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ÚVOD 
Obstarávateľ Obec Rimavské Janovce 
Oprávnená osoba pre obstarávanie ÚPD Ing. arch. Ján Baran 
Spracovateľ ing. arch. Ján Sekan, autorizovaný architekt SKA, reg. 0709AA 

Košice, Letná 40, sekan.jan@gmail.com 
Spracovateľský kolektív architekt Ing. arch. Ján Sekan  0709AA 

doprava ing. Milan Kolesár 
Tech. infraštruktúra ing. Juraj Jochmann 
PP a LP ing. arch. Ľubica Mokrišová 
Krajinná ekológia Mgr. Milan Barlog 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

A.1. Hlavné ciele a problémy 
Obec Rimavské Janovce v súčasnosti nemá územnoplánovaciu dokumentáciu obce, ktorá by bola sa dala 

považovať za dostatočne aktuálnu, aby usmerňovala jej rozvoj a koordinovala rôzne záujmy v území. Tento územný plán je 
záväzným koncepčným rozvojovým dokumentom s návrhom urbanistickej koncepcie, ktorá zohľadní plánované a určí nové 
rozvojové zámery obce, vytvorí územno-technické predpoklady pre komplexný a trvalo udržateľný rozvoj obce, a to 
predovšetkým pre výstavbu rodinných domov a zariadení sociálnej infraštruktúry a pre rozvoj výroby, služieb, dopravy a 
podnikateľských aktivít a rekreácie.. Umiestňuje nové funkčné plochy a navrhuje usporiadanie existujúcich tak, aby riešili 
potreby obce, ktoré sú predovšetkým: 

 Umiestnenie rozvojových lokalít pre bývanie  
 Umiestnenie nových lokalít a vytvorenie predpokladov pre rozvoj občianskej a sociálnej vybavenosti 
 Riešenie, umiestnenie a koordinácia verejného technického a dopravného vybavenia, najmä  cestného obchvatu 

obce  
 Zosúladenie rozvoja s požiadavkami ÚPN VÚC Banskobystrického kraja 
 Zachovanie ekologickej stability a charakteru krajiny 

Územný plán rieši potrebu plôch formou ponuky s rezervou. Tzv. rezerva/výhľad je nezáväzným návrhom pre 
rozvoj obce po r. 2035 a nie je započítaná v bilanciách ÚPN-O.  

A.2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu 
Najstarší územný plán je podľa našich poznatkov ÚPN SÚ z roku 1969. Je evidentne neaktuálny. 
V súčasnosti je stále platný ÚPN SÚ Rimavské Janovce, spracovaný Stavoprojektom Banská Bystrica v r. 1987 

(Benčat a kol.) Schválený bol rozhodnutím ONV Rimavská Sobota č. 39/1987 zo dňa 22/12/1987. Neskôr k nemu bol 
dopracovaný doplnok č. 1, časť Močiar. Doplnok č. 1 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Rimavských Janovciach  
uznesením OZ č. 37/2004 zo dňa 18. 06. 2004. Tento dokument sa používa až do dnešných dní. Jeho zvláštnosťou je, že 
každý výkres bol spracovaný duplicitne. Raz ako cieľový stav pre rok 2000 a druhýkrát ako stav pre rok 2010.Pri skúmaní 
výkresov komplexného riešenia je možné konštatovať, že pri rozvoji obce sa postupovalo v súlade s návrhom, značná časť 
návrhov pre rok 2000 je zrealizovaná. Podstatou návrhu bolo rozšírenie obytných plôch v obci, ustálenie existujúcich plôch 
pre bývanie v Jánošíkoch, izolovanie hospodárskeho dvora od obce, vymiestnenie živočíšnej výroby z hospodárskeho dvora 
do dvora v Jánošíkoch, vytvorenie centra obce so zeleňou a pamiatkami. Keďže uplynul rok 2010, t.j. koniec návrhového 
obdobia platného ÚPN SÚ a tento po celý čas svojej platnosti temer nebol aktualizovaný aj napriek spoločenským zmenám 
je zrejmé, že jeho použiteľnosť je v ďalšom období otázna. Doplnok č. 1 riešil len miestnu časť Močiar, bez aktualizácie 
iných častí ÚPN SÚ. Časť Močiar sa rozvíja v zmysle platného doplnku s tým, že táto časť obce už skôr spáduje k 
Rimavskej Sobote ako k obci samotnej, s ktorou chýba aj dopravné prepojenie. 

Pre riešené územie platí vo všeobecnosti Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj, 
schválený vládou Slovenskej republiky uznesením č. 394/1988 zo dna 09.06.1998 a jeho záväzná časť, ktorá bola 
vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1988 Z. z v znení neskorších zmien a doplnkov. Posledná 
aktualizácia ÚPN VÚC BB - kraja bola schválená ako Zmeny a doplnky 2014, ktoré boli schválené Zastupiteľstvom 
Banskobystrického samosprávneho kraja (ZBBSK) uzn. č. 84/2014 zo dňa 5. decembra 2014, záväzná časť bola vyhlásená 
Všeobecne záväzným nariadením č. 27/2014, ktoré nadobudlo účinnosť 16. januára 2015. 

A.3. Údaje o súlade riešenia so zadaním 
Návrh územného plánu obce Rimavské Janovce je spracovaný v súlade so zadaním schváleným obecným 

zastupiteľstvom dňa 30/01/2006 s nasledovnými odchýlkami:  

mailto:sekan.jan@gmail.com
http://www.vucbb.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_uzemneho%20planovania/VZN_BBSK_%2027_2014.pdf
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 výkres návrhu dopravnej infraštruktúry a schémy záväznej časti boli pre prehľadnosť zhotovené ako samostatné 
výkresy 

 výkres návrhu technickej infraštruktúry bol pre prehľadnosť zhotovený ako dvojica výkresov návrh energetiky 
a návrh vodného hospodárstva 

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

B.1. Vymedzenie hraníc riešeného územia a jeho geografický popis, záujmové 
územie 

