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1. Základné údaje: 

 

Názov úlohy: Urbanistická štúdia – Rekreačná zóna Čilistov 

Etapa úlohy: Zadanie pre urbanistickú štúdiu - čistopis 

Obstarávateľ:  Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích 
podkladov  a územnoplánovacej dokumentácie: 

 Ing. arch. Miroslava Valková, reg. č. 300 

 

2. ÚVOD 

Obstarávanie Urbanistickej štúdie Rekreačná zóny Čilistov je riešené na základe uznesenia mestského 
zastupiteľstva v Šamoríne č. 21/2021/III. zo dňa 19.5.2021 v zmysle ktorého mestské zastupiteľstvo 
odsúhlasilo obstarávanie Územného plánu Rekreačnej zóny Čilistov s tým, že riešenie bude pred 
vypracovaním samotného návrhu ÚPNZ overené urbanistickou štúdiou. 

Mesto Šamorín je podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) obstarávateľom územnoplánovacej 
dokumentácie obce ako aj územného plánu zóny. Vzhľadom na zmenu spoločensko-ekonomických 
podmienok ako i vzhľadom na zmenu legislatívy v oblasti územného plánovania je potrebné, aby 
mesto Šamorín ako príslušný územnoplánovací orgán pristúpilo k spracovaniu územného plánu zóny, 
ktorý by komplexne riešil územie rekreačnej zóny nachádzajúcej sa prevažne v katastrálnom území 
Čilistov, ktorá je v záväznej časti Územného plánu mesta Šamorín vyznačená ako regulačný blok  
30+ZaD3.47. 

Dôvody pre obstaranie nového územného plánu rekreačnej zóny možno zhrnúť do nasledovných 
okruhov: 
– Podľa § 12 ods. 1 písm. b) stavebného zákona mesto obstaráva územný plán zóny ak schválený 

územný plán obce ustanovuje vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely.  
– ÚPN mesta Šamorín vo svojej záväznej textovej časti v bode 33.7 vymedzuje verejnoprospešné 

stavby, na ktoré sa môže v zmysle § 108 odsek 2 a 3 stavebného zákona pozemok, stavba a práva 
k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme  vyvlastniť. Podľa § 
26 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je možné vyvlastniť pozemky pri budovaní vodnej 
stavby a podľa § 21 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je možné 
vyvlastniť pozemky pri výstavbe týchto sietí.  

– V rámci mesta Šamorín sú ako verejnoprospešný záujem klasifikované stavby verejného 
dopravného a technického vybavenia územia. Predmetné verejnoprospešné stavby sú rovnako 
graficky schematicky zadefinované v prílohe č. 1 textovej záväznej časti územnoplánovacej 
dokumentácie. 

– Zároveň Záväzná časť ÚPN mesta Šamorín stanovuje v bode 33.8 potrebu obstarať ÚPP – 
urbanistickú štúdiu v súlade s ustanoveniami § 4 stavebného zákona resp. iné ÚPP podľa § 3 
Stavebného zákona a ostatné podklady podľa §7a Stavebného zákona pre lokalitu 30+ZaD3.47 
určenú na funkciu „športovo rekreačná vybavenosť“. 

Na základe uvedeného postupu boli v septembri 2021 vykonané prípravné práce, ktorých cieľom bolo 
zozbieranie informácií o území a ktoré budú podkladom pre spracovanie urbanistickej štúdie v zmysle 
tohto zadania. 
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3. URČENIE ŠPECIFICKÉHO  ÚČELU  POUŽITIA  URBANISTICKEJ  ŠTÚDIE 

V súlade s § 3 Vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii (ďalej vyhláška) stanovuje a v zmysle § 4 ods. 1  Zákona č. 50/1976 o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov sa stanovuje 
špecifický účel použitia urbanistickej štúdie nasledovne:  

− špecifickým účelom použitia urbanistickej štúdie v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  je 
spodrobnenie, či prehĺbenie koncepcie využitia územia spracovaním urbanistickej štúdie 
v súlade s platným Územným plánom mesta Šamorín v znení jeho zmien a doplnkov 01 - 04, 
(ďalej „územný plán mesta“), resp. návrh a overenie novej koncepcie priestorového 
usporiadania a funkčného využitia územia, vyriešenie územno-technických problémov v území, 

− ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia bude slúžiť 
pri príprave územného plánu zóny.  

4. URČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV RIEŠENIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 

Hlavnými cieľmi riešenia urbanistickej štúdie bude : 

− spodrobniť platnú územnoplánovaciu dokumentáciu daného priestoru z roku 2021 
v komplexnom urbanistickom riešení, 

− navrhnúť urbanistickú koncepciu územia rekreačnej zóny rozvíjajúcu súčasný potenciál 
územia pre vytvorenie  kvalitnej urbanistickej štruktúry s dôrazom na tvorbu kvalitného 
rekreačného územia bez prvkov mestskej a klasickej vidieckej zástavby v území, upresniť 
a detailnejšie zadefinovať regulatívy z ÚP pre jednotlivé sekcie riešeného územia 
s podrobnosťou regulácie stanovenou pre územný plán zóny, 

− navrhnúť priestorové riešenie a umiestnenie „južného obchvatu“ mesta Šamorín vo väzbách 
na dopravný systém a nové rozvojové zóny v riešenom území, (rešpektovať štúdiu - autor R-
project), 

− podporiť prírodný charakter priestoru okolo priesakového kanála ako  biokoridoru miestneho 
významu a formovať ho ako výrazný krajinársky prvok v území - tzv. lineárny park („zelená 
línia“ prepojení parkových a krajinárskych úprav s pozdĺžnymi a priečnymi zelenými koridormi), 
pričom je nevyhnutné zohľadniť súčasné kvality prírodného prostredia z hľadiska ochrany 
prírody a krajiny a jeho väzby na okolitú rekreačnú krajinu a súvislosti prvkov ekologickej 
stability územia, 

− navrhnúť koncepciu dopravného vybavenia územia s dôrazom na pešiu a cyklistickú dopravu 
v prepojení na navrhovaný nadradený dopravný systém v zmysle platného územného plánu 
mesta, 

− navrhnúť koncepciu rekreačných priestorov s ich hierarchickým využitím od komplexnej 
rekreačnej vybavenosti, cez zóny individuálnej rekreácie, po verejné chránené priestory bez 
zásadných stavebných zásahov. Navrhnúť distribúciu – plošné rozmiestnenie prevládajúcich 
a prípustných funkcií v území.  

5. POŽIADAVKY NA VARIANTY RIEŠENIA 

Pre spracovanie urbanistickej štúdie sa variantné riešenie nevyžaduje, avšak ani nevylučuje. 
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6. ZHODNOTENIE POŽIADAVIEK VYPLÝVAJÚCICH Z NADRADENEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ 
DOKUMENTÁCIE, VÝSTUPOV ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH A OSTATNÝCH PODKLADOV 

V súčasnosti pre územie platí územný plán mesta – regulačné celky č. 30, 64, ZaD.47 (50).  
Charakteristika jednotlivých regulačných celkov je v Územnom pláne mesta stanovená nasledovne: 

33.2.2.7. Športovo-rekreačná vybavenosť 
 

Označenie lokalít 
(regulačného 
bloku) v grafike: 

30, ZaD3.47 (50) 

Charakteristika 
ostatných 
regulačných 
blokov: 

Plochy slúžiace pre rekreáciu, oddych v rekreačných zariadeniach – rôzne formy ubytovacích 
a stravovacích zariadení, pobyt v prírodnom prostredí, športové aktivity a rekreačné ihriská 
prírodného charakteru. 

