OBEC KYNCEĽOVÁ
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č.

1/2008

KTORÝM SA VYHLASUJÚ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU AGLOMERÁCIE
BANSKÁ BYSTRICA, OBEC KYNCEĽOVÁ, LOKALITA 15 A 16
ZMENA A DOPLNOK Č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Kynceľovej podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu aglomerácie Banská Bystrica, obec
Kynceľová, lokalita 15 a 16, Zmena a doplnok č. 4
Prvá časť

Limity a regulatívy pre územný rozvoj
§1
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
a)
b)
c)

(1) V štruktúre osídlenia:
osídlenie považovať ako súčasť krajinnej štruktúry, ktorým sa zachováva trvalo udržateľný rozvoj,
osídlenie rozvíjať v integrálnej súčasti bývania, občianskeho vybavenia, telovýchovy
a športu, rekreácie a cestovného ruchu, výroby a technického vybavenia,
pri zabezpečovaní rozvoja osídlenia vychádzať z jestvujúcej štruktúry osídlenia.
(2) V štruktúre bývania zaisťovať výstavbu podľa záväznej časti Zmeny a doplnku č.3.

(3) Pre rodinné domy zaisťovať zástavbu podľa regulatívov záväznej časti Zmeny
a doplnku č.3.
(4) Pre telovýchovu, šport a rekreáciu zaisťovať rozvoj telovýchovy, športu a rekreácie
na ploche územnej lokality č.15.
(5) Pre výrobu zaisťovať rozvoj nezávadnej výroby a skladov na ploche územnej lokality č.16.
a)
b)

a)
b)

(6) Koncepčno - kompozičné regulatívy:
koncepčno-kompozičná os územnej lokality č.16 je tvorená obslužnou komunikáciou
triedy C2,
koncepčno-kompozičným nositeľom centra voľného času v územnej lokalite č.15 je
športový štadión.
(7) Významné verejné priestory:
územná lokalita č.15 so zariadeniami centra voľného času,
dom smútku s pohrebiskami lokalizované v územnej lokalite č.15.
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(8) Regulačné celky riešeného územia v rámci urbanistickej štruktúry obce sú vymedzené územnými lokalitami č.15 a 16
§2
Určenie prípustných a obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitia jednotlivých
plôch
(1) Zmena a doplnok č.4 územie z funkčného hľadiska navrhuje využiť na plochy pre
športovo rekreačné funkcie a pohrebné funkcie a na plochy výroby.
(2) Plochy pre športovo rekreačné funkcie a pohrebné funkcie; v územnej lokalite č.15
sa navrhujú pre monofunkčné využitie.
a)
b)
c)

(3) Plochy výroby; v územnej lokality č.16 sú určené pre nezávadnú výrobu.
prípustná funkcia sú sklady, služby,
obmedzujúca funkcia sú dopravné služby,
vylučujúca funkcia je bývanie, telovýchova a šport, rekreácia.