Riešeným územím je celé katastrálne územie obce, ktoré je spracované v m 1/10 000. V užšom slova zmysle je 
riešeným územím územie vymedzené výkresom v m 1/5 000, ktoré zahŕňa t.č. reálne zastavané územie obce a územie 
navrhované na zástavbu. Jedná sa o niekoľko lokalít na rôznych miestach k.ú. : samotná obec Rimavské Janovce, miestna 
časť Jánošíky a miestna časť Močiar. Riešené územie predstavuje plochu na severe hraničiacu s Rimavskou Sobotou časť 
Bakta, na severozápade hraničiacu s k.ú. Rimavská Sobota, na západe s obcou Gemerček, na juhu s obcami Gortva a 
Jesenské, na juhovýchode Pavlovce a Belín, na východe Belín a Sútor. Zastavané plochy ležia v centre k.ú. - Rimavské 
Janovce, na juhozápad od obce – Jánošíky a na západnom okraji k.ú. - Močiar. Zastavané plochy sa vyskytujú aj roztrúsené 
po katastri formou izolovaných poľnohospodárskych sídel, či samôt, mnohé z nich už temer neexistujúce – Petrušova 
pustatina, Šťastného pustatina, Masného pustatina, Dankova pustatina, Tomkova pustatina, Gaťovská pustatina, Martinov 
majer, Ilona. Hranica k.ú. od severu na juh prebieha na východe rozvodím Belínskeho a Ťahanského potoka, okrajom lesa, 
potom sa stáča na juhozápad a západ, kde pokračuje poľami, prekročiac Rimavu s úzkym výbežkom pozdĺž železnice pri 
osade Ivanovo až po Hodejovský vrch, kde sa hranica zalamuje a stáča na sever, pokračuje v miernom svahu poľami, 
obchádza vodnú nádrž Kurinec z východu, stáča sa na severozápad, prekračuje rieku Rimava a železnicu, z juhu obchádza 
obec Sabová a prichádza k najsevernejšiemu výbežku k okraju lesa južne od cesty I/50.  

Jedná sa o mierne zvlnenú krajinu údolia rieky Rimava, ktorá tvorí s os územia. Najvyšším miestom je na severe 
Martinov vrch s 308,60 m n. m. 

Záujmovým územím obce sú susediace sídla z pohľadu riešenej obce vyššieho významu a to Rimavská Sobota 
a Jesenské, ktoré sú pre obec podstatné ako poskytovatelia služieb vyššej vybavenosti, pracovných miest, kultúrne a 
spoločenské centrá a uzly dopravnej a technickej infraštruktúry.  

B.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí ÚPN regiónu VÚC 
Banskobystrického kraja (v znení v znení zmien a doplnkov 2014) I. Záväzné 
regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia  

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

1.1 podporovať v strednej časti Slovenskej republiky, v záujme 

vytvorenia celoštátne homogénneho a medzinárodne konkurenčného 
sídelného prostredia rovnomerne rozložený systém osídlenia miest a 
vytvorenie vzájomného prepojenia žilinsko-martinského a 
banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia s tým, aby sa v južnej 

časti Slovenska podporilo vytvorenie lučenecko-rimavskosobotského 
ťažiska osídlenia. 

1.2.3. podporovať rozvoj centier 2. Skupiny, ktoré tvoria jej 2. 
Podskupinu: Brezno, Rimavská Sobota 

1.4.  Podporovať rozvoj ťažísk osídlenia 
1.4.2.  podporovať ako ťažiská osídlenia druhej úrovne 

lučenecko-rimavskosobotské ťažisko osídlenia, 
1.6. podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby 

vyváženej hierarchickej sídelnej sústavy: 
1.6.2. podporovať rozvoj osí 2. stupňa 
1.6.3. podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa 
1.7. v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi 

mestom a vidiekom  
1.7.1. podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom 

partnerstve založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a 
kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických daností,  

1.7.2. zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, 
vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej 
okolitej krajiny, zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a 
zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,  

1.7.3. pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické 
prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na 
zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto 
činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru. 

1.7.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych 
priestorov k sídelným centrám podporou výstavby verejného dopravného 
a technického vybavenia obcí tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne 

a pracoviskovo rovnocenné prostredie s urbánnym prostredím a 
dosahovali skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na 
moderný spôsob života.  

1.7.5.vytvárať ekonomické a územnotechnické podmienky pre 

zachovanie charakteristického rozptýleného osídlenia v južnej a 
centrálnej časti územia Banskobystrického kraja ako špecifického a 
rovnocenného typu sídelnej urbanistickej štruktúry Slovenska. 

2. V oblasti hospodárstva  

2.1. vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj 
hospodárskych aktivít v území vrátane zariadení na nakladanie s 
odpadmi a považovať ich za prioritný podnet pre jeho komplexný rozvoj,  

2.1.1. prednostne sa zamerať na rozvoj pracovných príležitostí v 

okresoch, kde dlhodobo miera nezamestnanosti presahuje 20%, a to 
najmä v okresoch Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica, Lučenec, 
Poltár a Revúca,  

2.1.2. podporovať prednostné využívanie existujúcich 

priemyselných a poľnohospodárskych areálov formou ich rekonštrukcie, 
revitalizácie a zavádzaním nových technológií, šetriacich prírodné zdroje, 
ktoré znížia množstvo vznikajúcich odpadov a znečisťovanie životného 
prostredia, prípadne budú odpady zhodnocovať  

2.2. poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  
2.2.1.rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond, podporovať 

jeho využívanie v celom jeho rozsahu a poľnohospodársku pôdu v 
kategóriách zodpovedajúcich pôdno-ekologickej rajonizácii a typologicko-

produkčnej kategorizácii, v súlade s platnou legislatívou,  
2.2.6. zalesniť pôvodnými, stanovištne vhodnými druhmi drevín 

poľnohospodársky nevyužiteľné pozemky, ak súčasne nepredstavujú 
biotop chránených druhov rastlín, alebo živočíchov a ak tým nie sú 
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ohrozené záujmy ochrany prírody v zmysle  platnej legislatívy  o ochrane 
prírody a krajiny, a vykonať ich prevod do lesných pozemkov 

2.2.7. zosúladiť stav evidencie pozemkov s ich skutočným 

stavom – prevod zalesnených nelesných pozemkov do lesných 
pozemkov,  

2.2.8. vytvárať podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva v 
súlade s ochranou životného prostredia a zdravou výživou,  

2.2.9. vytvárať podmienky pre obnovu TTP v súlade s udržaním 
ekologickej stability územia a zachovania krajinného rázu,  

2.2.10. stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd a ich ochranu 
uskutočňovať ako ochranu hospodársko-sociálneho potenciálu štátu aj 

ako súčasť ochrany prírodného a životného prostredia.  
2.3. priemysel, ťažba a stavebníctvo  
2.3.1. pri rozvoji priemyslu podporovať a uprednostňovať princíp 

rekonštrukcie, sanácie a intenzifikácie využívania existujúcich 

priemyselných zón, areálov a plôch, prípadne aj objektov,  
2.3.3 utvárať územno-technické predpoklady na 
a) rozvoj priemyselnej a stavebnej výroby a ťažbu nerastov v 

okresoch Banská Štiavnica a Krupina a na elimináciu jednostrannej 

orientácie výroby v okrese Detva tak, aby bola v súlade s existujúcimi 
podmienkami prírodného aj urbanizovaného prostredia a s demografickou 
situáciou v okresoch, 

b) rozšírenie priemyselnej výroby v okresoch Lučenec, Revúca, 

Rimavská Sobota a Veľký Krtíš, 
2.4. regionálny rozvoj  
2.4.4. vytvárať územno-technické podmienky pre rozvoj malého 

a stredného podnikania,  

2.4.5. podporovať rozvoj výrob a služieb založených na využití 
domácich zdrojov,  

2.4.8. zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných 
podmienok pre podnikanie dobudovaním výkonnej technickej a dopravnej 

infraštruktúry,  
3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky  
3.1. usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému 

rekreácie a turistiky v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenskej 

republiky 2001 a Programom hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho 
rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja.  