Funkčné využitie: 

- prevládajúce Plochy prevažne areálového charakteru s využitím pre šport, tvorené krytými a otvorenými 
športovými zariadeniami, športovými ihriskami slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu a územia 
slúžiace športovým aktivitám vo voľnom čase, prechodné ubytovanie hotelového a penziónového 
typu, liečebný/kúpeľný dom – len vo vyznačenej časti * lokality č. ZaD3.17 (* pozri výkresy č. 2.1, 2.2), 
relaxačné centrá, kúpaliská, termálne kúpaliská, areály voľného času, ubytovacie zariadenia 
cestovného ruchu – hotely, penzióny, turistické ubytovne, prislúchajúca dopravná a technická 
vybavenosť, klubové zariadenia, v lokalite č. ZaD3.01 len strelecký klub a zariadenie pre cvičenie psov, 
v lokalite č. ZaD3.21 len jachtársky klub a súvisiace zariadenia, v lokalite č. ZaD3.28 len apartmánové 
domy a ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, v lokalite č. ZaD4.09 len bežecká dráha a súvisiace 
obslužné zariadenia 

- prípustné Ubytovacie zariadenia viažuce sa na funkciu, objekty individuálnej chatovej rekreácie, záhradky, 
agroturistika, liečebný dom v ZaD3.17 v časti pri Čilistovskej ceste, odstavné státia a parkoviská pre 
obsluhu funkcie, doplnkové funkcie, ktoré neprekročia svojím rozsahom 15 % plochy pozemkov 
prevládajúcej funkcie, maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia, verejné 
stravovanie, rýchle občerstvenie, bufety,  

Objekty a zariadenia pre obsluhu základnej funkcie, doplnkové služby, kongresové centrum 

- neprípustné Bytové domy, rodinné domy, obchodné centrá, nákupné strediská, obchodné domy, distribučné a 
veľkoobchodné centrá, hypermarkety, supermarkety, diskonty, veľtržné a výstavné areály, obradné 
siene, kostoly, modlitebne, objekty verejnej správy, štátnej správy, zariadenia obrany, materské školy, 
základné umelecké školy, stredné a vysoké školy, areály vedy a výskumu, polikliniky, nemocnice, 
domovy dôchodcov, záhradníctva, skleníkové hospodárstvo, priemyselná výroba, poľnohospodárska 
a živočíšna výroba, skladové areály, stavebné dvory, kompostárne, zberné dvory, akékoľvek 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov, čerpacia stanica pohonných hmôt, tranzitné vedenia 
technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej 
oblasti Žitný ostrov v zmysle §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., činnosti nevhodné v Chránenom 
vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom  biokoridore toku Dunaja podľa 
kapitoly č. 33.4.3, funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru 
terajšej zástavby 

Priestorové usporiadanie: 

Max. výška 
oplotenia 
pozemkov: 

1,8 m zo strany od ulice, 2,0 m z ostatných strán 

Max. podlažnosť 
pre ostatné 
regulačné bloky: 

2 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie  

 

Index zastavanosti 
max. pre regulačný 
blok ZaD4.09: 

0,03 

 

Index zastavanosti 0,20 
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max. pre ostatné 
regulačné bloky: 

Koeficient zelene 
min.: 

0,50  

Špecifické 
regulatívy: 

Pre regulačné bloky ZaD3.17, ZaD3.26, 30+ZaD3.47 spracovať UŠ zóny a následne ÚR pre celú lokalitu 
resp. jej logicky ucelenú časť.  
V Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom  biokoridore tok Dunaja 
(35, ZaD3.21) zakázať rekreačné aktivity, ktoré sú v príkrom rozpore s environmentálnymi záujmami 
týchto vzácnych území, jedná sa konkrétne o obmedzenie všetkých foriem intenzívnej  pobytovej 
rekreácie vrátane hausbótov, rekreačných stredísk, botelov, kempingov, ako aj foriem spojených 
s jazdou motorových plavidiel a vozidiel všetkých druhov pri Starom koryte Dunaja a v okolí Vtáčieho 
ostrova. 
V okolí Vtáčieho ostrova obmedziť lov pernatej zveri. 

Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. 

Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33. 

