
O B E C   Ž I H Á R E C 
Obecný úrad 
925 83 Žihárec č. 599 
tel: 031/77 98 201, e-mail: ziharec@obecziharec.sk  
 

        
Výzva na predloženie ponuky 

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Obec Žihárec 
Sídlo:   925 83 Žihárec č. 559 
Štatutárny zástupca:  Alajos Baranyay - starosta obce 
IČO:   00306347 
DIČ:   2021024093 
Kontaktná osoba: Alajos Baranyay 
Telefón:  +421 317798201 
e-mail:   ziharec@obecziharec.sk 
web:   https://www.obecziharec.sk/  
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Služby 
 

3. Názov zákazky: Územný plán obce Žihárec – zmeny a doplnky č. 1 
 

4. Opis zákazky:  
 

Predmetom zákazky je vypracovanie územného plánu obce Žihárec – zmeny a doplnky č. 1, 
spracovaný v súlade s  § 11 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v 
znení neskorších predpisov a § 12, § 17 vyhlášky 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii, v znení neskorších predpisov. 
Zmeny územného plánu budú zamerané na: 
Návrh nových lokalít na bývanie, aktualizácia zrealizovaných stavieb v obci, zmena funkcie 
jednotlivých stavieb na obytnú funkciu, upravenie ochranného pásma cintorína, zrušenie ochranného 
pásma nefunkčného poľnohospodárskeho družstva, zmena funkcie obytnej s rodinnými domami 
(IBV) na obytnú s bytovými domami (KBV), zmena funkcie rekreácie na služby a bývanie, vyčleniť 
miesto pre agrofarmy. Územný plán musí byť v súlade s vyhláškami a nariadenia RÚVZ a 
veterinárnymi predpismi. 
Rozsah predmetu obstarávania: 
1) Návrh riešenia textová a grafická časť tlačená forma (3x), digitálna forma (1x) 
2) Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  textová a grafická časť tlačená 
forma (2x), digitálna forma (2x) 

3) Čistopis na §25 textová a grafická časť tlačená forma (1x), digitálna forma (2x) 
4) Čistopis po schválení Obecným zastupiteľstvom textová a grafická časť tlačená forma (3x), 

digitálna forma (2x) 
 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku 
s ekvivalentným riešením. 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 71410000-5  

mailto:ziharec@obecziharec.sk
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5. Miesto poskytnutia služieb: 
Obec Žihárec 

 

6. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou 
v bode 1. tejto výzvy. 
 

7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
 

8. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

9. Lehota realizácie zákazky:  
- dokumentácia na prerokovanie podľa termínov uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie, alebo 

v prípade financovania z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa podľa dohody,  
- dokumentácia na uloženie do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti VZN o schválení 

záväzných častí dokumentácie. 
 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  
uvádzajú:  
Predmet zákazky sa bude realizovať z dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie od 
Ministerstva dopravy a výstavby SR a z finančných prostriedkov vyhlasovateľa verejného 
obstarávania. 
 

11. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za požadované služby bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Verejný 
obstarávateľ neposkytne na plnenie zákazky preddavok. Cena bude objednávateľom uhradená po 
odovzdaní jednotlivých častí zákazky. 
 

12. Ponuková cena  
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady 
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na cestovné, stravné, ubytovanie, overovanie 
dokumentov, prekladateľské a tlmočnícke služby, tlačiarenské služby, spotrebný kancelársky 
materiál, atď. Verejný obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov 
neocenenia, podhodnotenia, alebo nezaradenia niektorých dodávok a služieb do ponukovej ceny. 
 

13. Podmienky účasti: 
Osobné postavenie: 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 
ZVO.  
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 
ponuke: 
• doklad o oprávnení poskytovať požadované služby podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto 

skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač 
zapísaný.  

• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač 
je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  
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Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha) 

Technická a odborná spôsobilosť: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej 
kvalifikácií osoby určeného na plnenie zmluvy - fotokópia autorizačného osvedčenia. 
 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 
predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, alebo úspešný uchádzač 
odmietne uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú 
na uzavretie zmluvy, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet 
zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom 
mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 
 

14. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou sa stane 
ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa bodu 5 tejto 
výzvy - Opis predmetu obstarávania. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 

15. Pokyny na zostavenie ponuky: 
Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom 
jazyku. 
Minimálny obsah ponuky: 
• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1. Cenu zákazky 

požadujeme vypracovať len podľa prílohy č. 1 a presne v takom zložení. 
• Dokumenty uvedené v bode 13. Podmienky účasti 

 

16. Pokyny k predloženiu ponuky: 
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriadneho stavu a 
opatrení týkajúcich sa zákazu, resp. obmedzenia návštev v jednotlivých budovách, ponuku 
požadujeme predložiť formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk  
Otváranie ponúk je neverejné. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) 
oznámené uchádzačom. 
 

Pri predložení ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť naskenovaný 
(najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. Do predmetu 
správy žiadame uviesť: Cenová ponuka – UPN Žihárec.  
 

17. Lehota na predloženie ponuky: 15.02.2021 do 10:00 hod. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 

 

18. Spôsob vzniku záväzku: 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného 
zákonníka. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač. 
 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
• V prípade ak najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podľa § 5 ods. 4 zákona, verejný 

obstarávateľ vyhlási nový postup verejného obstarávanie na túto zákazku. Tento postup v 
uvedenom prípade nebude vyhodnotený a bude slúžiť na určenie predpokladanej hodnoty 
zákazky. 

mailto:laci@buslaci.sk
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• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný 
obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže. 
• Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli 

v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím 
verejného obstarávateľa. 

• Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 
 
 

Žihárec, 05.02.2021 
          
 

–––––––––––––––––––––––––––––                                                                   
         Alajos Baranyay 

         starosta obce 
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Príloha č. 1 
 

CENOVÁ PONUKA  
 

Predmet zákazky: Územný plán obce Žihárec – zmeny a doplnky č. 1 
 

Identifikačné údaje uchádzača 
Obchodné meno:   
Sídlo:     
IČO:     
DIČ / IČ DPH:     
Štatutárny zástupca: 
Telefón:      
E-mail:  

 

Názov Cena  bez DPH 
(Eur) 

DPH 20% 
(Eur) 

Cena spolu s DPH 
(Eur) 

Dokumentácia na prerokovanie    

Dokumentácia na uloženie (čistopis)     

Celkom:    

 

slovom....................................................................................................................... EUR 

Som platiteľ / Nie som platiteľ DPH. 

 

 
  

 

V ........................., dňa ...... 2021 _____________________________ 
meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je 
oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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Príloha č. 2 

Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov 

 
PREDMET ZÁKAZKY:  

Územný plán obce Žihárec – zmeny a doplnky č. 1 

[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý 
predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na 
obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 
05.02.2021, 

čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo 
by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) 
akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži, 

• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním 
tejto zákazky,  

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za 
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 
verejného obstarávania, 

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné 
informácie. 

 
 
  

 

V ........................., dňa ...... 2021 _____________________________ 
meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 
 
 
 

                                                 
1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je 
oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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Základné údaje: 
 
Obstarávateľ : Obec Žihárec,  

v zastúpení p. starosta Alajos Baranyay 
 
Spracovateľ : Ing.arch. Rastislav KOČAJDA,  

KOČAJDA –ateliér architektúry 
Dlhá 16 ,  949 01 Nitra 
 

Zodpovedný projektant Ing.arch. Rastislav KOČAJDA, (reg.č. spracovateľa :1260AA) 
Hlavný inžinier a autor projektu Ing.arch. Rastislav KOČAJDA 
 
Vypracoval  Ing.arch. Rastislav KOČAJDA 

Ing.arch. Miroslava KOČAJDOVÁ 
Ing. Lucia Danišová 

 
Osoba odborne spôsobilá pre obstarávanie ÚPP a ÚPD: Ing.arch. Gertrúda Čuboňová 
 

1. Dôvody pre obstaranie územného plánu 
Na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie obce existuje niekoľko závažných dôvodov : 
a) obec Žihárec nemá spracovaný ÚPN, iba „Urbanistickú študiu prestavby centra obce“  

vypracovanú projektovou organizáciou Stavoprojekt, Bratislava a schválenú v marci 1988. 
b) Obec má záujem rozvíjať sa plánovite a odstraňovať prípadné negatívne javy spôsobené 

minulým vývojom. 
c) Je snaha zabezpečiť väčšiu účasť občanov na rozvoji a zveľaďovaní  obce 
d) Je potrebné zosúladiť záujmy obecné so záujmami celospoločenskými rešpektovaním 

územného plánu veľkého územného celku Nitrianskeho kraja  
e) Rešpektovať vlastnícke vzťahy a odzrkadliť ich podľa možností v ÚP - obce 
f) Umožniť rozvoj vitálnych funkcií obce, rozvoj výroby a služieb a podnikateľských aktivít 
g) Upriamiť pozornosť na riešenie ekologických problémov obce a rešpektovať nové zmeny 

technického, civilizačného a sociálno-ekonomického charakteru. 
 
Zadanie je prvou etapou, ktorá v procese obstarávania územno-plánovacej dokumentácie je 
schvaľovaná. Sú spracované „Prieskumy a rozbory“, ktoré dokumentujú stav obce v súčasnosti 
a sú podkladom pre Zadanie a následný Návrh ÚP obce. 
Obec chce aktívne vypracovávaním projektov participovať na získavaní prostriedkov z fondov EU. 
Spracovanie územného plánu je financované z fondov EU. 
 

