky v zmysle zákona �. 
314/2001 Z. z. a ustanovenia Vyhlášky MV SR �. 94/2004, ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpe�nos� pri výstavbe a užívaní stavieb. 

• Navrhované verejné komunika�né priestory obce a dopravný systém vytvárajú možnos� 
dopravnej obsluhy, a teda aj prístupu požiarnej techniky do všetkých �astí sídla.  

• Po�né cesty musia by� navrhované tak, aby bola zabezpe�ená priestorová priechodnos� 
pre záchranné, požiarne vozidlá. 

• V bilanciách potreby vody je zapo�ítaná aj potreba požiarnej vody.  

2.23.4 NÁVRH NA PRIESTOROVÉ USPORIADANIE ÚZEMIA Z H�ADISKA UŽÍVANIA OSÔB S 
OBMEDZENOU SCHOPNOS�OU POHYBU A ORIENTÁCIE 
Riešené územie je vzh�adom na svoju prirodzenú konfiguráciu terénu a vzh�adom na navrhovanú 
zástavbu nie náro�né z h�adiska užívania osobami s obmedzenou schopnos�ou pohybu a 
orientácie. Ide prevažne o rovinatý, prípadne mierne zvlnený terén, bez výrazných výškových 
prevýšení. 

�

 Pri vypracovaní návrhu územného plánu obce je nevyhnutné rešpektova� Vyhlášku MŽP 
SR �. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnos�ou pohybu a 
orientácie. 

�

 v celom riešenom území sú navrhnuté bezbariérové cestné komunikácie pri priechodoch 
bez obrubníkov medzi cestami a chodníkmi 

�

 vstupy do nových verejne prístupných budov budú navrhované ako bezbariérové vstupy 
pre imobilných ob�anov, pre detské ko�íky 

�

 na vymedzených parkovacích plochách budú ozna�ené parkovacie stojiská pre imobilných 
ob�anov 

�

 miesta na prekonanie výškových rozdielov medzi dvoma úrov�ami terénu budú vybavené 
okrem schodov aj rampami s optimálnym sklonom pod�a uvedenej Vyhlášky MŽP SR �. 
532/2002 Z. z.
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2.24 VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PO�NOHOSPODÁRSKYCH 
PÔD A LESNÝCH PÔD NA NEPO�NOHOSPODÁRSKE Ú�ELY 

Výh�adový rozvoj obce Sekule je pod�a urbanisticko-architektonického návrhu riešený najmä pre 
funkcie bývania, vybavenosti, rekreácie, výroby a dopravy, zoh�ad�ujúci prírodné podmienky, 
sú�asnú štruktúru a disponibilitu územia. K vyhodnoteniu záberov plôch po�nohospodárskej pôdy 
pre Návrh ÚPN O Sekule boli použité nasledovné vstupné podklady: 

• hranica zastavaného územia k 1.1.1990, 

• bonitované pôdno-ekologické jednotky so 7-miestnym �íselným kódom (podklad Výskumný ústav 
pôdoznalectva a ochrany pôd - Bratislava), 

• zákon �. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní po�nohospodárskej pôdy a o zmene zákona �. 
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne�is�ovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

• vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky �. 508/2004, ktorou sa vykonáva § 27 
zákona �. 220/2004 Z. z., 

• podkladové materiály o vybudovaných hydromeliora�ných zariadeniach podniku 
Hydromeliorácie,s.r.o. 

Po�nohospodárska pôda každej zaberanej lokalite je �lenená pod�a jednotlivých druhov pozemkov, 
BPEJ, meliorácií a produk�nej kategórie pôd. Zásada asanovania a následného využitie 
jednotlivých neobývaných objektov najmä v zastavanom území obce je vo všeobecnosti zakotvená 
v textovej �asti konceptu ÚPN. 

U nepo�nohospodárskych pôd (NP) sme sa obmedzili iba na sumár všetkých kategórií NP spolu. 
Z grafiky je zrejmé, �i ide o záber zastavaných plôch, ostatných, �i vodných plôch.  

Špecifický je záber plôch lesných pôd (LP), ktorý sa vz�ahuje iba na navrhovaný areál KSCR 
Golfpark Sekule. Prípadný návrh na vy�atie lesných pôd z LP bude riešený v zmysle platnej 
legislatívy.  

Vyhodnotenie záberov plôch po�nohospodárskej pôdy je spracované tabu�kovou formou pod�a 
lokalít, funk�ného využitia a skupiny BPEJ. V grafickej a tabu�kovej �asti sú charakterizované 
poradovým �íslom.  