33.2.2. Vegetačné úpravy (zeleň parkov a lesoparkov) 
 

Označenie lokalít 
(regulačného 
bloku) v grafike: 

64 

Charakteristika: Plochy slúžiace pre zeleň lesoparkov a parkov 

Funkčné využitie: 

- prevládajúce Plochy parkovej a sadovnícky upravenej zelene, plochy zelene s úpravou lesoparkového charakteru 
dostupné širokej verejnosti, zeleň plošná a líniová plniaca významnú funkciu 

- prípustné Drobná architektúra a mobiliár, zariadenie pre faunu a flóru, galéria, pešie komunikácie, menšie 
ihriská, plochy pre deti a pod., altánky, vodné plochy. 

Pobytové lúhy, náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy, drobné zariadenia pre vedecko-
výskumné účely, drobné zariadenia vybavenosti, hygienické a technické zariadenia pre obsluhu 
územia, verejné stravovanie, reštaurácia, čárda, rýchle občerstvenie, bufety, zjazdné chodníky, 
bežecké dráhy. 

- neprípustné Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití, osobitne činnosti 
nevhodné v Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom  biokoridore 
toku Dunaja podľa kapitoly č. 33.4.3 

Priestorové usporiadanie: 

Max. podlažnosť: 1 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie  

Index zastavanosti 
max.: 

0,10  

Koeficient zelene 
min.: 

0,70 

Špecifické 
regulatívy: 

V Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom  biokoridore tok Dunaja 
(ZaD3.20 a ZaD3.42) zakázať rekreačné aktivity, ktoré sú v príkrom rozpore s environmentálnymi 
záujmami týchto vzácnych území, jedná sa konkrétne o obmedzenie všetkých foriem intenzívnej  
pobytovej rekreácie vrátane hausbótov, rekreačných stredísk, botelov, kempingov, ako aj foriem 
spojených s jazdou motorových plavidiel a vozidiel všetkých druhov pri Starom koryte Dunaja 
a v okolí Vtáčieho ostrova. 
V okolí Vtáčieho ostrova obmedziť lov pernatej zveri. 

Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33. 
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Obr. č. 1 -  Územný plán mesta - výkres č. 1.2 Komplexný urbanistický návrh 

 
 

Obr. č. 2 -  Územný plán mesta - výkres č. 2.2 Regulačný výkres 
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Obr. č. 3 -  Územný plán mesta - výkres č. 3 Návrh dopravy 

 

 

 

7. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

Riešené územie zasahuje je súčasťou mesta Šamorín a zasahuje do katastrálneho územia Čilistov 
a Mliečno. Hranice riešeného územia sú vymedzené regulačnými blokmi 30, 50, 64, ZaD 3.47 
nasledovne: 

 



Zadanie pre Urbanistickú štúdiu – Rekreačná zóna Čilistov 

 

Strana 8 z 9 

 

8. POŽIADAVKY NA VARIANTY RIEŠENIA 

8.1. Urbanizmus  

− navrhnúť urbanistickú koncepciu riešeného územia v podrobnosti postačujúcej pre ďalšie 
spracovanie dokumentácie pre územné konanie, 

− zástavbu samostatne stojacimi objektami navrhnúť ako rozvoľnenú s ohľadom na okolití 
prírodné prostredie,  

− v maximálnej miere rešpektovať konfiguráciu terénu, 

− vymedziť nezastaviteľný priestor vo väzbe na ochranné pásmo priesakového kanála. 

8.3. Požiadavky na verejné dopravné vybavenie územia  

− navrhnúť optimálnu koncepciu dopravnej obsluhy územia v prepojení na jestvujúci ako 
i navrhovaný dopravný systém, napojenie na súčasný systém komunikácií v súlade s platnými 
požiadavkami STN, 

− vymedziť a zadefinovať pozemky pre nadradený dopravný systém – „južný obchvat“ mesta vo 
funkčnej triede C1, 

− riešiť minimálne jednostranný chodník pozdĺž komunikácií s napojením na existujúce chodníky 
v prechode do voľnej krajiny, 

− zásadný priestor venovať cyklistickej doprave vo väzbách na nadradený komunikačný systém 

− pešiu dopravu zamerať okrem iného i na dostupnosť nezastavateľného územia priesakového 
kanála zo všetkých druhov rekreačnej vybavenosti  

8.4. Technická infraštruktúra   

− v urbanistickej štruktúre navrhnúť koncepciu verejného technického vybavenia územia, 

− zhodnotiť potreby zvýšenia kapacít jestvujúcich inžinierskych sietí, prípadne ich preložiek za 
rešpektovania ich zákonom stanovených ochranných pásiem. 