2. Určenie hlavných cieľov rozvoja územia vyjadrujúcich rozvojový program 
spracovateľa

- na základe vykonaných „Prieskumov a rozborov“ v zastavanom území a v katastrálnom 
území obce navrhnúť optimálny rozvoj obce na nasledujúce obdobie; 

- zapracovať všetky zámery, štúdie a projekty do územného plánu; 
- vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj bytovej výstavby a spôsob využitia 

pozemkov, na ktorých sa nachádzali neobývané, ťažko poškodené domy; 
- navrhnúť umiestnenie chýbajúcej základnej a vyššej občianskej vybavenosti; 
- navrhnúť chýbajúcu technickú vybavenosť;
- vytvoriť územno-technické predpoklady pre formovanie a plánovité budovanie centra 

v ťažiskovej polohe hlavného referenčného uzla, podružných ref. uzlov  
- v celom riešenom území navrhnúť výsadbu stromovej a krovitej vegetácie s cieľom posilniť

ekologickú stabilitu územia; 
- vytváranie územno-technických podmienok pre rozvoj drobného podnikania – nových 

pracovných príležitostí  
- vytvoriť predpoklady pre rozvoj športu a rekreácie. 
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3. Vymedzenie riešeného územia 
Riešené územie je ohraničené hranicou katastrálneho územia obce Žihárec.
Výmera K.Ú. je      17 046 297 m2

Výmera zastavaného územia je    200 ha 
V rámci administratívnoprávneho členenia územia republiky je obec Žihárec začlenená do okresu 
Šaľa v Nitrianskom kraji. 
Kataster obce Žiharec hraničí s týmito susediacimi katastrami :  
- na severe – s K.Ú. okresného mesta Šaľa, obce Tešedíkovo 
- na východe – s K.Ú. obce Selice 
- na juhu – s K.Ú. obce Vlčany,  
- na západe – s K.Ú obce Kráľov Brod 
 

4. Požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu regiónu pre územie obce
V roku 1998 bol schválený územný plán VÚC Nitrianskeho kraja, následné Zmeny a doplnky  ÚPN 
VÚC Nitrianskeho kraja, hlavne jeho záväzná časť ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja č. 3/2004 zo dňa
8.11.2004 a z toho pre obec vyplývajú tieto záväzky: 

- Vybudovanie skupinovej kanalizácie  
- Rozvoj hospodárskych aktivít, podľa okolností môžu rozvinúť aj do priemyselných parkov 

rôzneho charakteru a významu areál- poln.družstva Starý dvor 
 

5. Zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia 
Samotná obec Žihárec nie je centrom lokálného významu. V súčasnosti má 1600 

obyvateľov, ktorí sú zamestnaní v okolitých obciach, mestách, alebo samostatne podnikajú. 
Obec patrí do nitrianského kraja a okresu mesta Šala. Obec je vzdialená od okresného 

mesta Šaľa 14,4 km a od krajského mesta Nitra 41,5 km. V obci sa nachádza viacero jazier 
prírodného charakteru, ktoré možu úpravou zmeniť na športovo-rekreačnú atrakciu obce. 

 

6. Požiadavky na riešenie záujmového územia obce 
V širších súvislostiach treba rešpektovať a podporovať väzby obce na vyššiu vybavenosť
okresného mesta Šaľa, krajského mesta Nitra a tiež vzájomné väzby susedných obcí hlavne 
Tešedíkovo a Kráľov Brod, ktoré majú najväčšie prirodzené vzťahy. Schválením rozvojových plôch 
sa uvažuje aj s rozšírením hraníc zastavaného územia. 
 

7. Základné demografické údaje a prognózy
Demografické údaje patria k základným zdrojom informácií v podmienkach a predpokladoch 
ďalšieho rozvoja územia. Pomáhajú pri spracovávaní územno-plánovacej dokumentácie už v jej 
prípravných fázach. Ich poznanie pomáha pri spracovaní urbanistickej koncepcie územia. Hlavne 
stav obyvateľstva a jeho vývoj sú základnými údajmi pre optimálne dimenzovanie veľkosti 
jednotlivých funkčných zložiek sídla. 
 Kapitola je spracovaná na základe podkladov Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku  
 

a) Retrospektívny vývoj obyvateľstva 
Tabuľka č.1 „Vývoj počtu obyvateľstva v obci Žihárec“ 
 
Rok sčítania Počet obyvateľov 
1869 
1890 
1900 
1921 

2442 
2866 
2818 
2663 
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1940 
1948 
1960 
1970 
2004 
2005 

2389 
2108 
2370 
2071 
1614 
1600 

Vývoj počtu obyvateľstva mal od roku 1890 klesajúcu tendenciu. Pokles obyvateľstva bol 
spôsobený  útlmom v prvej svetovej vojne a deportáciou obyvateľstva do Maďarska. V súčasnosti 
sa vývoj obyvateľstva stabilizoval. Nepriaznivý stav vo vývoji obyvateľstva je výsledkom nedostatku 
pracovných príležitostí, zmeny výrobnej štruktúry na danom území, zaostalosti obce 
v infraštrukturálnej vybavenosti a jej obmedzenej dopravnej dostupnosti. 
 

b) Dynamika vývoja v poslednom desaťročí, biologická povaha, bilancia   
 obyvateľstva 

Rok Živo- 
narodení 

zomrelí Prirodzení 
prírastok 

prisťahovalí vysťahovalí Prírastok 
sťahovaním 

Celkový 
prírastok 

Stav 
k 31.12 

2004 15 23 -8 36 21 15 7 1614 
2005 14 21 -7 27 19 8 1 1600 

c) Štruktúra obyvateľstva podľa produktivity v %  
(podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva) 
rok Predprod. Produkt. Poprod. 
2001 15 62,8 22,2 

d) Obyvateľstvo podľa národnosti (r.2001) 
Národnosť %
Slovenská      23,37% 
Maďarská      75,38% 
Rómska        0,57% 
Česká         0,44% 
 
e) Obyvateľsto podľa náboženského vyznania  
Rímsko - katolícke       60,11 % 
Evanjelické            7,35 % 
Gréckokatolícke           0,19 % 
Čs. Husitské   .           0,06 % 
Bez vyznania            6,85 % 
Nezistené              0,75 % 
 
f) Dynamika vývoja 

Vývoj počtu obyvateľov mal od roku 1890 klesajúcu tendenciu, s výraznou urbanizáciou 
miest a s odlivom obyvateľov do miest za prácou a bývaním nastal pokles počtu obyvateľov v obci 
to bolo aj dôsledkom celoslovenského javu zníženej pôrodnosti, ťažších ekonomických 
podmienok, aj zvyšujúcej sa nezamestnanosti. V posledných rokoch sa vývoj obyvateľstva 
stabilizoval. 

Ak by došlo k rozvoju turistiky, podnikateľských aktivít a viac sa zviditeľnili miestne 
atraktivity, mierny rast sa za ďalších 10 rokov zmení na výraznejší nárast. Územný plán sa plánuje 
na obdobie 15 rokov, táto prognóza počíta s týmto obdobím. 

 
Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov : Rok
1614       2004 
1600       2005
2160       2022 
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Štatistický úrad vypracoval v r.1996 výhľad priemernej veľkosti cenzovej domácnosti za 
celú SR do r.2015, ktorý by mal mať nasledujúcu tendenciu 2,76. Pri odvodzovaní výhľadového 
ukazovateľa vychádzame z tejto celoslovenskej tendencie. Získame tak isté rozpätie počtu bytov, 
ktoré bude potrebné zabezpečiť pre výhľadový počet obyvateľov. 

 
Na tento počet obyvateľov treba uvažovať s nasledujúcim počtom bytov: 
 
Rok  2006 2022 
Súčasný počet 
obývaných bytov  

 
597 

 
800 

Počet neobývaných bytov je 20 
 
V návrhu UPN-obce treba riešiť:

• Nové ponukové plochy pre výstavbu rodinných domov 
• Uvažovať s výstavbou nájomných bytov 
• Vymedziť plochy so staršou zástavbou vhodnou na modernizáciu alebo celkovú 

asanačnú prestavbu 
 

8. Osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce
Žihárec leží cca 12 km juhozápadne od okresného mesta Šaľa. Obec sa nachádza v Podunajskej 
nížine a celý povrch je rovinatý. Terén sa nachádza v rozmedzí 110,00 –113,00 m n.m. V obci sa 
nachádza viacero jazier prírodného charakteru.  
Žihárec je klasifikovaný ako hromadná cestná dedina, rešpektujúci topografické podmienky 
s kompozičnou osou, ktorá je tvorená Hlavnou ulicou. Zástavba je orientovaná štítom na ulicu. 
Občianska vybavenosť sa združuje v centre obce, za ktorý môžeme považovať okolie v blízkosti 
obecného úradu.  

Občianska vybavenosť sa združuje hlavne v blízkosti základnej školy. Severozápadne sa 
nachádzajú dve ihriská, zastupujúce náplň voľnočasových aktivít. Za nimi sa nachádzajú aj rybníky 
športového charakteru. Z hľadiska priestorovej lokalizácie je funkčná náplň občianskej 
vybavenosti koncentrovaná v jednej centrálnej zóne, kde je zahustené zastúpenie občianskej 
vybavenosti komerčnej (nákupné stredisko, reštaurácia, kaviareň, infocenturm) a občianskej 
vybavenosti nekomerčnej (základná škola, klub dôchodcov, kostol farský úrad, obecný úrad, 
kultúrny dom, zdravotné stredisko). V obci prevláda obytná funkcia, sústredená prevažne na 
bývanie v rodinných domoch. 
V návrhu UPN-obce treba: 

• Podporiť súčasné centrum obce a kompozičnú os 
• Obytne rozvojové plochy umiestňovať do lokalít nezasahujúcich do ochranných pásem 

(cintorína poľnoh.družstva, priemyslu,...) 
 