(4) Poľnohospodársku pôdu v lokalite D4/1, D4/2 a D4/3 pre účely nepoľnohospodárskeho využitia je možné použiť len po 31.12.2009.
§3
(1) Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia, zariadení telovýchovy
a športu
(2) Zástavbu občianskej vybavenosti navrhovať podľa všeobecne technických požiadaviek stavebného zákona a príslušných noriem.
(3) Zástavbu objektov občianskej vybavenosti navrhovať o podlažnosti 1-3 podlaží,
z toho
a) podzemné podlažia ako skladové a plynotesné CO úkryty /nezáväzné/,
b) nadzemné podlažia funkčné podľa druhu vybavenia,
c) nadzemné podlažia funkčné podľa druhu vybavenia,
(4) Strecha sedlová alebo valbová so sklonom 4 až 10°. Pripúš ťajú sa aj ploché strechy.
(5) Krytina nie je predpísaná.
(6) Obvodové steny sa doporučujú zatepľovať.
(7) Farby stien pastelové, farebnosť nie je predpísaná.
(8) Pre občiansku vybavenosť zaisťovať plynotesné úkryty na príslušné kapacity.
(9) Odstavné státia navrhovať podľa STN 736110.
(10) V rámci vonkajších úprav zaisťovať miesto pre nádoby na zber komunálneho odpadu.
(11) Biologicky rozložiteľný odpad v zariadeniach občianskeho vybavenia zneškodňovať
v kompostárni.
(12) V územných lokalitách je nutné zaisťovať miesto pre kontajnery na separovaný zber
odpadu a miesto pre veľkoobjemové kontajnery na zber drobného odpadu zo stavebnej činnosti nepodliehajúcej stavebnému konaniu.
(13) Pred výstavbou zaisťovať meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu
v pôdnom vzduchu podľa NV SR č.350/2002 Z. z., ktorým sa stanovujú podrobnosti
o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
(14) Vzhľadom na to, že na riešenom území je predpoklad výskytu archeologických
nálezov si vlastník pri akejkoľvek zemnej činnosti, v stupni projektovej prípravy resp. územného konania vyžiada stanovisko KPÚ.
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(15) V rámci stavebnej činnosti, v prípade akéhokoľvek archeologického nálezu
postupovať v zmysle par.40, odst.2,3 zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu
a par.127 zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pričom :
a) nálezca, alebo zodpovedná osoba za vykonanie prác je povinná priamo, alebo prostredníctvom obce urobiť ohlásenie nálezu najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení
Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica,
b) nález ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ, alebo ním poverenou odborne
spôsobilou osobou, najmenej však 3 pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu,
c) od toho času je nálezca povinný vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu,
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, znečisteniu a odcudzeniu,
d) archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových
súvislostí len oprávnená osoba metódami archeologického výskumu,
e) začiatok zemných prác nahlásiť písomnou formou najmenej 14 dní vopred KPÚ Banská
Bystrica.
§4
Zásady a regulatívy pre umiestnenie zariadení výroby a skladov
(1) Zástavbu zariadení výroby a skladov navrhovať podľa všeobecne technických
požiadaviek stavebného zákona a príslušných noriem.
(2) Zástavbu občianskej vybavenosti navrhovať podľa všeobecne technických požiadaviek stavebného zákona a príslušných noriem.
(3) Zástavbu objektov občianskej vybavenosti navrhovať o podlažnosti 1-3 podlaží,
z toho
a) podzemné podlažia ako skladové a plynotesné CO úkryty /nezáväzné/,
b) nadzemné podlažia funkčné podľa druhu výroby a skladov,
c) nadzemné podlažia funkčné podľa druhu výroby a skladov,
(4) Strecha sedlová alebo valbová so sklonom 4 až 10°. Pripúš ťajú sa aj ploché strechy.
(5) Krytina nie je predpísaná.
(6) Obvodové steny sa doporučujú zatepľovať.
(7) Farby stien pastelové, farebnosť nie je predpísaná.
(8) Pre občiansku vybavenosť zaisťovať plynotesné úkryty na príslušné kapacity.
(9) Odstavné státia navrhovať podľa STN 736110.
(10) V rámci vonkajších úprav zaisťovať miesto pre nádoby na zber komunálneho odpadu.
(11) Biologicky rozložiteľný odpad v zariadeniach občianskeho vybavenia zneškodňovať
v kompostárni.
(12) V územných lokalitách je nutné zaisťovať miesto pre kontajnery na separovaný zber
odpadu a miesto pre veľkoobjemové kontajnery na zber drobného odpadu zo stavebnej činnosti nepodliehajúcej stavebnému konaniu.
(13) Pred výstavbou zaisťovať meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu
v pôdnom vzduchu podľa NV SR č.350/2002 Z. z., ktorým sa stanovujú podrobnosti
o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
(14) Vzhľadom na to, že na riešenom území je predpoklad výskytu archeologických
nálezov si vlastník pri akejkoľvek zemnej činnosti, v stupni projektovej prípravy resp. územného konania vyžiada stanovisko KPÚ.
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(15) V rámci stavebnej činnosti, v prípade akéhokoľvek archeologického nálezu
postupovať v zmysle par.40, odst.2,3 zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu
a par.127 zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pričom :
a) nálezca, alebo zodpovedná osoba za vykonanie prác je povinná priamo, alebo prostredníctvom obce urobiť ohlásenie nálezu najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení KPÚ
Banská Bystrica,
b) nález ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ, alebo ním poverenou odborne
spôsobilou osobou, najmenej však 3 pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu,
c) od toho času je nálezca povinný vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu,
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, znečisteniu a odcudzeniu,
d) archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových
súvislostí len oprávnená osoba metódami archeologického výskumu,
e) začiatok zemných prác nahlásiť písomnou formou najmenej 14 dní vopred KPÚ Banská
Bystrica.
§5
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
a)
b)
c)
d)
a)
b)