Podrobné �lenenie pod�a etapy realizácie, lokality, druhu pozemku a bonitovaných pôdno-
ekologických jednotiek dokumentujú tabu�ky �. 1 (Návrh), �.2 (Výh�ad) – Vyhodnotenie záberov 
plôch po�nohospodárskej pôdy. 

Predpokladá sa nasledovný rozsah záberov: 

Trvalý záber celkom  

Záber celkom     139,7848 ha (návrh – 134,0666 ha, výh�ad – 5,7182 ha) 

Záber po�nohospodárskych pôd     84,6272 ha (návrh –   79,5006 ha, výh�ad – 5,1266 ha) 

Záber nepo�nohospodárskych pôd    55,1576 ha (návrh –   54,5660 ha, výh�ad – 0,5916 ha) 

Zo záberu po�nohospodárskej pôdy je: 

v zastavaných územiach     25,5387 ha (návrh –   22,5473 ha, výh�ad – 2,9914 ha) 

mimo zastavaných území     58,0548 ha (návrh –   56,9533 ha, výh�ad – 2,1352 ha) 

2.24.1 HYDROMELIORÁCIE 
V návrhu územného plánu sú na �asti plôch s vodnými stavbami (závlahovými stavbami) 
navrhované výh�adové plochy pre novú výstavbu. V prípade realizácie zmeny funk�ného využitia  
na týchto plochách v prípade narušenia jestvujúcich závlahových sietí bude uplatnený postup 
pod�a vyjadrenia a požiadaviek štátneho podniku Hydromeliorácie k územnému plánu obce 
Sekule. V prípade narušenia jestvujúcich závlahových sietí koncové živé �asti budú prepojené na 
neporušené – funk�né �asti.  Ich technické riešenie bude predmetom príslušnej projektovej 
dokumentácie. 
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2.24.2 OD�ATIE PO�NOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 
Charakteristika po�nohospodárskej pôdy na základe BPEJ 

BPEJ 7 
miestny kód 

Pôdny typ Skupina 
odvodu 

Poznámka 

0118003 �ernozeme �iernicové, prevažne karbonátové �ažké 2 
pôda chránená v 
zmysle zákona 
�.220/2004 Z.z. 

0111002 
0111005 
0126002 

fluvizeme glejové, stredne �ažké (lokálne �ahké) 
�iernice glejové, stredne �ažké karbonátové aj nekarbonátové 3 

pôda chránená v 
zmysle zákona 
�.220/2004 Z.z. 

0112003 fluvizeme glejové, �ažké 5 - 
0113004 
0114061 
0114062 

fluvizeme glejové až fluvizeme pelické, ve�mi �ažké, stredne 
�ažké až �ahké 

6 - 

0121001 
0125001 

�iernice typické, �ahké vysychavé, 
�iernice glejové prevažne karbonátové, �ahké 6 - 

0159011 
0159041 
0159201 
0159211 
0159301 
0159411 

regozeme arenické (pieso�naté) na viatych pieskoch 
a rozplavených viatych pieskoch, �ahké 7 - 

0198003 
0194002 gleje, stredne �ažké, �ažké až ve�mi �ažké 8 - 

2.24.3 ZHODNOTENIE PREDPOKLADANÉHO OD�ATIA PO�NOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 
V zmysle zákona �. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní po�nohospodárskej pôdy je treba chráni� 
po�nohospodársku pôdu zaradenú pod�a kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do prvej až 
štvrtej kvalitatívnej skupiny, uvádzanej v prílohe �. 3 zmie�ovaného zákona ako aj pôdu s 
vykonanými hydromeliora�nými, prípadne osobitnými opatreniami na zachovanie a zvýšenie jej 
výnosnosti a ostatných funkcií, napr. sady, vinice, chme�nice, protierózne opatrenia. 
Vyhodnotenie trvalého záberu z h�adiska ochrany po�nohospodárskej pôdy v zmysle 
zákona 220/2004 Z. z. o ochrane po�nohospodárskej pôdy 
typologicko 
produk�ná 
kategória pôd 

Záber po�nohospodárskej pôdy 
Podiel celkovej 
výmery 
k zaberanej % 

 

1 - -  

2 - -  

3   0,0765 ha 0,1  

4 - -  

5- 9 56,8768 ha (návrh), 2,1352 ha (výh�ad) 99,9  

Spolu 56,9533 ha (návrh), 2,1352 ha (výh�ad) 100  

Pri po�nohospodárskom pôdnom fonde ide najmä o  trvalý záber po�nohospodárskej pôdy mimo 
zastavaného územia obce. �as� však predstavujú aj plochy v rámci zastavaného územia obce. 
Takmer všetky odnímané pôdy patria medzi stredne a málo- produk�né po�nohospodárske pôdy 
zaradené do 5.- 9. kvalitatívnej skupiny BPEJ. Nepodliehajú ochrane po�nohospodárskej pôdy 
v zmysle zákona �.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní po�nohospodárskej pôdy. Na 
niektorých zaberaných lokalitách sú vybudované hydromeliora�né zariadenia o celkovej 
výmere cca 2 ha.  