9. Osobitné požiadavky na obnovu, prestavbu a asanáciu obce 
V obci Žihárec tvorí sídelnú štruktúru prevažne výstavba z rodinných domov, ktoré prevažujú nad 
ostatnými objektmi. V obci sa nachádza 8 štvorbytoviek a 1 bytovka s 28 bytmi. Po r.1950 sa 
začali stavať domy štvorcového pôdorysu so stanovou strechou. V 70-tych rokoch minulého 
storočia sa začala presadzovať výstavba 2- podlažných nových rodinných domov s využitím 
poschodia, prípadne aj s podpivničením, v 80-tych rokoch sa stavali častejšie domy so sedlovými 
strechami s využitím podkrovia. 
Zaujímavé stavby v obci :
Bytové domy, Lekáreň, pomníky, cintorín so vstupnými bránami 
Kultúrne pamiatky:

1. kostol sv. Jozefa 
2. kostol, ref. 
3. kaplnka mena P. Márie 
4. kríž na cintoríne, klasicistický, z roku 1808 
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Zdravotný stav bytov – domov je pestrý sú zastúpené všetky bonitné skupiny. Väčšinou sa 
jedná o zachovalé obnovené a nové stavby. Objekty na asanáciu zahŕňajú väčšinou staré hlinené 
hospodárske budovy, ale aj obytné budovy. 

• Stav bytov -spolu    597 
 
V návrhu UPN-obce treba: 

• regulačne usmerniť výstavbu nových a rekonštrukcie a prestavby jestvujúcich objektov tak, 
aby sa zlepšil architektonicko-urbanistický obraz obce a zvýšila sa aj kvalita výstavby a jej 
výtvarno-kompozičný charakter a úroveň bývania. 

 
10. Požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technického vybavenia

Doprava a dopravné zariadenia 
Katastrálnym územím obce Žihárec prechádzajú cesty: 
- cesta druhej triedy II/573 v trase – križ. s R1 okr. Galanta – Šaľa – Vlčany – Kolárovo – križ. 

s I/63 Komárno, 
- cesta tretej triedy III/5085 v trase – križ. s II/573 okr. Šaľa – Diakovce – Žihárec – križ. s II/573 

okr. Šaľa, 
- cesta tretej triedy III/5087 v trase – križ. s III/5085 okr. Šaľa – križ. s II/561 Kráľov Brod, 

Plánovaná trasa rýchlostnej cesty R7, ktorá je v príprave Národnej diaľničnej spoločnosti a. 
s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava sa riešeného územia katastra nedotýka. 

 
V rámci celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 boli na uvedených cestách zistené 

nasledovné intenzity dopravy: 
 

č. cesty č. úseku sčítací úsek T O M S 
82730 k.z. Šaľa – odb. III/5085 smer Žihárec 667 1725 19 2411 II/573 
82727 Odb. III/5085 smer Žihárec – odb. 

III/5731 v o. Vlčany 
646 2588 25 3229 

83011 Zač. na II/573 v Šali – koniec zástavby 
Šaľa

932 6038 72 7042 

83010 k.z. Šaľa – odb. III/5613 v o. Diakovce 932 6038 72 7042 
83016 Odb. III/5613 v o. Diakovce – odb. 

III/5087 v o. Žihárec 
365 1253 14 1632 

III/5085 

83017 Odb. III/5085 smer Žihárce c – odb. 
III/5731 v o. Vlčany 

329 660 9 998 

Cesta tretej triedy III/5087 nebola zaradená do celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005. 
na uvedenej ceste bola zistená intenzita dopravy v rámci celoštátneho sčítania doravy na cestách 
III. triedy SR v roku 2001 a jej intenzita je nasledovná: 

 
č. cesty T O M S 
III/5087 114 735 9 858 

Poznámka: T- ťažké voz., O – osobné voz., M – motocykle, S – spolu /motorové vozidlá/24 h – 
celoročný priemer/ 

Hlavné pešie ťahy hlavné pešie ťahy sú potvrdené pešími komunikáciami. Obojstranné 
pešie komunikácie sa nachádzajú pozdĺž hlavnej cesty III/5085, pozdĺž ostatných komunikácií sú 
jednostranné.  

Hromadná doprava je zabezpečovaná pravidelnou autobusovou dopravou SAD ako 
spojenie smerom na Šaľu, Kolárovo, Dunajskú stredu, Komárno, Trstice, Kráľov Brod, Neded, 
Nitra, Bratislava.. V obci Žihárec je vybudovaných 6 autobusových zastávok. 4 zastávky sa 
nachádzajú na ceste III/5085 pričom zastávka na severozápadnom cípe dediny je len na 
znamenie. Ďalšie zastávky sa nachádzajú v blízkosti obecného úradu, potraviny Jednota a na 
severovýchodnom cípe dediny smerom na Kolárovo. Zvyšné dve zastávky sa nachádzajú na ceste 
III/5087. jedna je umiestnená pri PD a druhá v blízkosti základnej školy.  
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Statická doprava- V obci je niekoľko spevnených plôch určených a využívaných na 
parkovanie:pred kostolom, zdravotným strediskom,  pri cintoríne, pri futbalovom ihrisku.  

 Železničná doprava
K.ú. Žihárec prechádza trať Šaľa – Neded, ktorá je zaradená do programu presunu 

regionálnej dopravy na vyššie územné celky. Zariadenia ŽSR v predmetnej lokalite sú z hľadiska 
rozvojových záujomov stabilizované. Pri prípadnom situovaní stavieb v ochrannom pásme dráhy je 
potrebné zapracovať opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky. 
Prípadné novozriaďované krížovania s cestnými komunikáciami sa odporúča riešiť mimoúrovňovo. 

Letecká doprava.
V zmysle § 30 zákona č. 143/ 1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení 

neskorších predpisov, je potrebný súhlas Leteckého úradu Slovenskej republiky na stavby 
a zariadenia mimo ochranných pásiem letísk a leteckých zariadení, a to na: 
- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods.1, písmeno a), 
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých 

vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b), 
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných 

zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické 
zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c), 

- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo 
zosilňovanie elekromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, 
písmeno d). 

 
V návrhu ÚPN obce bude potrebné  

• uvažovať so zistenými dopravnými závadami a stanoviť spôsob odstránenia nedostatkov 
• vytvoriť a upraviť vhodné parkovacie plochy v centre obce 
• riešiť nové miestne prístupové komunikácie v rozvojových lokalitách  
• uvažovať s dobudovaním chodníkov v rozvojových lokalitách 
• vyriešiť problémové križovanie ciest III/5087 a III/5085 pred kostolom napr. kruhovou 

križovatkou 
• koordinovať postup prác dopravnej a technickej infraštruktúry  

 
Vodné hospodárstvo 

Zásobovanie pitnou vodou je prevádzkované cez skupinový vodovod Trstice – Tešedíkovo, 
ktorých vodovodná sieť je v správe ZsVS OZ Galanta so sídlom v Šali. V okrese Šaľa je okrem 
obce Žihárec na skupinový vodovod aj obec Tešedíkovo, ďalšie dve obce (Trstice a Kráľov Brod) 
sú v okrese Galanta. Podiel zásobovaných obyvateľov v celom skupinovom vodovode bol (v roku 
1996) 89,1%, v Žihárci a Tešedíkove dokonca 92,4%. Zásobovaný je z diaľkovodného systému 
Gabčíkovo. 
V súčasnosti sa na území okresu Šaľa nevyužíva ani jeden podzemný vodný zdroj na zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou. V prípade nedostatku z dôvodu poruchy vodárenskej sústavy by sa 
mohli využiť jestvujúce vodné zdroje v obciach Žihárec, Tešedíkovo, čiastočne Vlčany a Neded, 
podobne aj mesto Šaľa, ktoré má vybudovaných 9 vlastných vodných zdrojov. Veľkozdroje 
podzemnej vody pre pitné účely sa nachádzajú mimo okresu Šaľa - Jelka 700 l/s (okres Galanta). 
(zdroj UPN VÚC). 
V návrhu ÚPN –obce je potrebné: 

• napojiť nové rozvojové lokality na vodovod 
 
Kanalizácia 

V okrese je na kanalizačnú sieť napojené len mesto Šaľa, čiastočne obce Trnovec n/V a 
Močenok. Z celkového počtu 54 568 obyvateľov je na verejnú kanalizáciu v správe ZsVaK -u OZ 
Šaľa napojených len 23 935, čo je 43,9 %. ČOV a kanalizácia mesta Šaľa je hydraulicky i látkovo 
preťažená, z tohto dôvodu sa v súčasnosti realizuje I. etapa rekonštrukcie mestskej ČOV s 
výusťou do recipienta Váhu. V štádiu projektovej prípravy sú ČOV a kanalizácie obcí Diakovce, 
Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany, Neded.(zdroj VÚC). 
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V súčasnosti nie je obec Žihárec napojená na verejnú kanalizáciu. Na vyriešenie 
odkanalizovania obce bol vypracovaný projekt „Odkanalizovanie regiónu Šaľa – kanalizácia 
Žihárec“ spoločnosťou Hydrocoop spoločnosť s r.o. Bratislava v roku 2003. Kanalizácia je už 
zrealizovaná, výtlačné potrubie do ČOV Šaľa je funkčné a gravitačná kanalizácia bude 
skolaudovaná v marci 2007 a následne uvedená do používania. 
Odkanalizovanie obce Žihárec vychádza z koncepcie systému odvádzania splaškových vôd z obcí 
regiónu Šaľa daným Žiadosťou o finančný príspevok EK fondu ISPA k finančným memorandom 
roku 2003. odpadové vodu z obce budú dopravované výtlačným potrubím do ČOV Šaľa. 
Obec je odkanalizovaná hlavnými kanalizačnými zberačmi S až B a prislúchajúcimi stokami. 
Vzhľadom k rovinatému terénu obce, geologickému zloženiu podložia, hladine podzemnej vodu je 
navrhovaná splašková kanalizácia profilu DN 300 s hĺbkou uloženia do 3,50 m so systémom 
čerpacích staníc a výtlačných potrubí V1-V14. 
Návrhom splaškovej stokovej siete v obci s následným čistením odpadových vôd v ČOV Šaľa sa
zabezpečí zlepšenie životných podmienok regiónu a zvýšenie životnej úrovne obyvateľov obce. 
Zároveň bude zabezpečená ochrana životného prostredia, obzvlášť ochrana podzemných vôd, 
ktoré sa vyskytujú v regióne. 
Splašková kanalizácia obce bude realizovaná v zelených pásoch popri miestnych komunikáciách, 
resp. štátnych cestách, v samotných miestnych komunikáciách, resp. v ich krajniciach. Čerpacie 
stanice sú navrhované v zelených pásoch mimo komunikácií. Vo viacerých prípadoch je 
kanalizácia navrhnutá okrajmi povrchových rigolov dažďových vôd, ktoré sú situované pozdĺž
komunikácií. 
Stavba kanalizácie je súvisiacou a podmieňujúcou investíciou odkanalizovania obce Žihárec. 
Realizácia kanalizácie zabezpečí odkanalizovanie všetkých odpadových vôd obce Žihárec a ich 
čistenie na ČOV Šaľa v súlade s koncepciou odkanalizovania regiónu. 
Odpadové vody obce budú prečerpávané na ČOV Šaľa centrálnou čerpacou stanicou v strede 
obce Žihárec za obecným úradom a novopostavenou bytovkou. 
V návrhu ÚPN –obce je potrebné: 

• napojiť nové rozvojové lokality na už existujúcu kanalizáciu.  
 