3.1.6 pre dosiahnutie strategického cieľa a špecifických cieľov 
rozvoja cestovného ruchu v kraji je v plánovaní a regulácii územného 

rozvoja potrebné za prioritné považovať:  

 turistické centrá  
Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica, Lučenec, Rimavská 

Sobota, Revúca, Brezno, Kremnica 

 liečebné kúpele 

Sliač, Kováčová, Brusno, Dudince, Číž 

 horské turistické aglomerácie a strediská: 
Donovaly – Liptovská Osada/Korytnica – Liptovské Revúce, 

Špania Dolina/Šachtička – Selce/Čachovo, 
Staré Hory – Turecká – Krížna, 
Banská Bystrica/Králiky – Kremnica/Skalka – Krahule, 
Mýto pod Ďumbierom – Tále – Chopok Juh – Demänovská 

Dolina,  
Šumiac – Telgárt , 
Lom nad Rimavicou – Sihla – Drábsko, 
Banská Štiavnica – Horná Roveň – smer Banská Hodruša 

Čertovica 

 strediská a aglomerácie pri vode 
Banská Štiavnica  –  Počúvadlo;  Štiavnické  Bane  –  

Vindšachtské jazero,  Banský Studenec, Veľké Kolpašské jazero; 
Hodruša Hámre  –  Dolnohodrušské jazero,  Ružiná  –  Divín, Teplý Vrch, 
Štiavnické Bane –  Richnava, Nová Baňa –  Tajch,  Zvolen –  VN Môťová, 

 strediská a aglomerácie pri termálnych kúpaliskách 

(TK): 
Kováčová TK, Kremnica TK, Vyhne TK, Dudince TK, Rimavská 

Sobota  –  Kurinec, Tornaľa – Králik, Lučenec – Rapovce TK, Dolná 

Strehová, 
vedomostno-poznávacie štruktúry: 
GEOPARKY – Banskoštiavnický, Banskobystrický, 

Novohradský, 

AGROPARKY  –  Horehronský, Podpoliansky, Hontianský, 
Poiplianský, Hornorimavský, Revúcky, Novobanský, 

UNESCO  –  Banská Štiavnica a okolie, Stredoslovenský 
montánny park, 

Drienčansky kras, Drienčany a farnosť P.E. Dobšinského 
areál Pustého hradu vo Zvolene 

areál kostola a kláštora sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku  
areál dreveného artikulárneho kostola a drevenej zvonice v 

Hronseku 

 mototuristické trasy:  
tranzitná Sever – Juh (Kraków – Banská Bystrica – Budapešť), 

Slovenská banská cesta (Malé Karpaty  –  Štiavnicko-bystrická 
oblasť – Rudohorie), 

Gotická cesta a Cesta Márie Szécsi (Gemer – Spiš), 
Sklárska cesta (Hont – Gemer), 

Železná cesta (v rámci programu „Európske kultúrne cesty 
priemyselných pamiatok“ – trasa: Košický kraj - Červená Skala - Muráň - 
Tisovec - Hnúšťa - Sirk -Jelšava - Štítnik - Kunova Teplica -Tornaľa - Kráľ 
– Maďarská republika) 

 pešie magistrály: 
Turistická magistrála M.R.Štefánika – Cesta hrdinov SNP, 
Rudná magistrála (Banská Štiavnica – Gelnica), 

 cyklomagistrály: 
Cyklomagistrála Poiplie  
Zelená stuha Pohronia 

Vrchárska cyklomagistrála 
Lučenec – Kalonda/Ipolytarnóc (MR), 
Rodinná cestička Banská Bystrica – Sliač – Zvolen 

 vodná turistická trasa: 

rieky Hron a Ipeľ 
3.2. utvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie 

obyvateľov mestských sídiel budovaním rekreačných zón sídelných 

útvarov.  
3.4.1. zariadenia a služby umiestňovať prednostne do ich 

zastavaného územia a jeho okolia,  
3.4.2. nové  zariadenia a služby  v lokalitách rekreácie a 

cestovného ruchu  mimo zastavaných území miest a obcí, umiestňovať  
prednostne  do už  zastavaných lokalít,  

3.4.3. priestor voľnej krajiny využívať predovšetkým na 
športové, relaxačné, poznávacie a iné pohybové aktivity.  

3.14. vytvárať územno-technické podmienky pre realizáciu 
cykloturistických trás regionálneho, nadregionálneho a celoštátneho 
významu, pri súčasnom rešpektovaní zákona NR SR c. 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny.  

3.15. využiť bohatý kultúrno-poznávací potenciál územia na 
rozvoj poznávacieho a rekreačného turizmu.  

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických 
aspektov, ochrany prírody a pôdneho fondu  

4.5. rešpektovať platné územné systémy ekologickej stability.  
4.10. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny 

fond ako limitujúci faktor urbanistického rozvoja územia, osobitne chrániť 
poľnohospodársku pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým 

produkčným potenciálom, poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli 
vybudované hydromelioračné zariadenia a osobitné opatrenia na 
zvýšenie jej produkčnej schopnosti (produkčné sady a vinice).  

4.11. zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky 

optimálne využívanie územia, rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného 
územného systému ekologickej stability, biotickej integrity krajiny a 
biodiverzity na úrovni regionálnej a lokálnej.  

4.12. zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov 

mokradí, revitalizovať vodné toky a ich brehové územia, s cieľom obnoviť 
integritu a zabezpečiť priaznivé existenčné podmienky pre biotu vodných 
ekosystémov.  

4.13. zabezpečovať zvýšenie ekologickej stability a obnovu 

biologickej rozmanitosti v územiach a krajinných segmentoch a 
narušeným prírodným a životným prostredím.  