Pôdy v riešenom území sú v užívaní nasledujúcich po�nohospodárskych subjektov: BOSPOR, s.r.o., 
AGROPLANT, s.r.o., ktoré obhospodarujú prevažnú vä�šinu územia katastra. �as� ornej pôdy je 
v súkromnom užívaní.  

Ako bolo zmienené v texte vyššie, celkový návrh záberu po�nohospodárskej pôdy je riešený najmä 
pre funkcie bývania, vybavenosti, športu a rekreácie, v okrajovej �asti komunálnej výroby 
a obslužnej dopravy. �asto ide o polyfunk�né územia s jednou hlavnou funkciou podporenou 
mnohými �alšími, s dôrazom na adekvátny rozvoj zelene. Podrobne je každá plocha 
charakterizovaná v kapitole funk�ného využitia plôch.  

Pri realizácii jednotlivých zámerov je nutné: 
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• nenarušova� ucelenos� honov a nes�ažova� obhospodarovanie po�nohospodárskej pôdy nevhodným 
situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním �astí nevhodných na obhospodarovanie 
po�nohospodárskymi mechanizmami 

• vykona� skrývku humusového horizontu po�nohospodárskych pôd odnímaných natrvalo 
a zabezpe�i� ich hospodárne a ú�elné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu. 

2.24.4 VY�ATIE LESNEJ PÔDY 
pozn. prevzaté z materiálu – Posúdenie záberu lesného pôdneho fondu pri budovaní športovo – rekrea�ného areálu – 
GOLFOVÉ IHRISKO - SEKULE  

Územie golfového areálu je sú�as�ou LHC (lesný hospodársky celok) Moravský Ján, obhospodarujú ho Lesy 
Slovenskej republiky, š.p. OZ Šaštín – Stráže. Lesné porasty sú zaradené do kategórie lesov 
hospodárskych.  

Pod�a doložených podkladov bol vložený situa�ný plán navrhovaného golfového ihriska do 
porastovej mapy a následne boli vypo�ítané jednotlivé plochy, ktoré budú zasiahnuté budovaním 
golfového ihriska.  

Rozloženie pozemkov golfového ihriska je nasledovné: 
Celá plocha golfového ihriska - 878 380,4 m2 

Z toho zasiahnuté plochy budovaním jamiek - odpalísk: 
  
Rozloženie pozemkov golfového ihriska je nasledovné- 
  
-celková výmera areálu golfového ihriska   87,8381 ha 
-mimo LP (lesná pôda)      19,2931 ha 
-LP         68,5450 ha 
Plocha zasiahnutá budovaním jamiek   33,9912 ha 
-z toho LPF       25,4943 ha 
 -z toho porastová plocha    22,9251 ha 
 -LP bez lesných porastov      2,5692 ha. 
V navrhovanom areáli KSCR Golfpark Sekule dôjde k záberu lesnej pôdy na plochách v 
juhovýchodnej �asti riešeného územia na ú�ely vybudovania golfového ihriska a v okrajových 
�astiach riešeného územia na ú�ely vybudovania inžinierskych stavieb a budov. 

Golfové ihrisko sa plánuje prevažne na lesnej pôde, na plochách lesných porastov zaradených do 
kategórie lesov hospodárskych. V rámci jednotlivých golfových jamiek dôjde k premene štruktúr 
�asti lesných porastov na trvalé trávne, bylinné i krovinné porasty. 

Dotknuté plochy golfového ihriska budú perspektívne navrhnuté na do�asné vy�atie z LP. 

Po zrealizovaní golfového ihriska sa vypo�íta trvalý záber LP a zachované plochy lesných porastov 
sa navrhujú vráti� spä� do LP. 

Vzh�adom na plánovanú zmenu funk�ného využitia zachovaných lesných porastov v areáli 
golfového ihriska v budúcnosti budú tieto plochy po súhlase príslušného orgánu štátnej správy 
lesného hospodárstva preradené do kategórie lesov osobitného ur�enia s mimoproduk�nou 
funkciou pre plnenie funkcií spolo�ensko – zdravotných, resp. rekrea�ných. 