Plynofikácia 
Obec Žihárec je zásobovaná z rozvodu VTL DN 100, ktorý končí v regulačnej stanici pri areáli 
výskumného vodohospodárskeho ústavu, s ochranným pásmom 8 m. VTL rozvody s ochranným 
pásmom 4 m. Obec je plynofikovaná zo stredotlakého plynovodu STL, ktoré sú napojené na 
vysokotlaký plynovod VTL 150 PN 40 Tešedíkovo – Neded. STL rozvody sú s pretlakom DN 50 – 
150.  
V návrhu ÚPN –obce je potrebné koncepčne riešiť

• plynofikáciu nových rozvojových lokalít.  
 

Elektrifikácia 
Obec Žiharec je zásobovaná zo vzdušného 22 kV primárneho systému samostatnými 
odbočujúcimi 22 kV prípojkami, a to :.   
 TS 0850-001 – 400 kVA  
 TS 0850-002 – 630 kVA  
 TS 0850-003 – 250 kVA  
 TS 0850-007 – 400 kVA  
 TS 0051-009 – 250 kVA  

Elektrická energia sa používa v domácnostiach, na používanie elektrospotrebičov, na 
prípravu TÚV a prípadne na vykurovanie. 
Veterná elektráreň

Pre katastrálne územie Žihárec je spracovaný projekt na realizáciu veternej elektrárne. 
Projekt bol spracovaný v roku 2005 nemeckou firmou VESTAS. 
Veterná elektráreň je konštruovaná k prevádzke pri teplote okolitého prostredia od –20°C do 
+40°C. všetky komponenty, tekutiny, oleje, atď. sú vyrobené tak, aby odolali tiež teplotám –40°C. 



Územný plán obce Žihárec - ZADANIE  str. 
 

9

mimo uvedené teplotné rozsahy sú potrebné zvláštne opatrenia. Ak teplota vnútri strojovne 
presiahne 50°C bude zariadenie zastavené. 

 
V návrhu ÚPN –obce je potrebné koncepčne riešiť

• elektrifikáciu nových rozvojových lokalít a prípadné vybudovanie ďalších trafostaníc.  
• rešpektovať ochranné pásma jednotlivých TS a 22 kV el. vedení. 

 
Spoje - telekomunikácie 
Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a. s. plánuje v horizonte 5. rokov v katastrálnom území obce 
Žihárec umiestniť základňovú stanicu na zlepšenie pokrytia signálom verejnej rádiotelefónnej 
siete. Bude sa jednať o oceľový stožiar osadený na prenajatom pozemku s plochou cca 100m2

o výške 30 – 40 m s napojením na verejný rozvod elektrickej energie s umiestnením v extraviláne, 
alebo intraviláne obce. Konkrétnu lokalitu bude možno určiť až po zistení všetkých skutočností 
potrebných pri výbere vhodného miesta na umiestnenie. 

Digitálna ústredňa sa nachádza popri ceste na hlavnú železničnú stanicu. 
V ďalšom stupni ÚPD je potrebné koncepčne riešiť

• rozvod telekomunikačných káblov v  nových rozvojových lokalitách. 
 

11. Požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, kultúrneho dedičstva, na 
ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastných surovín a všetkých ďalších 
chránených území a ich ochranných pásiem vrátane požiadaviek 
na zabezpečenie ekologickej stability územia 

Charakteristika krajiny riešeného územia
Geológia  

Z geologického hľadiska patrí územie do vnútrokarpatskej Podunajskej panvy, založenej na 
poklesových zlomoch a nerovnako rýchlo klesajúcich kryhách zemskej kôry. Panva je vyplnená 
neogénnymi a kvartérnymi sedimentmi. Kvartér je tvorený náplavami Dunaja a Váhu. Plošne 
prevládajú riečne sedimenty- štrkopiesky, piesky, íly a organické sedimenty. Všetky tieto hmoty sú 
priepustné, až vysoko priepustné. 

 
Zrnitosť

Z hľadiska zrnitosti sú to pôdy hlinité, neskeletnaté, alebo slabo kamenité (Atlas krajiny SR, 
2002). 

 
Pôdne typy  

Pôvodným pôdnym typom sú organozeme slatinné a slatinné glejové nasýtené až 
karbonátové vyvinuté na slatinných rašelinách. V miestach kde došlo k odvodneniu a k obrábaniu 
pôdneho krytu sa organozeme modifikovali na čiernice a sprievodné čiernice kultizemné a gleje. 
Pôdy sú slabo alkalické.  

 
Klimatické pomery 

Lokalita spadá do teplej oblasti, okrsku teplého, veľmi suchého, s miernou zimou (Atlas 
krajiny SR, 2002). Ročný priemerný úhrn zrážok je v širšom okolí je 546 mm. Počet letných dní (s 
teplotou viac ako 25°C) je v roku 50 a viac. Priemerná teplota v januári je viac ako –3°C. 
Priemerná ročná teplota vzduchu je 9,6°C. Najteplejší mesiac je júl, najchladnejší 
január. Najveternejšie je obdobie na prelome zimy a jari. Najčastejší smer prúdenia je SZ a potom 
východný. Výrazný je aj podiel bezveterných dní.  

 
Povrchové vody 

Priamo v obci sa nachádza niekoľko trvale zamokrených plôch, ktoré sú pozostatkami 
mŕtveho ramena Váhu. Tvoria recipient dažďových vôd. Tieto vodné plochy majú močiarovitý 
charakter. Pri výstavbe obce sa postupne likvidovali zasypovaním. Vysoká hladina podzemných 
vôd nepriaznivo ovplyvňuje zakladanie stavieb. V riešenom katastri sa nachádza niekoľko 
odvodňovacích kanálov. Južne od obce je vybudovaný hlavný Kolárovský kanál, ktorý ústi do 
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Malého Dunaja. Kanál má hlavne odvodňovaciu funkciu s reguláciou hladiny podz.vôd priľahlého 
územia. V súčasnosti pozdlž neho je potrebné spevniť hrádzu a vyčistiť jeho koryto, lebo pri  pri 
prudkých a dlhotrvajúcich dažďoch, prípadne rýchle topenie sa snehu a ľadu pri prudkom oteplení 
dochádza k vylievaniu vody.  

V správe Slovenského vodohospodárského podniku š.p. je Šalský a Kolárovský kanál 
 

Podzemné  vody 
V obci sa zachovali 2 artézske studne (v areáli družstva a pri obecnom úrade).  
 

Vodná erózia  
Vodná erózia pôdy je nepatrná až nijaká v časti riečnych nív s nesúvislými porastami 

lužných drevín až stredne silnou až intenzívnou defláciou. 
 

Flóra 
 Charakter bioty hodnoteného územia je daný dve storočia prebiehajúcim procesom, 
v priebehu ktorého sa územie odvodnilo a odstránili sa lesostepné, lesné a lúčne spoločenstvá 
a krajina sa premenila na kultúrne lúky, pasienky a neskôr ornú pôdu. Potenciálnou prirodzenou 
vegetáciou záujmového územia sú jelšové južné lesy a jaseňovo-brestovo-dubové lesy. V 
jelšových lužných lesoch prevládajú jelša lepkavá a rôzne druhy vŕb hlavne vŕba popolavá. 
V jaseňovo-brestovo-dobových lesoch majú zastúpenie so stromovitej vegetácie jaseň štíhly, jaseň
úzkolistý, brest hrabolistý a dub letný a z krovitých porastov svíb krvavý, bršlen európsky a kalina 
obyčajná. 
 
Fauna   
 V biotope polí sa miestami vyskytujú zajace, jarabica, škovránok. V zastavanom území sa 
vyskytuje vrabec domový, drozd čierny a chránený vták európskeho významu bocian. 
 
Požiadavky na ochranu prírody a krajiny
Na celej ploche katastra z pohľadu zákona NR SR 543/2002 Z.z v znení neskorších predpisov sa 
vzťahuje prvý stupeň územnej ochrany (§12). 
V návrhu ÚPN –obce je potrebné  

• Dodržiavať stupne ochrany prírody podľa zákona NR SR 543/2002 Z.z v znení neskorších 
predpisov 

• Doržať zákon o vodách č.364/2004 Z.z. a príslušné právne normy (STN  736822, STN 
752102) 

• Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s tokom a jeho hrádzami 
odsúhlasiť s Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p a SPV š.p. OZ Povodie Váhu 
Piešťany, Závod dolného Váhu Šala. 