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho 
dedičstva  

5.1. rešpektovať pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo, 
predovšetkým chrániť najcennejšie objekty a súbory objektov zaradené, 
alebo navrhované na zaradenie do kategórie pamiatkových rezervácií, 
pamiatkových zón a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, 

vrátane ich vyhlásených ochranných pásiem, chrániť ich a využívať v 
súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov 

5.4. utvárať podmienky na ochranu pamiatkového fondu a 
spolupracovať s orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového 
fondu pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu, 
pamiatkových území a ich ochranných pásiem v súlade s ustanoveniami 
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zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

5.4.2 rešpektovať v plnom rozsahu existenciu pamiatkových 

území  –  pamiatkových zón vedených v registri na Pamiatkovom úrade 
Bratislava SR: Babiná, Brezno, Čelovce, Dobrá Niva, Hodruša Hámre, 
Horné Plachtince, Jelšava, Kremnica – banské diela, Kremnické Bane, 
Krupina, Lučenec, Polichno, Ratková, Rimavská Sobota, Rimavské 

Janovce, Sirk – Železník, Zvolen, 
5.4.5. podporovať iniciatívu obcí na vytváranie a odborné 

vedenie evidencie pamätihodností jednotlivých obcí ako významného 
dokumentu o kultúrnom dedičstve a histórii špecifických regiónov na 

území Banskobystrického kraja. 
5.5. zabezpečiť osobitnú pozornosť a zvýšenú ochranu 

evidovaným, známym a predpokladaným archeologickým náleziskám a 
lokalitám, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR c. 49/2002 Z.z. o 

ochrane pamiatkového fondu.  
5.6. podporovať dodržiavanie zásad pamiatkovej starostlivosti 

na území historických jadier miest a obcí nepodliehajúcich ochrane 
pamiatkového fondu zo zákona, ako aj v častiach územia so zachovanou 

historickou urbanistickou štruktúrou a historickým stavebným fondom.  
5.9. podporovať ochranu historických krajinných prvkov a 

komplexov(mestské parky, parky v areáloch kaštieľov a kúrií, kúpeľné 
parky a pod.).  

5.12. rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia 
charakterizujúce jednotlivé špecifické regióny kraja vo vzťahu k 
staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým formám hospodárskych aktivít a 
väzbám s prírodným prostredím.  

5.13. Uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú charakteristiku 
sídiel mestského, malomestského a rôznych foriem vidieckeho osídlenia 
vrátane typického rozptýleného osídlenia strednej a južnej časti územia 
kraja.  

5.14. rešpektovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho 
kultúrno-historických daností v nadväznosti na všetky zámery v sociálno-
ekonomickom rozvoji.  

6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry  

6.1. v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry  
6.1.16.3 rekonštruovať a vybudovať cestu II/531 v úseku 

Pavlovce  –  Rimavská Sobota s juhovýchodným obchvatom mesta 
Rimavská Sobota a rezervovať územie pre výhľadové obchvaty obcí , 

6.1.16.5 rekonštruovať a vybudovať cestu II/571 v úseku Pavlovce – Král 
s obchvatmi obcí 

6.1.24.  vybudovať novú rýchlostnú cestu R2 v úseku Zvolen  –  
Detva –  Lučenec –Rimavská Sobota  –  hranica Košického kraja  so 

severným (variantne južným) obchvatom mesta Zvolen, 
6.1.25.  vybudovať súbežnú cestu s R2 v úseku Budča – Zvolen 

– Detva – Lučenec – Rimavská Sobota – hranica Košického kraja pre 
dopravu vylúčenú z R2, 

6.1.26.  úseky, kde nová trasa R2 opúšťa trasu pôvodnej cesty 
I/50, cestu I/50 rekonštruovať a využiť pre trasu súbežnej cesty s 
R2,6.2.6. vytvoriť podmienky pre zachovanie turisticky atraktívnej trate 
Brezno – Tisovec – Rimavská Sobota – Jesenské s cieľom zlepšenia 

dopravnej dostupnosti údolia Rimavy a jeho spojenia s krajským mestom 
a východným Slovenskom.  

7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry  
7.1. vodné hospodárstvo  

7.1.12. podporovať potrebné protipovodňové opatrenia s 
dôrazom na ochranu zastavaných území miest a obcí, nadväzne 
komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach vodných tokov v súlade s 
ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody v súlade s 

Programom protipovodňovej ochrany Slovenska do roku 2010 a 
Protipovodňovými plánmi miest a obcí,  

7.1.13. zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a 
zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činností,  

7.1.14. akceptovať pásma ochrany verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií v súlade so zákonom c. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a doplnení zákona c. 276/2001 
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.  

7.2. zásobovanie elektrickou energiou 
7.2.3.  rezervovať priestor pre výhľadové  2x400  kV prenosové 

vedenia  ZVN  v trase Rz Horná Ždaňa  –  Rz Medzibrod  –  Rz  
Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ (PVE Ipeľ)- Rz Rimavská Sobota,  

7.2.4.  rezervovať koridor pre 3. medzištátne 400 kV prepojenie 
medzi ES Slovenskej republiky a ES Maďarskej republiky z Rimavskej 
Soboty, alebo z Moldavy nad Bodvou smerom na Sajóivánku v Maďarskej 

republike,7.2.11. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného 
elektrického vedenia používať také technické riešenie, ktoré bráni 
usmrcovaniu vtákov (podľa § 4 ods. 4 a 5 zákona NR SR c. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny. 

7.2.12.  v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené 
ochranné pásma a bezpečnostné pásma jestvujúcich a navrhovaných 
elektrických vedení a transformačných  

staníc v zmysle platnej legislatívy. 

7.3. zásobovanie plynom a teplom  
7.3.1. prednostne využívať zemný plyn na zásobovanie lokalít 

teplom, s cieľom znížiť miestnu záťaž znečistenia ovzdušia,  
7.3.2. ekologizovať výrobu a spotrebu tepla a podľa možností 

využívať miestne zdroje energie,  
7.3.3. v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné 

pásma a bezpečnostné pásma jestvujúcich a navrhovaných plynovodov, 
teplovodov a produktovodov,  

7.3.5. podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov 
energie (biomasy, slnečnej, veternej a geotermálnej energie), ako 
lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike, s 
uprednostnením sídiel bez perspektívy zásobovania zemným plynom,  

8. V oblasti sociálnej infraštruktúry  
8.3. sociálna pomoc  
8.3.1. rozširovať sieť a štruktúru zariadení sociálnej 

starostlivosti a sociálnych služieb podľa potrieb okresov paralelne s 

narastaním podielu občanov odkázaných na sociálnu pomoc a občanov v 
dôchodkovom veku, ako aj občanov so zdravotným postihnutím, najmä 
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,8.3.4. podporovať vytvorenie 
siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti o dlhodobo 

chorých a zdravotne ťažko postihnutých.  
8.4. kultúra  
8.4.1. vytvárať územnotechnické podmienky na rovnomerné 

pokrytie územia zariadeniami kultúrnych služieb a tým zvýšiť ich 

dostupnosť vo všetkých lokalitách kraja,  
9. V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia  
9.1.  Podpora  realizácie  národných, regionálnych a lokálnych 

programov zameraných na znižovanie produkcie emisií znečisťujúcich 

látok do ovzdušia, ich podrobné rozpracovanie a realizácia v 
podmienkach Banskobystrického kraja, realizovať a implementovať 
všetky  environmentálne  programy  a  ich  následne ich  premietnuť  do 
dokumentácii na nižších úrovniach. 