(1) V oblasti cestnej dopravy
rezervovať územie pre budovanie nových miestnych obslužných komunikácií funkčnej
triedy C2, C3, D1 a účelových spevnených komunikácií,
rezervovať územie pre budovanie odstavných plôch a parkovísk pre osobné autá,
rezervovať územie pre budovanie peších a cyklistických komunikácií,
odvodnenie parkovísk navrhovať so zariadeniami pre zachytávanie ropných látok.
(2) V oblasti vodného hospodárstva, zásobovania pitnou vodou:
rozvádzaciu vodovodnú sieť I. a II. tlakového pásma navrhovať verejnými priestranstvami v koridoroch s inými sieťami,
rozvádzaciu vodovodnú sieť II. tlakového pásma napojiť na vodojem Nemce.

a)
b)

(3) V oblasti vodného hospodárstva, v časti splašková kanalizácia:
kanalizačnú sieť splaškovú budovať v etapách potreby územných lokalít,
kanalizačnú sieť splaškovú budovať verejnými priestranstvami v koridoroch s inými sieťami.

a)
b)

(4) V oblasti vodného hospodárstva, v časti dažďová kanalizácia:
kanalizačnú sieť dažďovú budovať v etapách potreby územných lokalít,
kanalizačnú sieť dažďovú budovať verejnými priestranstvami v koridoroch s inými sieťami.

(5) V oblasti vodného hospodárstva, v časti odvodňovacia drenáž, odvodňovaciu
drenáž zabezpečovať v etapách potreby územných lokalít s napojením na dažďovú
kanalizáciu.
a)
b)
c)
d)

(6) V oblasti zásobovania plynom
zabezpečiť prevádzky schopnosť VTL plynovodov vo svojich ochranných
a bezpečnostných pásmach,
zabezpečiť napojenie STL plynovodu na regulačnú stanicu plynu lokalizovanú
v územnej lokalite č.14,
STL plynovod navrhovať verejnými priestranstvami v koridoroch s inými inžinierskymi
sieťami,
podľa
technických
možností
uprednostňovať
koridory
inžinierskych
sietí
v bezpečnostnom pásme VTL plynovodov.

(7) V oblasti vykurovania zabezpečiť ekologický spôsob vykurovania zariadení riešeného územia na báze vykurovacieho média – zemný plyn.
a)

(8) V oblasti zásobovania elektrickou energiou
vybudovať nové zahusťovacie kioskové trafostanice TS 41, TS 42, TS 43, TS 44
s kapacitou transformátora podľa tabuľky navrhovaných trafostaníc a energetického
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b)

c)

d)

a)

b)

zbilancovania jednotlivých územných lokalít a ich káblovým prepojením na jestvujúce
distribučné VN 22 kV vedenia č. 308,
VN 22 kV prípojky pre navrhované kioskové trafostanice budovať zemnými VN 22 kV
suchými káblami z VN 22 kV vedenia č. 306 zokruhovaním, vedenými zeleným pásom
vedľa cestných a peších komunikácií,
NN sekundárnu sieť v novonavrhovanej urbanizovanej zástavbe budovať zemnými káblami typu AYKY, CYKY do 240 mm2 uloženými v zemi popri cestných a peších komunikáciách, kde sa jednotlivé objekty budú napájať slučkovaním cez rozpojovacie
a prípojkové skrine objektov s elektromerovými rozvádzačmi, voľne prístupné z ulice,
a možnosťou dosiahnutia dvojcestného /okružného/ zásobovania,
vonkajšie osvetlenie riešiť výbojkovými svietidlami s úspornými zdrojmi, ktoré sú osadené na podperných bodoch spolu s NN sekundárnym rozvodom, resp.
v novourbanizovaných lokalitách na samostatných oceľových stožiaroch s káblovým
zemným rozvodom AYKY do 25 mm2, spínanie osvetlenia bude zabezpečené prostredníctvom rozvádzačov RVO od trafostaníc.
(9) V oblasti telekomunikácií
vbudovať novú miestnu telefónnu sieť zemnou úložnou kabelážou metalickými káblami
v novourbanizovaných lokalitách z jestvujúcej prístupovej telekomunikačnej siete
/traťové a sieťové rozvádzače/, digitálnej ATÚ v zemi popri navrhovaných cestných
a peších komunikáciách s odbočením pod areálom firmy ESTE s. r. o.,
zriadiť nové sieťové rozvádzače a traťové rozvádzače v novej trase mts /miestnej
telefónnej siete/ pre pripojenie objektov riešené Zmenou a doplnkom č.4 ÚPN-A B. Bystrica pre obec Kynceľová lokalita č.15 a 16.