 

Požiadavky na ochranu  kultúrneho dedičstva
V zozname ÚZPF nie sú v katastri obce evidované žiadne stavby. 
Súpis pamiatok na Slovensku, zv. III. str. 497, SÚPSOP, Obzor, Bratislava 1968 eviduje aj 
nezapísané objekty s pamiatkovými hodnotami: 
- Kostol sv. Jozefa, r. k., klasicistický pôvodne barokový, z r. 1728-1730, r. 1765 znovu 

zaklenutý. Jednoloďový s polygonálnym uzáverom svätyne, transeptom a pristavovanou 
vežou. Svätyňa zaklenutá valenou klenbou s výsečami, loď má rovný strop. Fasády členené 
lizénovým rámovaním. Trojosové priečelie s obdĺžnikovým portálom a zvonicou. 

- Kostol, ref., klasicistický z r. 1784, veža pristavená r. 1833. sieňová stavba s rovným 
uzáverom a vstavanou vežou má rovný strop, portál s predstavanou predsienkou. Fasády 
ladké s lizénovým rámom, trojosové priečelie má dvojicu pilastrov s rímsovými hlavicami, na 
ktorých spočíva murovaný štít s vežou uprostred. Na klenáku vstupného portálu veže nápis 
s datovaním. 
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- Kaplnka Mena P. Márie, klasicistická z r. 1814. obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym 
uzáverom. Priestor zaklenutý valenou klenbou s výsečami. Hladké fasády majú v priečelí 
murovaný štít s vchodom. 

- Kríž na cintoríne, klasicistický, z roku 1808, kamenný 
Tieto objekty s pamiatkovými hodnotami, nezapísané z Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu, prípadne aj iné, o ktorých nemá Krajský pamiatkový úrad vedomosť, ale obec ich 
považuje za hodnotné z pamiatkového hľadiska, môže obec chrániť ako miestne 
pamätihodnosti vytvorením a odborným vedením evidencie pamätihodností v zmysle § 14 ods. 
4 zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. Sem možno zaradiť okrem hnuteľných 
vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy 
ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Vytvorený 
zoznam evidovaných pamätihodností obce obec predloží na odborné a dokumentačné účely 
krajskému pamiatkovému úradu, ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj stavebnému 
úradu. Pri jeho tvorbe a vedení môže požiadať o odbornú a metodickú pomoc viaceré 
inštitúcie. 
Tento zoznam bol vytvorený v roku 2006 a patria tam tieto objekty: 
Rímskokat.kostol, Kostol reformovanej cirkvi, Evanjelická a.v. modlitebňa, Kaplnka Narodenia 
Panny Márie, ústredný kríž cintorína, Kamenná socha Nepoškvrnenej P.Márie, Trojičný stĺp, 
Kríž z ružového mramoru, Prícestný kamenný kríž, železný kríž, pamätník obetiam I.sv.vojny, 
pamätník obetiam II.sv.vojny, pamätník Zsigárdskej bitky16.6.1849, pôvodná budova 
rímskokatolíckej fary, nová budova rímskokatolíckej fary, budova fary reformovanej cirkvi, prvá 
kalvínska škola, pamätný dom, budova základnej školy, fúria Ferencsa Kovácsa, kúria 
Lorinczyovcov, kúria Ottingerovcov, kúria Kálmána Nagya 
 Z hľadiska pamiatkových záujmov a pre zvýraznenie špecifík obce odporúčame uplatniť
v územnom pláne princíp revitalizácie tradičných urbanisticko-archeologických vzťahov 
v súlade so súčasnými potrebami obcí. Je potrebné zachovať charakter historických 
urbanistických priestorov a ich väzby na prírodné prostredie. Novú výstavbu odporúčame 
limitovať jednoposchodovými stavbami s tradičným typom striech a materiálov, s možným 
využitím podkrovia. 
Z hľadiska ochrany archeologických nálezov a záujmov v území, pre zabezpečenie ochrany 
pravdepodobných nálezov je potrebné dodržať nasledovné podmienky: 
1. stavebný úrad si vyžiada od Krajského pamiatkového úradu v Nitre v každom stupni 

územného a stavebného konania stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti 
/líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba, atď.). 

2. podmienkou pre vydanie stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka 
na zabezpečenie archeologického výskumu 

3. stavebník zároveň vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu 
(umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany 
a dokumentácie archeologických situácií a nálezov). 

4. v odôvodnenom prípade stavebník finančne zabezpečí realizáciu záchranného 
archeologického výskumu. Stavebník si zabezpečí realizáciu záchranného archeologického 
výskumu. Stavebník zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je podľa §
36 ods.2 pamiatkového zákona Archeologický ústav SAV v Nitre alebo iná právnická 
osoba, ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR. 

5. stavebník pri každej stavebnej činnosti s dostatočným predstihom písomne oznámi 
začiatok zemných  prác Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre alebo iná právnická 
osoba, ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR. 

6. ak v priebehu výkopových prác, mimo povoleného výskumu, dôjde k odokrytiu 
nepredvídaného nálezu, musí to nálezca ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre. 
V zmysle § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona je povinný nálezca alebo osoba 
zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, oznámiť najneskôr na druhý 
pracovný de po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny, až do obhliadky 
Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 

7. ak budú zistené unikátne archeologické situácie, stavebník ich zakomponuje do projektovej 
dokumentácie podľa pokynov Krajského pamiatkového úradu v Nitre.  
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Ochrana v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov. 

V prípade zistenia je potrebné postupovať podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NR SR číslo 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu vznení neskorších predpisov a § 127 zákona číslo 
50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

V návrhu ÚPN – obce je potrebné: 
• chrániť aj objekty, ktoré obec vyhlásila v minulom roku za pamätihodnosti obce v zmysle 

platnej legislatívy a Metodickej príručky pre vedenie Evidencie pamätihodností. 
 
Požiadavky na ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastných surovín

V riešenom území Obvodný bansky úrad v Bratislave neeviduje žiadne výhradné resp. 
nevyhradené ložisko nerastov, ani žiaden dobývací priestor alebo chránené ložiskové územie. 
 
Požiadavky na zabezpečenie ekologickej stability územia 
Podľa plánov R-ÚSES Nitrianskeho kraja do riešeného katastrálneho územia nezasahujú 
biocentrá regionálneho a nadregionálneho významu len biokoridor regionálneho významu 
Konkrétnejšie viď. výkres č.8 „Krajinná štruktúra s prvkami ÚSES“. 

 
V návrhu ÚPN –obce je potrebné koncepčne riešiť

• ochranu ekologickej stability územia-zalesňovaním čo najviac plôch 
• jestvujúce torzá plôch sprievodnej zelene zachovať a riešiť ich ozelenenie s cieľom zvýšiť

podiel zelene v krajine 
• jestvujúce plochy vegetácie v obci zachovať a riešiť ich možné rozšírenie 
• Zvýšiť ekologickú stabilitu územia  nelesnou vegetáciou (verejnou zeleňou)  
• na základe prírodných daností ako ekostabiluzujúce opatrenia navrhnúť ekostabilujúce 

prvky (biocentrá a biokoridory) miestneho významu a zvýšiť podiel ekologicky stabilných 
plôch. 

 

12. Požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného 
a technického vybavenia 

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne nadradené systémy dopravného alebo 
technického vybavenia. 
 

13. Požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, 
ochrany pred povodňami, civilnej ochrany obyvateľstva.

Záujmy obrany štátu
Do tejto lokality nezasahujú žiadne záujmové vojensko-obranné územia.  
Požiarna ochrana:
V obci funguje požiarny zbor a požiarna zbrojnica. Pri posudzovaní vplyvov na protipožiarnu  
bezpečnosť sa bude postupovať v súlade so zákonom č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, 
v znení neskorších predpisov. V rámci územného, stavebného a kolaudačného kopnania je vecne 
a miestne príslušným orgániom OR HaZZ v Nitre, ktorá vydá stanovisko podľa §28 zákona 
č.314/2001 Z.z. o cohrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov z hľadiska ich 
protipožiarnej bezpečnosti. 
Ochrana pred povodňami:
Priamo v obci sa nachádza niekoľko trvale zamokrených plôch, ktoré tvoria recipient dažďových 
vôd. Na okolitých poľnohospod.pôdach je vybudovaná hustá sieť melioračných zariadení. Južne 
od obce je vybudovaný hlavný Kolárovský kanál, ktorý ústi do Malého Dunaja. Kanál má hlavne 
odvodňovaciu funkciu s reguláciou hladiny podz.vôd priľahlého územia. V súčasnosti pozdlž neho 
je potrebné spevniť hrádzu a vyčistiť jeho koryto, lebo pri prudkých a dlhotrvajúcich dažďoch, 
prípadne rýchle topenie sa snehu a ľadu pri prudkom oteplení dochádza k vylievaniu vody.  
V návrhu ÚPN –obce je potrebné riešiť
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• Problémy so záplavami úpravou a vyčistením koryta všetkých odvodňovacích kanálov, 
aby boli v prípade potreby schopné odviesť prívalové vody a zvýšením hrádze 

Civilná ochrana obyvateľstva:
V zmysle  §2 ods.4 vyhl.MV SR č.297/1994 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách  na stavby 
civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude riešené ukrytie obyvateľstva v jednoduchých 
úkrytoch budovaných svojpomocne 

 

14. Požiadavky na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 
obce s prihliadnutím na historické, kultúrne, urbanistické a prírodné podmienky 
územia, vrátane požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu

Kultúrno–historická charakteristika 
Obec je písomne prvýkrát doložená r. 1251. Osídlenie je však určite staršie, možno už z 