9.10. V rámci spracovania nižších stupňov územnoplánovacej 
dokumentácie (ÚPN O, ÚPN Z) v jednotlivých oblastiach, podľa účelu ich 
využitia, určiť stupeň radónového rizika. 

9.11.Pri spracovaní nižších stupňov územnoplánovacej 

dokumentácie rešpektovať ochranné  pásma pohrebísk v súlade s 
platnou legislatívou. 

II Verejnoprospešné stavby 
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených 

záväzných regulatívov sú:  
1.25.1. rýchlostná cesta R2 v úseku ZV-DT-LC-RS-hranica 

Košického kraja 
1.25.2. súbežná cesta I/50 v úseku ZV-DT-LC-RS-hranica 

Košického kraja 
1.16.3 cesta II/531 Pavlovce – Rimavská Sobota (x I/50) s 

juhovýchodným obchvatom mesta Rimavská Sobota, rekonštrukcia; 
výhľadovo rezervovať priestor pre obchvat obcí, 

7.23. Rimava-rekonštrukcia úpravy toku 
8.1. rezervovanie koridoru pre tretie medzištátne 400 kV 

prepojenie medzi elektrizačnou sústavou Slovenska a elektrizačnou 
sústavou Maďarska z Rimavskej Soboty , alebo z Moldavy nad Bodvou 

smerom na Sajóivánku v Maďarsku,  
9.1. nová vetva tranzitného plynovodu v okresoch Lučenec, 

Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš,  
9.9. odbočka plynovodu do Jesenského (okres Rimavská 

Sobota),  

 
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z. a nálezu Ústavného súdu 
Slovenskej republiky č 286/1996 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť, v znení 

neskorších predpisov 
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B.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov. 1970 – 2001 

Rok sčítania 1991 2001 2011 2014 

Počet obyvateľov 1189 1207 1314 1356 

Prírastok obyvateľov  +18 +107 +42 

Priemerný ročný prírastok  +1,51% +8,87 +3,20 

Vývoj vekovej skladby obyvateľstva 
rok spolu predproduktívny produktívny poproduktívny Index vitality Priemerný vek 

1991  
abs. 1189 275 634 280 98,82 36,19 
% 100 23,2 53,3 23,5   

2001 
abs. 1207 224 737 246 91,06 36 
% 100 18,56 61,06 20,38   

2011 
abs. 1314 236 941 137 172,26 37,53 
% 100 17,96 71,61 10,43   

 
Počet obyvateľov trvale stúpa. Počet obyvateľstva v budúcnosti bude ovplyvnený skôr, než prirodzeným nárastom či 

poklesom, investíciami do infraštruktúry obce a obchodnými podmienkami získania pozemkov na výstavbu. Predpokladať 
možno, že bez prílevu obyvateľstva „zvonku“, prirodzený nárast bude stačiť max. na udržanie terajšieho stavu. 

Vývoj počtu obyv. k návrhovému roku podľa zadania 
Obec 2001 2011 2025 Rozdiel 2011 - 2025 
Rimavské Janovce 1207 1314 1822 508 

 Pre tento počet bude dimenzovaná i nová výstavba. 

B.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy 
Riešené územie obce Rimavské Janovce je  súčasťou okresu – Rimavská Sobota a Banskobystrického 

samosprávneho kraja. Vzhľadom na blízkosť okresného mesta sa obec nachádza v jeho spádovom území; tu sa 
nachádzajú zariadenia vyššej vybavenosti a dominantná časť pracovných príležitostí, príležitostí kultúrneho vyžitia a 
školstva. 

V územnom pláne obce je potrebné v rámci záujmového územia (kontaktné územie Rimavskej Soboty rešpektovať 
a riešiť širšie vzájomné väzby a záujmy, najmä v oblasti ochrany prírody a krajiny, dopravy a  zariadení nadradenej 
technickej infraštruktúry.  

Záujmové územie je popísané v č. B.1. V rámci širších vzťahov a záujmového územia ÚPN-O rieši najmä: 
rieši cestný obchvat obce Rimavské Janovce a napojenie spádového územia na systém vyššej dopravnej 

infraštruktúry (rýchlostná komunikácia R2) 
trasovanie odbočky VTL plynovodu na Jesenské 
Rezervuje koridor pre 400kV elektrovod 
rieši kontaktnú zónu bývania v dotyku s rekreačnou zónou Kurinec, ktorá má väzby na mesto Rimavská Sobota. 

B.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového a funkčného usporiadania 
územia 

Rimavské Janovce sú obcou s viacerými miestnymi časťami a viacerými izolovanými usadlosťami. Z pohľadu 
rozvoja má každá časť svoje špecifiká. Samotná obec sa dokáže rozvíjať smerom na sever, na západ od cesty II. tr., tu však 
rozvoj naráža na limity dané ochranou poľnohospodárskej pôdy, na východnej strane bráni rozvoju železničná trať, rieka 
Rimava a plánovaný obchvat cesty II.tr. Na juhu sú možnosti kvôli hospodárskemu dvoru obmedzené, možnosti smerom na 
východ, do poľnohospodárskej krajiny sú limitované konfiguráciou terénu a nestabilitou svahov. Navrhuje sa teda rozvoj 
bývania najmä v lokalitách Močiar 1 až 3, ktoré síce nie sú v priamom kontakte so samotnou obcou ale spôsob osídlenia 
krajiny v tomto regióne je charakteristický vytváraním nesúvislých plôch – satelitov bývania a hospodárenia okolo 
jednotlivých ohnísk osídlenia. Močiar je veľmi príťažlivou lokalitou. Blízkosť mesta Rimavská Sobota a blízkosť vodnej 
plochy Kurinec robia pozemky zvlášť atraktívnymi. V tejto lokalite umiestňujeme bývanie v zhode s koncepciou 
predchádzajúceho územného plánu, po oboch stranách existujúcich komunikácií. 