§6
Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny
a)
b)

(1) Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
kultúrno-historická hodnota sa nedá pripisovať územnej lokalite č.15 a 16.,
vzhľadom na to, že obec je písomne evidovaná od 15.storočia je predpoklad, že na
riešenom území sa môžu vyskytovať pamiatky doteraz neevidované. Uvedené skutočnosti vyvolávajú vykonanie záchranného archeologického výskumu podľa §. 37 zákona
NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

(2) Aby bolo možné zaisťovať výstavbu v územných lokalitách č.15 a 16 pri realizácii
všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle
par. 40 zákona NR SR č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu – pamiatkového zákona/
preto pri prípadnom náleze, stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať
podľa platnej legislatívy.
a)
b)
c)

d)
e)

(3) Zásady a regulatívy pre ochranu prírody a tvorby krajiny
usmerňovať poľnohospodársku činnosť na orných pôdach a pôdach s trvale trávnym
porastom,
zabezpečiť riešenie opatrení, ktoré spôsobujú zosuvy po klzných, ílovitých vrstvách
realizáciou
zvýšeného podielu stromovej a krovitej vegetácie výsadbou rôznych solitérov, skupín
a stromoradí vysokej a nízkej zelene s cieľom nahradiť deficit lesných plôch, v maximálnej miere uplatniť všetky druhy zelene,
nutné je uprednostniť nealergujúce druhy,
odvodňovacích drenáží s napojením na dažďovú kanalizáciu, ktorá vyúsťuje do
miestneho recipientu Selčianskeho potoka.

(4) Zásady a regulatívy pre vytváranie, udržiavanie ekologickej stability vrátane plôch
zelene -zaisťovať pravidelnú starostlivosť o plochy verejnej zelene s vysokou stromovou
a krovitou zeleňou s cieľom prispieť k eliminácii zosuvov a erózií v riešenom území.
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§7
Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
(1) Optimalizovať negatívne vplyvy na zložky životného prostredia /pôda, verejná zeleň, voda a ovzdušie/ spôsobené ochrannými pásmami všetkých druhov, stavebnou činnosťou a svahovými poruchami.
(2) Navrhnutej zástavbe a jej riešeniu zaistiť vyhovujúce podmienky oslnenia
a insolácie.
(3) Vytvoriť vhodné podmienky k pohybovým a relaxačným aktivitám.
(4) Zaisťovať likvidáciu odpadov podľa zásad a opatrení pre nakladanie s odpadmi
v súlade s programom odpadového hospodárstva obce.
Druhá časť