12. stor., ale za vpádu Tatárov zanikla. R. 1268 sa dedina spomína ako Sygarc či Sygart a r. 1280 
pod menom Sygarth. Obec bola kolískou rodu Zsigárdyovcov, ktorý ju donáciou dostal od kráľa
Karola Róberta (1308 -1342). R. 1526 úplne zmenil pomery v Uhorsku a v bitke pri Moháči padla 
temer celá oligarchia krajiny. Pôvodná obec ležala v mieste dnešného honu Faluhely a za 
tureckých nájazdov úplne zanikla, dnes je tu len orná pôda. Pri oraní ešte začiatkom 20. stor. sa tu 
nachádzali zvyšky zaniknutej dediny. V 17. stor. je Zsigárd viackrát zapísaný ako oppidum - 
mestečko, ktoré od svojho zemepána dostalo právo jarmokov. Na začiatku 17. stor. tu bola farnosť
reformovanej cirkvi s farárom. Na konci 17. stor. bola obec sčati v rukách rodiny Szalayovcov 
(Szobi) a vraj tu žilo 400 kalvínov. Zanedlho je tunajšia kalvínska farnosť spísaná medzi 
opustenými farnosťami. Miestna legenda hovorí, že po skončení rôznych vojnových konfliktov 
začiatkom 18. storočia, keď obyvateľstvo Uhorska sužovali aj rôzne epidémie, sa tu usadil jeden 
rybár, ktorý na Váhu sa zaoberal aj prevozníctvom a v Zsigárde postavil prvý dom (vraj stál ešte 
na konci 19. stor.). Rameno rieky Váhu totiž kedysi tiekla cez obec. Zanedlho ho nasledovali iní, 
hlavne obyvatelia spustnutých obcí a tak tu vyrástla dedinka, ktorá sa neskôr rozvíjala. Zsigárd sa 
opäť úplne dostal do područia ostrihomského arcibiskupstva, ako súčasť trnavského panstva, 
ktoré užívalo trnavské kolégium jezuitov. Tí mali svoj kaštieľ aj v neďalekej Šali, ktorým sa 
čiastočne podarilo regulovať Váh a tak sa rozšírili plochy pôdy súcej na obrábanie. Obyvatelia 
obce sa zamestnávali hlavne poľnohospodárstvom, ale aj obchodom s dobytkom a povozníctvom. 
R. 1813 postihla obec povodeň, ktorá tu spôsobila značné škody. R. 1828 tu bolo už 280 domov a 
2031 obyvateľov.  

Najväčšie udalosti sa v chotári obce odohrali v časoch maďarskej revolúcie 1848/49, s 
myšlienkami ktorej sympatizovalo aj tunajšie obyvateľstvo. Tieto bitky sa skončili porážkou 
maďarského vojska. Odchádzajúce cisárske vojsko na to všetko ešte Zsigárd podpálilo.  

� Zsigárd postihlo viacero povodní (r. 1813, 1825,1829,1852,1853,1876,1888 a 1894), ale tie 
našťastie väčšie škody nespôsobili. 

� Od konca 19 stor. bola zriaadená pošta a sporiteľna 
� R. 1893 tu bolo najväčším vlastníkom majetkových dielov ostrihomské arcibiskupstvo 
� V 20. rokoch 20.stor. bol veľkostatok ostrihomského arcibiskupstva skomfiškovaný 

a prevzala ho správa cirkevných majetkov 
� Z roku 1925 bolo raritou otočné javisko, prvé tohto druhu na Slovensku 
� Po roku 1925 sa obec stala členom spotrebného družstva HANZA 
� R. 1932 štrajk poľnohospodárskych robotníkov 
� Po viedenskej arbitráži bol Zsigárd pripojený k Maďarsku 
� Po r. 1945 sa Zsigárd znova stal súčasťou ČSR 
� Roku 1950 bola otvorená materská škola, založené JRD 

Žihárec sa postupne začal meniť na socialistickú dedinu a značne stratil zo svojho 
pôvodného výzoru. V tom čase majetky spotrebného družstva HANZA prebralo spotrebné 
družstvo Jednota. V rámci IBV boli vystavané nové súkromné domy, staré zasa prestavané, boli 
spevnené cesty a vybudované chodníky. Všeobecne sa zlepšila infraštruktúra obce. Na začiatku 
70. rokov sa začala stavať nová budova kultúrneho domu, ktorú verejnosti odovzdali r. 1973. 
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Potom k nej bola pristavaná budova MNV (dnes OÚ), ktorá bola ukončená r. 1978. Tu získala 
priestory aj pošta.  

Zmeny tu nastali aj po roku 1989. Bol rozšírený obecný vodovod, rekonštruovaná elektrická 
sieť, obnovené verejné osvetlenie a rozhlas, a plynofikácia obce v r. 1996-97. Obec získala do 
svojho majetku 108 ha obecnej pôdy, v ktorej je 6 ha lesa. Bol vymaľovaný dom smútku a 
obnovený miestny cintorín. Obec skrášľujú tri nové pamätníky, staré boli obnovené. Vedenie obce 
sa stará o dôchodcov a nevládnych občanov. Žihárec spolu s dvanástimi obcami vybudovalo 
skládku tuhého odpadu v Nedede, boli odprašnené prašné cesty, vyčistené mŕtve rameno Váhu.  

V katastrálnom území Žihárec nie sú evidované národné kultúrne pamiatky ani žiadne 
archeologické lokality, ani vytýčené ochranné pásma.  

V minulosti bola časť katastra cca 727ha odčlenená do katastra obce Kráľov Brod a tento 
stav trvá dodnes. Je to evidentné v porovnaní so starými katastrálnými mapami z roku 1890 (viď
prílohu v Prieskumoch a rozboroch) 

 

Priestorové a funkčné využitie územia 
Žihárec leží cca 12 km juhozápadne od okresného mesta Šaľa. Obec sa nachádza 

v Podunajskej nížine a celý povrch je rovinatý. Terén sa nachádza v rozmedzí 110,00 –113,00 m 
n.m. 
Žihárec je klasifikovaný ako hromadná cestná dedina, rešpektujúci topografické podmienky 
s kompozičnou osou, ktorá je tvorená Hlavnou ulicou. Zástavba je orientovaná štítom na ulicu. 
Občianska vybavenosť sa združuje v centre obce, za ktorý môžeme považovať okolie v blízkosti 
obecného úradu: 
- základná škola s telocvičňou 
- zdravotné stredisko 
- kostol kat. 
- kultúrny dom 
- nákupné stredisko 
- informačné centrum 
- požiarna zbrojnica 
- klub dôchodcov 
- kaviareň
- ľudový dom  
- stará fara 
Výškovými dominantami v obci sú zrenovované kostoly. 
 
V návrhu ÚPN –obce je potrebné 

• zachovať túto kompozičnú os a podporovať centrum obce situovaním občianskej 
vybavenosti na tejto osi. 

• Výrobnú funkciu situovať na okraj obce, aby svojou výrobou neznižovala životnú kvalitu 
susediacich obytných zón. Povoľovať iba nezávadnú výrobu, ktorá neznečisťuje životné 
prostredie, kvalitu vzduchu, vody, a vytvoriť dostatočnú ochrannú zeleň v areáloch na 
styku s obytnou funkciou   

 

15. Požiadavky na riešenie bývania, občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry 
a výroby 

Bývanie 
Úlohou ÚPN -obce bude regulačne usmerniť výstavbu nových a rekonštrukcie a prestavby 
jestvujúcich objektov tak, aby sa zlepšil architektonicko-urbanistický obraz obce a zvýšila sa aj 
kvalita výstavby a jej výtvarno-kompozičný charakter a úroveň bývania. Uprednostniť by sa mali 
voľné parcely a prieluky v zastavanom území obce. Tiež sa prehodnotí dlhá parcelizácia 
pozemkov, čím vzniknú nové pozemky na výstavbu. (viď výkres „Schéma rozvojových plôch“). 

Nová obytná štruktúra bude navrhovaná v: 
lokalite 1, 2,3, 4, –za zadnými parcelami v južnej časti obce 
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lokalite 5,6,7 –za zadnými parcelami vo východnej časti obce 
lokalite 8,9,10 –v severnej časti obce 
lokalite 11,12 –v západnej časti obce 
V návrhu UPN-obce treba: 

• Obytné rozvojové plochy umiestňovať do lokalít nezasahujúcich do ochranných pásem 
(cintorína poľnoh.družstva, priemyslu,...) 

 
Občianská vybavenosť
Možno ju rozdeliť na komerčnú a nekomerčnú.  

Komerčná vybavenosť je v obci zastúpená týmito zložkami : 
- infocenturm 
- kaviareň
- jednota-mäso- potraviny 
- reštaurácia 
- výkup kovov 
- nákupné stredisko 
 

Nekomerčnú vybavenosť tvoria : 
- obecný úrad 
- základná škola 
- materská škola 
- 2 kostoly (kat., ref.) 
- farský úrad 
- modlitebňa evanj. 
- požiarna zbrojnica 
- dom smútku + cintorín 
- klub dôchodcov 
- zdravotné stredisko 
- stará fara – nevyužívaná 
- požiarna zbrojnica 
- kultúrny dom 
 
Na záver možno zhodnotiť, že zastúpenie sociálnej infraštruktúry je pestré a na veľkosť obce 
postačujúce. Samozrejme treba podporovať všetky aktivity, ktoré pomôžu k pozdvihnutiu životnej 
úrovne obce. 
Lokalita 13 je určená na rozšírenie cintorína. Bude mať zabezpečené v zmysle §16 ods.8 
zák.č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona  č.455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ochranné pásmo 50m, v ktorom sa 
nesmú povoľovať a umiestňovať budovy, čo sa týka aj jestvujúceho pohrebiska. Ak majú byť
súčasťou pohrebiska hroby aj hrobky, v územnom konaní o zriadení pohrebiska prevádzkovateľ
pohrebiska je povinný predložiť aj výsledky hydrogeologického prieskumu, z ktorých je zrejmé, že 
pozemok je vhodný na taký spôsob pochovávania. 
 
lokalita 14 bude slúžiť ako obč. vybavenosť so základnými službami (bývanie, stravovanie,...) pre 
budúci rekreačno športový areál v susedstve. Lokalita 26 je určená na dobudovanie areálu 
výskumnej Lyzimetrickej stanice. 
V oblasti športu a rekreácie sa počíta z revitalizáciou miestnych jazier (Lokalita 18,19,20,21,22).  
Lokalita 23 počíta s vybudovaním nových športových plôch (ihrisko) pre potreby základnej školy. 
V lokalite 24 sa uvažuje s vybudovaním rekreácie pre deti. 
Lokalita 25 je v mieste bývaleho toku mŕtvého ramena Váhu, ktorý sa plánuje zrevitalizovať,
obnoviť a potom sa bude slúžiť potrebám areálu vodných športov, napr. na kanoistickú dráhu, 
okolo ktorej sa vytvoria potrebné plochy vybavenia. 
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Výroba a hospodárstvo 
V riešenom území sa nachádzajú 2 poľnohospodárske družstvá. Vo východnej časti sa 

nachádza „Starý dvor“, ktorý sa venuje živočíšnej (ošípané) aj rastlinnej výrobe. Jedná sa 
o lokalitu, ktorá ponúka možnosť rozvoja hospodárskych aktivít na jeho území, ktorá sa podľa
okolností môže rozvinúť aj do priemyselných parkov rôzneho charakteru (zdroj ÚPN VÚC).  