V osade Jánošíky, ktorá má množstvo nezastavaných parciel navrhujeme výstavbu v rozptyle, bez zväčšovania 
rozsahu zastavaného územia v tejto miestnej časti. 

Okrem toho sú možnosti výstavby v rozptyle v strede obce. Bývanie na ostatných izolovaných samotách územný 
plán do budúcna nepodporuje. S týmito lokalitami sa počíta do budúcnosti ako s miestami pre rekreáciu, najmä chalupársku. 
Plochy pre poľnohospodárstvo – poľnohospodárske podniky a dvory navrhuje ÚPN-O ponechať na terajších miestach, 
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centrum obce rozvíjať najmä v miestach pamiatkovej rezervácie, kde sa skýtajú možnosti umiestňovať verejné funkcie 
občianskej vybavenosti do atraktívnych historických objektov.  

B.6. Návrh riešenia bývania, občianskej vybavenosti, výroby atď. 
Územný plán navrhuje nasledovné riešenia: 

V oblasti bývania 
Pre rozvoj bývania je potrebné : 
využiť disponibilné prieluky v zastavanom území obce 
vytvoriť niekoľko možných lokalít - viď tabuľka na výstavbu domov v sústredenej komerčnej forme, vytvoriť ďalšie 

rezervné plochy bývania 
návrh počíta s výstavbou nových bytov v rodinných domoch, počíta s primeraným úbytkom bytov.  Prehľad poskytuje 

nasledovná tabuľka: 
Návrh bývania a prislúchajúceho počtu obyvateľstva 

Lokalita Počet bytov Charakter lokality 
(N-nová, E-existujúca) 

Počet obyv. Pozn. 

A Rozptyl 23 N 80 3,50 ob/byt 

B Jánošíky 15 N 52 3,50 ob/byt 
C Močiar 1 72 Čiastočne E 252 3,50 ob/byt 
D Močiar 2 27 Čiastočne E 95 3,50 ob/byt 
E Močiar 3 7 N 25 3,50 ob/byt 
F Pri Kurinci 14 N 50 3,50 ob/byt 
G Obec celkom terajší stav  395 E 1319 3,39 ob/byt 
Celkom nová výstavba  158  554   
Celkom nárast +143  +503   
Úbytok bytov -15  -51   
Konečný počet 538  1822   

Návrh nových lokalít na bývanie sa sústreďuje predovšetkým do lokality Močiar, týmto návrhom tento územný plán 
nadväzuje na predchádzajúci, reagujúc aj na aktuálny záujem obyvateľstva o výstavbu v tejto lokalite. Rozvoj v lokalite 
Jánošíky nepredstavuje plošný rozvoj na nových plochách, ale rozvoj v rámci zastavaného územia na disponibilných 
pozemkoch. V samotnej obci je rozvoj limitovaný najmä polohou výrobných plôch a kvalitnou poľnohospodárskou pôdou v 
kontakte s obcou. Na odľahlých drobných osadách – “pustatinách” s rozvojom bývania návrh nepočíta. 
V oblasti rozvoja občianskej a sociálnej vybavenosti 

Návrh územného plánu nepočíta s plochami občianskej vybavenosti inej, ako základnej v rámci obytného územia. 
Nárast počtu obyvateľov síce prináša so sebou aj nároky na občiansku vybavenosť, najväčšia časť prírastku obyvateľov sa 
však plánuje v lokalite Močiar, ktorá má dobré napojenie na Rimavskú Sobotu, preto sa ráta s tým, že títo obyvatelia budú 
využívať kapacity aj tam. Občianska vybavenosť v obci je komerčná a nekomerčná. Kapacity komerčnej vybavenosti sú 
určené trhom a prispôsobujú sa momentálnej kúpnej sile obyvateľov. Ich dimenzovanie v územnom pláne nie je celkom 
dobre možné. Potrebné vybavenie, najmä detské jasle, materskú školu, obchody a pod. navrhujeme situovať do domoradia 
rodinných domov. Jedná sa o budovy podobných rozmerov. Podobne rátame aj s riešením sociálnej starostlivosti, najmä s 
umiestnením seniorov.  

 Materské školy 
V obci je materská škola s jednou triedou, kapacita je 22 miest.  S použitím ukazovateľa 40detí/1000 ob  je potreba 

v návrhovom roku: 40*1382/1000=55 miest. Najväčšia časť nárastu obyvateľstva bude v lokalite Močiar, kde sa predpokladá 
aj čiastočné využívanie školskej infraštruktúry v Rimavskej Sobote. Plocha pre výstavbu novej materskej školy sa vyčleňuje 
v miestach medzi Močiarom 1 a 2, s kapacitou 1 trieda.  

 Základné školy 
V obci sú dve základné školy neplnoorganizované, jedna s vyučovacím jazykom slovenským a druhá s maďarským. 

Ich celková kapacita je 2x4 triedy x 12 až 25 detí/tr. = 96 až 200 detí. S použitím ukazovateľa 136žiakov/1000 ob. je potreba 
v návrhovom roku 136*1382/1000=188 žiackych miest v ročníkoch I-IX, z toho cca 90 sú ročníky I-IV. Kapacita školských 
zariadení, ktoré sú už aj dnes mierne podvyužívané vyhovuje aj do budúcnosti. 

 Kultúra 
V obci je kultúrny dom s kapacitou 170 stoličiek a kuchyňou. Potreba polyfunkčných kultúrnych zariadení je 

20m2/1000 obyv. (Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, vydal MŽP SR 2010), tj. v návrhovom roku 20*1832/1000=37m2,  
čo existujúci stav bohato spĺňa.. Existujúci dom kultúry vyhovuje aj do budúcna, potrebná bude jeho rekonštrukcia, aby 
vyhovoval požiadavkám doby a poskytol priestory aj pre rôznorodú záujmovú činnosť v klubovniach, knižnicu a pod. 

 Telovýchova a šport 
V obci je futbalové ihrisko štandardných rozmerov a školské ihrisko multifunkčné.   
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Potreba otvorených plôch pre deti je 0,8m2/1 ob, tj. 0,8*1832=1470 m2. Potreba plôch pre dospelých je 0,7m2/1 
obyv., čiže 0,7*1832=1300m3. Potreba telocviční je 40m2/1000 ob, tj. 40*1832/1000=73m2, čiže podstatne menej ako je 
telocvičňa s plnohodnotnou hracou plochou. Dvojica existujúcich športovísk vyhovuje, hracie plochy pre deti sa navrhuje 
situovať rozptýlené do obytnej zástavby. 