Vymedzenie zastavaného územia obce, ochranných pásiem a chránených
území
§8
Vymedzenie zastavaného územia
(1) Zastavané územie k 1.1.1990 nie je dotknuté. Riešené územie sa nachádza v mimo
zastavaného územia obce Kynceľová.
(2) Rešpektovať hranicu nového zastavaného územia vymedzenú Zmenou a doplnkom
č.4, tvorenú spojnicou lomových bodov 201 – 214.
§9
Vymedzenie ochranných pásiem
Stavebnú činnosť a iné rôzne aktivity v záujmovom a riešenom území zaisťovať so zreteľom
na ochranné pásma, ktoré sú vyvolané :
a) 50 m ochranným pásmom pohrebísk,
b) obojstrannými 15 m a 20 m ochrannými pásmami od osi ciest III. triedy včítane ochranných hlukových pásiem /izofón hluku/ vyvolané nepriaznivými účinkami hluku od pozemnej dopravy,
c) obojstranným 8m ochranným pásmom VTL plynovodov,
d) obojstranným 20 m bezpečnostným pásmom VTL plynovodov,
e) obojstranným 10 m ochranným pásmom vzdušných 22 kV vedení elektrickej energie,
f) obojstranným 5 m ochranným pásmom primárnych vodohospodárskych sietí vodovodov a kanalizácií.
§ 10
Vymedzenie chránených území
Zmena a doplnok č.4 nevymedzuje chránené územia nakoľko v riešenom území sa nenachádzajú.
Tretia časť

Plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny
§ 11
Plochy pre verejno-prospešné stavby
(1) Plochy pre verejno-prospešné stavby sú zastúpené :
1. pozemkami komunikácií
2. prístupmi na pozemky občianskej vybavenosti a výroby
3. pozemkami technickej infraštruktúry
(2) Tieto plochy sú súčasťou výkresovej prílohy B9 – Výkres pozemkov pre
verejnoprospešné stavby a verejnoprospešné stavby
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§ 12
Plochy pre delenie a sceľovanie pozemkov
Zmena a doplnok č.4 riešením územných lokalít
delí pozemky pre zástavbu zariadení výroby a skladov,
sceľuje pozemky pre zástavbu telovýchovných zariadení, športu a rekreácie; pre technickú
infraštruktúru a jej zariadenia1
§ 13
Plochy pre asanáciu
Zmena a doplnok č. 4 uvažuje v územnej lokalite č.16 na ploche nezávadnej výroby č. 5 asanovať jestvujúce objekty poľnohospodárskeho dvora. Ich asanáciou sa získajú vhodné plochy pre nezávadnú výrobu a sklady. Nie je vylúčené, aby podľa vyhodnotenia stavebnotechnického stavu sa pre nezávadnú výrobu riešila aj ich prestavba.
§ 14
Plochy pre chránené časti krajiny
Z riešenia Zmeny a doplnku č. 4 pre územné lokality č.15 a 16 nevyplynula požiadavka na
územie týkajúce sa chránených časti krajiny.
Štvrtá časť

Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
§ 15
Určené pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
Vzhľadom na to, že Zmena a doplnok č.4 je vypracovaná vo výkresových prílohách 1:2000
s vyššou podrobnosťou je dostatočným podkladom pre vypracovanie zastavovacích plánov
investičných zámerov pre:
územnú lokalitu č.15 – Centrum voľného času a
územnú lokalitu č.16 – Priemyselná zóna.
Piata časť

Verejnoprospešné stavby a záväzné časti
§ 16
Zoznam verejno-prospešných stavieb
(1) Za verejno-prospešné stavby sa považujú stavby určené na verejnoprospešné
služby a pre verejné dopravné a technické vybavenie územia, podporujúce jeho rozvoj
a ochranu životného prostredia. Zo zámerov Zmeny a doplnku č. 4 vyplynuli požiadavky na
definovanie verejno-prospešných stavieb, pre ktoré je potrebné do doby ich realizácie
vytvoriť vhodné územie a technické podmienky, ktoré umožnia ich realizáciu.
(2) Verejnoprospešné stavby v odvetví doprava sú:
1. komunikácie funkčnej triedy C2
2. komunikácie funkčnej triedy C3
3. komunikácie funkčnej triedy D1
4. účelové komunikácie spevnené
5. cyklistické pruhy triedy D2
6. pešie komunikácie a rozptylové plochy
7. odstavné a parkovacie plochy
8. autobusové zástavky.
(3) Verejnoprospešné stavby v odvetví vodné hospodárstvo sú
a) v časti zásobovania vodou
1. privádzacie potrubie do nového vodojemu Senica
2. nový vodojem Senica s objemom 300 m3 s max. hladinou vody na kóte 430 m
n. m.
1

Tieto pozemky sú delené resp. sceľované v súlade s vlastníctvom vyplývajúce zo zápisov
z katastra nehnuteľností.