Na západnej strane sa nachádza PD, ktoré je v súčasnosti v zániku. V priestoroch bývalých 
skleníkoch poľnohospodárskeho družstva je v súčasnosti zriadená píla. 
 Výrobná základňa v obci je rôznorodá a postačujúca ale je potrebné podporovať vznik 
každej výrobnej aktivity, ktorá nie je v rozpore s rozvojom obce a jeho funkčnými zložkami 
a zároveň priaznivo pôsobí na životné prostredie obce a širokého okolia, na jej zamestnanosť
a sociálno-ekonomické aktivity obyvateľstva. 
 
Areál zanikajúceho družstva v budúcnosti upraviť na priemyselný areál – Lokalita 15. V katastri sa 
ešte plánuje vybudovať areál pre likvidáciu odpadu. 
Lokalita 27 vymedzuje plochu pre alternatívnu výrobu elektrickej energie. 
 

16. Požiadavky z hľadiska životného prostredia prípadne určenie požiadaviek na 
hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie 

V Nitrianskom kraji sa nenachádza ani jedna z merných staníc, ktoré sú súčasťou siete 
regionálnych staníc SR. Z toho dôvodu nie je možné zhodnotoť znečistenie v kraji. Podľa
výsledkov meraní  programu EMEP sa SR nachádza na juhovýchodnom okraji oblasti s najväčším 
regionálnym znečistením ovzdušia a kyslosťou zrážkových vôd v Európe. Podľa environmentálnej 
regionizácii patrí obec Žihárec do Dolnopovažskej oblasti s 4-5 stupňom úrovne kvality životného 
prostredia (prostredie narušené – silne narušené). 
 
Ovzdušie

Obec zaznamenáva znehodnotenie ovzdušia vývozom močovky, ktorá znehodnocuje 
pramene spodných vôd. Občania spísali petíciu na vyriešenie tohoto problému. 
 Nebezpečný odpad z priemyslu je zastúpený predovšetkým PO z anorganických pevných 
procesov a organických chemických procesov (sústredených v Duslo Šaľa), ktoré sa spaľujú 
avšak bez energetického využitia. Spaľovne nachádzajúce sa v Šali nespĺňajú emisné limity. 
Medzi najväčšie zdroje znečisťovania ovzdušia v blízkom okolí patria  nasledujúce podniky: 
 

Duslo Šaľa a.s., Šaľa
Menerst-Therm s.r.o. Šaľa

V návrhu ÚPN –obce je potrebné: 
• Riešiť plynofikáciu rozvojových lokalít obce 
• Obmedziť vývoz močovky na minimálnu mieru 

 
Povrchové vody

V obci Žihárec sú vybudované dva rybníky, jeden sa využíva na chov rýb a druhý ako 
športový rybník. Oba rybníky prevádzkuje obec Žihárec. 
 

Názov rybníka  
Obec 

Tok a 
hydrologické 

Objem Plocha Prevádzko- 
vateľ

Účel  
využitia 

ÚŽP  povodie [tis.m3] [ha]   
Rybník Žihárec Žihárec 4-21-17 44,0 5,6 Žihárec obec šport.rybník 
Rybník pri 
cintoríne 

Žihárec 4-21-17 5,0 1,0 Žihárec obec chov rýb 

Podzemné vody 
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V súčasnosti sa na území nevyužíva podzemný vodný zdroj na zásobovanie obyvateľstva 
pitnou vodou. V prípade nedostatku z dôvodu poruchy vodárenskej sústavy by sa mohol využiť
vodný zdroj v obci. 
 V k.ú. Žihárec sa nachádzajú nasledovné hydromelioračné stavby v správe 
Hydromeliorácie, š.p.: 
- „Závlaha pozemkov Šaľa – Kolárovo“ (evid. Č. 5203  121) , ktorá bola daná do užívania v r. 

1964 s celkovou výmerou 7 503 ha 
- kanál „Pohraničný“ (evid. Č. 5203 059 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1934 o dĺžke 3,520 km 

v rámci stavby „Odvodnenie Č. 5203 079 001) , ktorý bol vybudovaný v r. 1932 o dĺžke 2,390 
km v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov Pohraničný-Žihárec-Vlčany“ 

- kanál „Železničný“ (evid. pozemkov Železničný – Žihárec“ 
- kanál „O. Kasala“ (evid. Č. 5203 067 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1964 o dĺžke 1,197 km 

v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov O. Kasala – Žihárec“ 
- závlahový kanál „B“ (evid. Č. 5203 120 058), ktorý bol vybudovaný v r. 1965 o dĺžke 12,907 km 

v rámci stavby „Závlaha pozemkov Šaľa – Kolárovo“. 
Lokality s podzemnými potrubiami sa neodporúča zastavať stavbami trvalého charakteru, pretože 
ich záberom dôjde k zníženiu výmery vybudovanej závlahy a nutnosti úprav podzemných 
závlahových potrubí za účelom zachovania funkčnosti závlah a zabezpečenia zavlažovania 
ostatnej poľnohospodárskej pôdy. 
Všetky úpravy podzemných závlahových potrubí sú vyvolané investície, ktoré budú hradiť investori 
jednotlivých stavieb. Ochranné pásmo kanálov je  min. 5 m od brehovej čiary kanálov. Ďalšie 
stupne ÚP je potrebné konzultovať s HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Bratislava. 
 

V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, 
ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. K mokradiam lokálneho významu 
zaraďujeme menšie lokality ovplyvňujúce najbližšie okolie, so sústredeným výskytom bežných 
druhov rastlín a živočíchov viazaných na mokrade. Patria k nim aj mokrade s miestnym 
hydrologickým významom a lokality významné svojou ekostabilizačnou funkciou. V riešenom 
území sa nachádzajú 3 lokálne významné mokrade:  
- Ťažobne tehliarskej hliny I. (na rozlohe 38 000 m2)
- Ťažobne tehliarskej hliny II. (na rozlohe 22 500 m2)
- Močiar na konci obce Žihárec (na rozlohe 10 000 m2).                                                                                                                   

V návrhu ÚPN –obce je potrebné: 
• Rešpektovať trasy hydromelioračných stavieb a ich ochranné pásma  
• Vykonať opatrenia na udržiavanie hydromelioračných stavieb 
 

Odpady
V obci je zabezpečený odvoz TKO 1x týždenne firmou SYKO, ktorá odváža odpad na 

skládku Neded. V obci je zavedený aj separovaný zber (sklo, plasty, papier), odpad sa odváža 
jeden krát do mesiaca, a to vždy prvý piatok v mesiaci. Nádoby na nebezpečný odpad sú 
umiestnené pri obecnom úrade nepretržite. V obci sa tiež nachádza výkup železa. Odvoz 
stavebnej sute si zabezpečujú obyvatelia obce sami. V súčasnosti obecné kompostovisko v obci 
nie je, ale už je vytypovaná lokalita, ktorá bude slúžiť na tieto účely. V budúcnosti je potrebné 
zabezpečiť riešenie odpadového hospodárstva v súlade so schváleným Programom odpadového 
hospodárstva Nitrianskeho kraja. 

Jedným zo závažných problémov odpadového hospodárstva na území okresu je sanácia skládok 
poškodzujúcich životné prostredie. Vykonaným hodnotením skládok Šaľa "RSTO" a Šaľa - Hetmín 
podľa smernice MŽPSR S-1/1993 Z.z. bolo preukázané, že obe skládky v dôsledku netesnosti dna 
kontaminujú podzemné vody. Z tohto dôvodu sa zabezpečuje ich sanácia s dodatočným 
odizolovaním, pričom na skládke Šaľa - Hetmín bude posúdená aj možnosť vybudovania novej 
skládky na telese starej skládky. Podľa uvedenej smernice budú posúdené skládky KO 
Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany, Neded, Trnovec nad Váhom a na základe výsledkov hodnotenia sa 
určí postup a spôsob ich sanácie. (zdroj UPN VUC Nitr. kraja) 
V návrhu ÚPN –obce je potrebné: 
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• Vyčleniť priestor na zriadenie obecného kompostoviska 
• Rešpektovať Program odpadového hospodárstva Nitrianského kraja 

 
Hluk a vibrácie

Negatívny dopad dopravy v obci Žihárec nie je výrazný, nakoľko štátna cesta II/504, ktorá 
tvorí hlavnú vyššiu komunikačnú sieť v blízkosti obce, neprechádza zastavaným územím. 
V návrhu ÚPN –obce je potrebné: 

• Obmedzovať negatívny vplyv dopravy rôznymi prostriedkami- obmedzenou rýchlosťou 
v obci, výsadbou izolačnej zelene popri cestách,.... 