 Detské jasle 
Potreba je 2miesta/1000 ob, čiže 2*1832/1000=4 miesta. Detské jasle územný plán nenavrhuje, nevylučuje sa 

možnosť ich zriadenia v rámci komerčnej vybavenosti. 
 Lekárska starostlivosť 

Potreba ambulancií je 1,1lekár/1000obyv, tj. 1,1*1832/1000=2 lekári. Starostlivosť je pokrytá dochádzaním ku 
praktickému lekárovi najmä do susedného Jesenského, príp. Rimavskej Soboty, kde existuje aj starostlivosť vyššieho 
stupňa. Ambulancie územný plán nenavrhuje, nevylučuje však možnosť ich zriadenia v obytnej zástavbe aj formou 
komerčnej vybavenosti.  

 Lekáreň 
Potreba pre lekáreň je 0,3 prac/1000 ob, tj. 0,3*1832/1000=0,6 pracovníka. Lekáreň sa nenavrhuje, nevylučuje sa 

možnosť ich zriadenia v rámci komerčnej vybavenosti. 
 Zariadenia sociálnej starostlivosti 

Sociálnu starostlivosť zabezpečuje obec svojim občanom prostredníctvom 3 terénnych pracovníkov a centrálnej 
kuchyne v priestore školy. Osobitné zariadenie sa nenavrhuje, nevylučuje sa možnosť jeho zriadenia v existujúcom, či 
novom dome v obytnej zástavbe. 

 Samospráva, administratíva 
Starosta a 4 pracovníci sídlia v obecnom úrade vyhovujúcej veľkosti 

 Poštové služby 
V obci sídli pobočka slovenskej pošty 

 Požiarna ochrana 
Zabezpečuje ORHaZZ Rimavská Sobota. V obci je požiarna zbrojnica dobrovoľného hasičského zboru vyhovujúcej 

kapacity. 
 Kostoly 

Rímskokatolícky kostol a kostol ev. reformovanej cirkvi sú v historických budovách. Kapacitne vyhovujú. 
Rímskokatolícky kostol predstavuje významnú pamiatku románskeho staviteľstva, jej stav je nedôstojný a vyžaduje obnovu 
vrátane svojho okolia.  

 Cintorín a dom smútku 
Cintorín svojou plochou cez 3ha vyhovuje aj do budúcnosti. 

V oblasti rozvoja výrobných území 
Jánošíky, zberný dvor, elektráreň, všetko ostáva Navrhuje sa rozvíjať výrobné kapacity na existujúcich územiach. 

Jedná sa najmä o plochy poľnohospodárskych dvorov. Vyskytujú sa najmä v južnej časti obce, v miestnej časti Jánošíky, 
v severnej časti katastra (solárne elektrárne), novonavrhované plochy sú zberný dvor a malá vodná elektráreň na Rimave. 

B.7. Vymedzenie zastavaného územia obce 
V súčasnosti reálna zastavanosť územia na niektorých miestach presahuje administratívne hranice ZÚO, ktoré sú 

evidované v katastrálnej mape. Zastavané územie obce tvorí samotná obec, vrátane plôch poľnohospodárskych dvorov a 
plôch zelene, rekreácie a športu, ďalej izolované zastavané plochy osady Jánošíky a Močiar. V územnom pláne sú 
navrhované nové rozvojové lokality vyplývajúce z potrieb rozvoja obce, o ktoré sa zastavané územie rozširuje.  Ide o lokality  
označené ako návrh (nie rezerva). 

Zastavané územie obce definované v §139a ods. (8) Stavebného zákona je vo výkresoch vyznačené zvlášť ako 
súčasné zastavané územie v zmysle katastrálnej mapy a zvlášť ako hranice reálne zastavaného územia vrátane návrhu 
nových zastavaných plôch podľa územného plánu.  

Hranice navrhovaného zastavaného územia obce sa rozširujú voči hraniciam podľa katastrálnej mapy nasledovne: 
na východnom okraji obce o novú lokalitu Rozptyl a o rozsiahlejšie plochy existujúcich aj navrhovaných plôch bývania a 
rekreácie – záhradiek v lokalite Močiar. V osade Jánošíky sú návrhové plochy v rámci zastavaného územia. 

B.8. Vymedzenie ochranných pásiem 
Územný plán vymedzuje vo všeobecnosti nasledovné ochranné pásma v riešenom území 

Druh infraštruktúry charakter 
Vzdialenosť 
(OP – ochranné, BP – 
bezpečnostné pásmo) 

Pozn. 

VVTL diaľkové a medzištátne plynovody 
(plynovod Bratstvo jeden navrhovaný MŠP 

Bratstvo: sv. 700mm, tlak 6,4MPa 
Navrhovaný: sv. 1400mm, tlak 

OP 50m  
BP 200m 

Zákon o energetike 
251/2012 Z.z., §79 a 
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Druh infraštruktúry charakter 
Vzdialenosť 
(OP – ochranné, BP – 
bezpečnostné pásmo) 

Pozn. 

na severe k.ú.) 7,4MPa §80 
 

VVTL Plynovod zásobujúci obec 110mm svetlosť a tlak  6,4MPa  
OP 4m 
BP 50m 

VTL plynovod - odbočka na Jesenské Svetlosť 100mm a tlak  4,0MPa 
OP 4m 
BP 20m 

STL plynovody 
svetlosť do 40mm mimo ZÚO OP 4m 

rozvody v obci v ZÚO OP 1m 

Plynárenské technologické objekty plynoregulačná stanica 
OP 8m 
BP 50m 

VN el. vedenia zásobujúce obec, vrátane 
TS 

vzdušný, bez izolácie, 22kV OP 10m 

VVN V424 (RS - Moldava / Bodvou) a 
navrhované VVN do Sajóivánka (HU) 

vzdušný, bez izolácie, 400kV OP 25m 

cesta II/531 a obchvat obce II/531 25 m od osi vozovky 
Cestný zákon  

Miestne komunikácie I. a II. triedy 15 m od osi vozovky 
železnica ŽSR 60 m od osi j koľaje  
OP čističky odpadových vôd (ČOV) 25 od okraja ČOV  

OP vodných tokov 6m 
Nezastavaný pás 
pozdĺž brehu pre 
obsluhu toku 

OP hl. vodovodného potrubia 3m  

OP cintorína  50m od okraja cintorína 
Zákaz umiestňovať 
budovy 

OP poľnohospodárskeho dvora nebolo stanovené žiadnym rozhodnutím  

OP lesných pozemkov 50m  

B.9. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, PO a ochrany pred povodňami 
K otázkam obrany štátu a PO neboli od kompetentných orgánov vznesené žiadne požiadavky. Vodné toky v obci 

nemajú dostatočnú kapacitu na odvedenie Q100 ročných vôd. Na oboch tokoch boli na určitých úsekoch riešené 
protipovodňové úpravy koryta. Doteraz zrealizované opatrenia nie sú dostatočné, lebo predstavujú len čiastkové riešenie na 
kritických miestach. Plánuje sa prevýšenie jestvujúcich ochranných hrádzí v úseku rkm 24,75 - 31,45. Protipovodňový efekt 
bude mať aj navrhovaná malá vodná elektráreň (MVE) na riečnom kilometri 26,70. 