Dôvodom je charakter parkovej krajiny, ktorá realizáciou investi�ného zámeru vznikne a typ 
umiestnených štruktúr (lúky), ktoré je možné prinavráti� do pôvodného stavu, ak by sa 
v budúcnosti zmenila koncepcia využitia územia.  

Pri realizácii v ostatnej �asti areálu KSCR sa predpokladá obdobný postup vyhodnotenia záberov 
LP. Plochy odlesnené realizáciou navrhovaných budov a inžinierskych stavieb budú vyhodnotené 
ako trvalý záber LP a zachované plochy lesných porastov sa navrhujú vráti� spä� do LP a následne 
navrhnú� na prehlásenie na lesy osobitného ur�enia s mimoproduk�nou funkciou pre plnenie 
funkcií spolo�enských – zdravotných resp. rekrea�ných.
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2.25 HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z H�ADISKA 
ENVIROMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH  A ÚZEMNOTECHNICKÝCH 
DÔSLEDKOV 

Návrh územného plánu obce Sekule bol spracovaný na základe schváleného zadania v súlade s 
požiadavkami a cie�mi stanovenými v zadaní. Tieto požiadavky boli premietnuté, v súlade s 
ustanoveniami stavebného zákona, do konkrétnych návrhov priestorového usporiadania a 
funk�ného využívania územia. 

Je predpoklad, že �alší územný rozvoj obce ovplyvnia nasledovné údaje: 
�

 v severovýchodnej �asti riešeného územia obce je plánovaný rozsiahly investi�ný zámer vybudova� 
komplexné stredisko cestovného ruchu a rekreácie, viacfunk�ný areál so zameraním na šport 
(dominantne na golf), rekreáciu, kultúru, komer�nú vybavenos� a rekrea�né bývanie 

�

 vo východnej �asti riešeného územia obce je plánovaný investi�ný zámer vybudova� Aquapark 

�

 veková štruktúra obyvate�stva pod�a SODB v roku 2001zaznamenala pomerne vysoké zastúpenie 
predproduktívnej zložky obyvate�stva(jej podiel do roku 2005 vzh�adom na starnutie obyvate�stva klesol) 
a vývoj obyvate�stva za posledných 10 rokov zaznamenal mierny nárast obyvate�stva, a to hlavne 
migráciou a je tu predpoklad, že obyvate�stvo obce Sekule bude mierne rás� aj v najbližších rokoch. 

�

 dobrá strategická poloha obce Sekule v blízkosti hrani�ných priechodov do Rakúska (5 km) a do 
�eskej republiky (9 km) – možnos� pracovných príležitostí v zahrani�í 

�

 dobré dopravné napojenie obce Sekule (dia�nica D2 Bratislava – Kúty, cesta I. triedy  I/2 Bratislava – 
Kúty, dvojko�ajná elektrifikovaná železni�ná tra� Devínska Nová Ves – Kúty, ktorá je sú�as�ou 
multimodálneho koridoru �. IV (Berlin – Thessaloniki), hrani�ný prechod do Rakúska cez rieku Moravu 
cez nový most) 

�

 blízkos� priemyselných parkov v Lozorne, Bratislave 

�

 perspektíva pracovných príležitostí v oblasti ochrany a obnovy a udržiavania po�nohospodárskej 
krajiny, nové formy zamestnanosti  

�

 možnos� dennej dochádzky za prácou do miest Bratislava, Malacky, Senica, B�eclav 

�

 perspektíva rozvoja bývania v prírodne hodnotnom území. 

Návrh územného plánu obce Sekule rozvíja všetky funkcie v území, dominantne sa orientuje na 
bývanie, ob�ianska vybavenos�, šport, rekreáciu. 

Bývanie – návrh po�íta s intenzifikáciou a skvalit�ovaním existujúcej obytnej zástavby, s 
vybudovaním nových obytných zón v etape návrhovej a �iasto�ne i výh�adovej v sú�asnom 
zastavanom území obce. Návrh ur�uje potenciálne vhodné plochy pre bývanie vo východnej �asti 
obce. 

Ob�ianska vybavenos� – bude prednostne umiest�ovaná v centrálnej �asti obce a v novom centre 
v severnej �asti obce, tiež v areáli KSCR a v navrhovaných plochách pre bývanie. 

Turizmus, šport a rekreácia – sú rozvíjané na ve�kých plochách po obvode obce, so zastavaným 
územím obce sú spojené sústavou peších trás a líniami a plochami krajinnej a sídelnej zelene. 

Krajinná a sídelná zele� existujúca i existujúce a navrhované plochy a línie vodných prvkov, tiež 
navrhované rekrea�né trasy budú tvori� prírodný nosný spojitý skelet územia. 

                                                                                                                                                                                                       