 

17. Osobitné požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho 
a lesného fondu 

Žihárec leží cca 12 km juhozápadne od okresného mesta Šaľa. Obec sa nachádza v Podunajskej 
nížine a celý povrch je rovinatý. Terén sa nachádza v rozmedzí 110,00 –113,00 m n.m. 
Územie patrí do vnútrokarpatskej Podunajskej panvy, založenej na poklesových zlomoch a 
nerovnako rýchlo klesajúcich kryhách zemskej kôry. Panva je vyplnená neogénnymi a kvartérnymi 
sedimentmi. Kvartér je tvorený náplavami Dunaja a Váhu. Plošne prevládajú riečne sedimenty- 
štrkopiesky, piesky, íly a organické sedimenty. Všetky tieto hmoty sú priepustné, až vysoko 
priepustné. 

Urbanistická ekonómia
Celková výmera katastrálneho územia je 17 046 297 m2. Túto plochu delíme na 
poľnohospodársku pôdu (13 857 388 m2) a nepoľnohospodársku pôdu (724 656 m2). 

 

V kat. území Žiharec na poľnohospodárských pôdach je vybudovaná hustá sieť
melioračných zariadení.  

Chránené pôdy
V súvislosti s účinnosťou zákona č. 220/204 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je 
potrebné chrániť poľnohospodársku pôdu podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej  jednotky od 
1.-4. kvalitatívnej skupiny. 
V riešenom území sa nachádzajú chránené pôdy čísla 1,2,3. 
 

Z uvedeného vyplýva: 
- v katastri prevažuje poľnohospodárska pôda. Z toho najväčšie zastúpenie má orná pôda. 
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- Malé zastúpenie má trvalo trávnatý porast, čo predpokladá častú pôdnu eróziu  
- v území treba vytvoriť podmienky pre dotvorenie kostry ekologickej stability 
 

18. Požiadavky na riešenie vymedzených častí územia obce, ktoré je potrebné riešiť
v podrobnosti územného plánu zóny

Nepožadujeme vypracovanie územného plánu zóny pre žiadnu lokalitu 
 

19. Požiadavky na určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného 
využitia územia 

V oblasti bývania - navrhnúť a regulačne usmerniť spôsob využitia parciel, ktoré sú 
disponibilné na bývanie lokality 1-12 

- odstrániť staticky narušených a ťažko poškodených objektov  
- v prielukách povoľovať dostavby domov a poškodené rekonštruovať.

V oblasti vybavenosti - navrhnúť a regulačne usmerniť spôsob využitia parciel, ktoré sú  
vhodné na rozvoj podnikateľských aktivít  

- formovať - centrum v hlavnom referenčnom uzle  
- vytvoriť a udržiavať verejné priestranstvá so zeleňou a pešími chodníkmi 
- vytvoriť rezervu pre rozšírenie cintorína 

V oblasti výroby - vytvorenie areálu pre služby, priemysel a vyrobu (lokalita 15) 
 - vytvorenie plochy pre alternatívnu výrobu el.energie  
 - rezervovanie plochy v katastri pre areál na likvidáciu odpadu  

 
V oblasti športu a rekreácie –podporovať rozvoj rekreačno-športových aktivít v obci  

(lokalita 16, 24, 23, 25) 
 - podporovať vytvorenie parkov s jazierkami na podmáčaných územiach  

(lokalita 19,20,21,22) 
- podporovať vybudovanie rekreačno-ubytovacích zariadení 

V oblasti zelene a krajinnej štruktúry:-revitalizácia starého mŕtveho ramena Váhu 
-rozvoj, posilnenie a udržanie sprievodnej zelene pozdĺž automobilových 

komunikácii a poľných ciest a vodných tokov a ochrannej zelene v areáloch výroby 
v susedstve s obytnou zónou 

- Zvýšiť ekologickú stabilitu územia  nelesnou vegetáciou (verejnou zeleňou) 
- na základe prírodných daností ako ekostabiluzujúce opatrenia navrhnúť

ekostabilujúce prvky (biocentrá a biokoridory) miestneho významu a zvýšiť podiel 
ekologicky stabilných plôch 

 

20. Požiadavky na vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby 
- napojenie rozvojových plôch na vodovod kanalizáciu, plynovod, elektrinu, telefónnu sieť
- úprava verejných plôch v centre obce  
- rekonštrukcia kultúrného domu 
- dobudovanie verejných odstavných plôch-parkovísk 
- vybudovanie kruhového objazdu 
- rekonštrukcia cestných komunikácii 
- vybudovanie nových ciest v obci. 
- Vybudovanie peších komunikácií v obci a rozvojových lokalitách 
- Výstavba inžinierských sietí k nájomným a sociálnym bytom 
- Obnovenie lyzimetrickej stanice a vybudovanie vzdelávacieho a kongresového centra  
- Revitalizácia starého toku mŕtveho ramena 
- Obnova ochranného valu Kolárovského kanála 
- Vytvorenie rezervy pre rozšírenie cintorína 
- Vybudovanie obecného kompostoviska 
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21. Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania dokumentácie  návrhu územného
plánu

Toto Zadanie bolo vypracované v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku, vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územno-plánovacích podkladoch a územno-
plánovacej dokumentácii.  

Ďalšou etapou v procese spracovania ÚPN- obce Žiharec bude návrh, ktorý bude v zmysle 
zákona 50/1976 Zb. z. a zákona č. 416/2001 Z.z. a neskorších noviel prerokovaný so všetkými 
dotknutými orgánmi štátnej správy, dotknutým samosprávnym krajom, susediacimi obcami, 
dotknutými právnickými osobami a verejnosťou  

Obsah návrhu územného plánu obce Žiharec bude spracovaný v tomto rozsahu:  
1. Textová časť (smerná a záväzná časť)
2. Grafická časť (smerná a záväzná časť)

1. TEXTOVÁ ČASŤ
A.1. Základné údaje

A.1.1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši
A.1.2.Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, ak existuje
A.1.3.Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

A.2. Riešenie územného plánu obce
A.2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis
A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu
A.2 3  Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce
A.2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej

obce do systému osídlenia 
A.2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
A.2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území

najmä obytného územia, zmiešaného územia, výrobného územia, rekreačného územia 
a kúpeľného územia, vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného 
využívania 

A.2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby
a rekreácie 

A.2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce
A.2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
A.2 10.Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany pred povodňami
A.2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny
A.2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
A.2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
A.2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území

a dobývacích priestorov 
A.2.15. Vymedzenie  plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
A.2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu

a lesného pôdneho fondu 
A.2.17. Hodnotenie navrhovaného riešenia
A.2.18. Návrh záväznej časti

A.3. Doplňujúce údaje  (tabuľková časť)
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2. GRAFICKÁ ČASŤ
1. Širšie vzťahy M 1:50 000 
2. Komplexný urban. návrh katastra obce Žiharec M 1:10 000 
3. Komplexný výkres priestor. usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou
záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami M 1: 5 000 
4. Verejné dopravné vybavenie M 1: 5 000 
5. TI- Elektrifikácia, telekomunikácie M 1: 5 000 
6. TI- Plynofikácia  M 1: 5 000 
7. TI- Vodné hospodárstvo M 1: 5 000 
8. Vyhodnotenie požiadaviek na záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy M 1: 5 000
9. Ochrana prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES-u M 1:10 000 

3. ZÁVAZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
a) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného využitia územia pre

funkčné a priestorovo homogénne jednotky
b) Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých

plôch a intenzitu ich využitia
c) Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia územia
d) Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia

územia
e) Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a využívanie

prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, pre vytváranie a udržiavanie
ekologickej stability, vrátane plôch zelene

f) Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie
g) Vymedzenie zastavaného územia obce
h) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
i) Plochy pre verejnoprospešné stavby
j) Určenie pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
k) Zoznam verejnoprospešných stavieb
l) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb



26 

/f 
// 

il 
Ii 

i).-, 

LEGENDA 

C=:J-PLOCHA BWANIA 
C=:J-PLOCHA POLNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY 
c:=:J-PLOCHA PRIEMYSELNEJ VÝROBY 
C=:J-PLOCHA REKREÁCIE A ŠPORTU 
--PLOCHA OBČ. VYBAVENOSTI 
cs:m:mJ-PLOCHA BWANIA-NÁVRH 
IZZZ3-PLOCHA PRIEMYSELNEJ VÝROBY-NÁVRH
' -· -PLOCHA REKREÁCIE A ŠPORTU
�-PLOCHA OBČ. VYBAVENOSTI-NÁVRH 
[Z21-VETERN'Y PARK-NÁVRH 
�-REVITALIZÁCIA MRTVEHO RAMENA VÁHU 
c=]-VODNÝ TOK 
E----3-HRANICA ZAST. Oz. OBCE K 1.1.1990 
E::-3-HRANICA KATASTRA 

,,, ..... ,,_,, ... ,, .. 
,, .. ,,_,,_,_IJ_· 

����
�# 

1, / / / 

/ 

( { 
#''' 

< ( ,, �,#� 
... �"' 

,.\.,,ľ••'''' 
� 

J 
I 

,\_,,_\\_,,_\\_,,_,�

\ 
"\ 
\ 

----
----

-�

#''� 
.... ,,,#'' 

_,,,..,.,, 

.l 
I 

l 

1' 
I 

#,,,#''" 
#,,,"!'� 

,.,,.�' ..
#�' 

,,,#''" 
,,,# 

�t
·

#''" ··-"" ,�..,. 
.,,,

# 

_,,,#'" 
;,,#''" �, ... 

_ .. 

SCHÉMA 

ROZVOJOVÝCH PLÔCH 