Strana 7 z 9

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kynceľová č. 1/2008

b)

3. rozvádzacie vodovodné potrubie I. tlakového pásma pre územnú lokalitu č.16
4. rozvádzacie vodovodné potrubie II. tlakového pásma pre územnú lokalitu č.15
v časti odkanalizovania
1. splaškový kanalizačný zberač financovaný z prostriedkov Európskej únie
v rámci programu ISPA
2. splašková kanalizácia
3. dažďová kanalizácia
4. odvodňovacia drenáž
5. regulácia Selčianskeho, Nemčianskeho a Kynceľovského potoka bez nárokov
na stavebno-technické úpravy
(4) Verejnoprospešná stavba v odvetví zásobovania plynom je STL plynovod.
(5) Verejnoprospešné stavby v odvetví zásobovania elektrickou energiou sú
1. budovanie nových zahusťovacích kioskových trafostaníc TS 41, TS 42, TS 43
TS 44 s kapacitou transformátora podľa tabuľky navrhovaných trafostaníc
a energetického zbilancovania jednotlivých územných lokalít s ich káblovým
prepojením na jestvujúce distribučné VN 22 kV vedenia č. 308.
2. realizácia VN 22 kV prípojok pre navrhované kioskové trafostanice zemnými
VN 22 kV suchými káblami z 22 kV vedenia č.308 zokruhovaním, vedenými
zeleným pásom vedľa cestných a peších komunikácií.
3. budovanie NN sekundárnej siete v novo navrhovanej urbanizovanej zástavbe
zemnými káblami typu AYKY, CYKY do 240 mm2 uloženými v zemi popri
cestných a peších komunikáciách, kde sa jednotlivé objekty budú napájať
slučkovaním cez rozpojovacie a prípojkové skrine objektov s elektromerovými
rozvádzačmi, voľne prístupné z ulice, s možnosťou dosiahnutia dvojcestného
/okružného/ zásobovania.
4. budovanie vonkajšieho osvetlenia výbojkovými svietidlami s úspornými
zdrojmi, ktoré budú osadené na podperných bodoch spolu s NN sekundárnym
rozvodom, resp. v novourbanizovaných lokalitách na samostatných oceľových
stožiaroch s káblovým zemným rozvodom AYKY do 25 mm2, spínanie
osvetlenia bude zabezpečené prostredníctvom rozvádzačov RVO od
trafostaníc.
(6) Verejnoprospešné stavby v odvetví telekomunikácií
1. preložka DOK Banská Bystrica – Brezno
2. zriadenie nových sieťových a traťových rozvádzačov v novej trase mts
/miestnej telefónnej siete/ pre pripojenie objektov návrhu Zmien a doplnkov č.4
ÚPN-A mesta B. Bystrica pre Obec Kynceľová
3. budovanie novej miestnej telefónnej siete zemnou úložnou kabelážou
metalickými káblami v novourbanizovaných územných lokalitách z jestvujúcej
prístupovej telekomunikačnej siete /traťové a sieťové rozvádzače/, digitálnej
ATÚ v zemi popri navrhovaných cestných a peších komunikáciách,
s odbočením pod areálom firmy ESTE s.r.o.
4. rozšírenie a rekonštrukcia nevyhovujúcej miestnej telefónnej siete
v intenzifikovaných územných lokalitách metalickými káblami zemnou úložnou
kabelážou.
§ 17
Schéma záväzných častí riešenia verejno-prospešných stavieb

(1) Schéma záväzných častí riešenia je vo výkrese č. B9 grafickej časti
územnoplánovacej dokumentácie.
(2) Schéma verejnoprospešných stavieb je vo výkrese č. B9 grafickej časti
územnoplánovacej dokumentácie
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Piata časť

Záverečné ustanovenia
§ 18
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 schválilo obecné zastupiteľstvo
v Kynceľovej na svojom zasadnutí dňa 24.4.2008 uznesením č. 18/2008
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 24.4.2008

Ing. Martina Kubišová
starostka obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 8.4.2008
Zvesené z úradnej tabule dňa 24.4.2008
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