8.5 Životné prostredie 

− navrhnúť plochy pre separovaný odpad,  

− navrhnúť opatrenia na zadržiavanie vody v území v častiach kde konfigurácia terénu nebude 
umožňovať ich odvedenie do toku,  

− v území povoľovať max. malé zdroje znečistenia ovzdušia,  

− prísne rešpektovať prvky MÚSES v dotyku s priesakovým kanálom. 

9.  POŽIADAVKY NA ROZSAH A SPÔSOB SPRACOVANIA TEXTOVEJ ČASTI A GRAFICKEJ 
ČASTI URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 

Keďže cieľom urbanistickej štúdie je spracovať podklad pre tvorbu územného plánu zóny, 
dokumentáciu je potrebné spracovať v nasledujúcom členení: 

Textová časť bude obsahovať: 

A. Základné údaje 

a) hlavné ciele a úlohy, 
b) údaje o súlade riešenia územia so zadaním urbanistickej štúdie. 

B. Riešenie urbanistickej štúdie 
a) vymedzenie riešeného územia (územie jednej obce alebo viacerých obcí na základe údajov z 

katastra nehnuteľností) a jeho geografický opis 
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b) návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania, 
c) návrh funkčného využitia územia  
d) návrh verejného dopravného vybavenia územia vrátane riešenia širších vzťahov, 
e) návrh verejného technického vybavenia územia vrátane riešenia širších vzťahov, 
f) vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov, 
g) návrhy a opatrenia z hľadiska životného prostredia. 

Grafická časť bude obsahovať: 

Hlavné výkresy, ktorých podkladom sú katastrálne mapy v mierke 1:1000, prípadne 1 : 500. 1 : 5 000.  
Výkresy budú obsahovať: 

a) širšie vzťahy so zameraním na limity využitia územia, na koordináciu súčasnej a navrhovanej 
verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, na ochranu prírody a krajiny vrátane prvkov 
územného systému ekologickej stability v rámci obce s vyznačením hranice riešeného územia, 

b) výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia, 
c) výkres verejnej dopravnej vybavenosti, 
d) výkres verejnej technickej vybavenosti, 
e) návrh nového usporiadania pozemkov. 

Počty vyhotovenia: 

Návrh a čistopis urbanistickej štúdie budú vyhotovené nasledovne : 

− grafická časť – v dvoch vyhotoveniach, 

− textová časť v dvoch vyhotoveniach, 

− textová a grafická časť na elektronickom nosiči vo formáte .pdf a v editovateľnej forme 

10. POŽIADAVKY  NA  PREROKOVANIE URBANISTICKEJ  ŠTÚDIE 

Urbanistická štúdia bude prerokovaná s verejnosťou, dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami 
verejného dopravného a technického vybavenia územia ako i s právnickými a fyzickými osobami 
podieľajúcimi sa na využívaní územia. 

11. SÚHLAS ORGÁNU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA 

Urbanistická štúdia bude prerokovaná s verejnosťou, dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami 
verejného dopravného a technického vybavenia územia ako i s právnickými a fyzickými osobami 
podieľajúcimi sa na využívaní územia. 

 

Mesto Šamorín ako príslušný orgán územného plánovania súhlasí s navrhovaným znením Zadania 
Urbanistickej štúdie  - Rekreačná zóny Čilistov  

 
 
 
  
 ............................................................... 
 Bc Csaba Orosz 
 primátor mesta 
 