  Situáciu je treba riešiť komplexne na celej dĺžke tokov. Technický návrh protipovodňovej ochrany je nad rámec 
podrobnosti tohto územného plánu. Územný plán sa obmedzuje na ponechanie voľného manipulačného pásu pozdĺž tokov, 
ktorý zároveň je aj priestorom na technické dielo protipovodňovej ochrany.  

B.10. Ochrana prírody a tvorba krajiny 

B.10.1.  Ekologické zhodnotenie územia 
O stave ekologickej stability územia podáva najlepší prehľad, v riešenom území zastúpenie jednotlivých kultúr, 

a taktiež ich rozmiestnenie v katastrálnom území riešenej obce. 
kultúra výmera v ha %-podiel z k.ú. 
poľnohospodárska pôda 
orná pôda 1303.59 49.95 
vinice 1.09 0.04 
záhrady 35.69 1.37 
TTP 1045.03 40.04 
PPF celkom 2385.40 91.40 
nepoľnohospodárska pôda 
lesné pozemky 52.72 2.02 
vodné plochy 30.13 1.15 

zastavané plochy a nádvoria 126.60 4.85 
ostatné plochy 14.90 0.57 
nepoľnohospodárska pôda celkom 224.35 8.60 

Plocha stabilných prvkov je 1164,66 ha a plocha nestabilných prvkov je 1445,09 ha. Na základe výmery jednotlivých 
kultúr je kvantitatívnou metódou určený koeficient ekologickej stability územia KES = 0,81, čo poukazuje na nestabilizovanú  
krajinu, v ktorej sú technické objekty a narušená krajina v prevahe nad dochovanými prírodnými štruktúrami. Táto 
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nevyváženosť je nerovnomerne rozdelená na území katastra tak, že ekologicky priaznivejšia je severná a severovýchodná 
časť k.ú. oproti zvyšku, kde je treba prijať ekostabilizačné opatrenia. 

B.10.2. Prírodné podmienky 
Územie Rimavskej kotliny predstavuje v rámci morfoštruktúry lučensko-košickej zníženiny výrazne negatívnu 

morfoštruktúru – priekopovú prepadlinu. Z geomorfologického hľadiska predstavuje väčšia časť územia katastra reliéf 
kotlinových pahorkatín, údolie Rimavy predstavuje reliéf rovín a nív. Údolie Rimavy má tvar poriečnej nivy, na ktorú v oblasti 
pahorkatiny nadväzujú nízke a nerozlíšené riečne terasy. Mimo nich tečú prítoky v úvalinovitých dolinách a úvalinách kotlín. 
Z hľadiska morfologicko-morfometrickej typizácie predstavuje niva Rimavy nerozčlenenú rovinu. Po oboch stranách na ňu 
v celom území nadväzuje mierne a silne členitá pahorkatina. Sklon reliéfu je v oblasti nivy a zarovnaných povrchov 
vyvýšenín < 1,0, vo zvyšnej časti katastra 1,1 – 6°, pričom ľavostranné územie (východne od nivy) je sklonitejšie ako 
pravostranné. 

B.10.3. Klíma 
Územie katastra leží v teplej klimatickej oblasti. Charakterizovaná je teplou nížinnou klímou, s dlhým, teplým a 

suchým letom, krátkou, chladnou a suchou zimou, s krátkym trvaním snehovej pokrývky. Z hľadiska výskytu zrážok, ide o 
suchú, až mierne suchú oblasť. Klimatické pomery územia sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 
Oblasť teplá (T) – priemerne 50 a viac letných dní (LD) za rok (s denným maximom teploty vzduchu ≥ 25 °C) 
Okrsok T5 Charakteristika okrsku Klimatické znaky 

teplý, mierne suchý, s chladnou zimou január ≤ -3 °C, Končekov index zavlaženia 0 až -20 

B.10.4. Bariéry v riešenom území.  

Riešené územie je urbanizované centrálne situovanou obcou Rimavské Janovce a rozptýlenou sieťou miestnych 
častí a rôznych hospodárstiev, fárm a pod., z ktorých niektoré sú už neobývané.  Líniovú bariéru tu vytvára cestu č. II/531, 
železničná trať a rieka Rimava, ktoré prebiehajú s smere severojužnom v spoločnom koridore. Táto bariéra zabraňuje 
v pohybe bioty v smere východ - západ a opačne. V podstatnej miere sa vyskytujú aj plošné bariéry, ako intravilán riešenej 
obce a poľnohospodárske areály hospodárskych dvorov.  

B.10.5. Prvky ekologickej stability v rámci katastra podľa RÚSES 
Z biotopov národného a európskeho významu sa v katastri Rimavských Janoviec vyskytujú biotopy uvedené v 

nasledovnej tabuľke. Ich plochy sú zachytené v rámci jednotlivých ekologicky významných segmentov 
Kód Názov biotopu 
Mo4 Vegetácia vysokých ostríc 
Kr9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd 
Tr5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty 
Tr7 Mezofilné lemy 
Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky 

Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky 
Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí 
Pr2 Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách 
Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy 
Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske 
Ls3.4 Dubovo-cerové lesy 
Tr5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty 
Tr7 Mezofilné lemy 
Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky 
Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky 
Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí 
Pr2 Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách 
Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy 
Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske 

Ls3.4 Dubovo-cerové lesy 

V území boli vyčlenené nasledovné genofondové lokality flóry, fauny a významné biotopy ako ekologicky významné 
segmenty. 

Petruš. Lesný výbežok rozsiahlejšieho lesného komplexu Ťahan mimo územia katastra, ktorý je významným 
botanickým územím. Do katastra zasahuje výbežok dubových porastov a do lokality sú zahrnuté aj okolité nelesné porasty, 
tvorené náletovými drevinami na PPF. 
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Niva Belínskeho potoka s prítokmi. Rozsiahla niva s početnými prítokmi, rôzne široká, vyplnená prevažne 
vysokobylinnými, extenzívnymi mokraďnými spoločenstvami. Okolo tokov sú lokálne vyvinuté brehové porasty, v dolnej časti 
toku majú plošný rozsah a charakter lužného lesa. 

Trávne porasty v údolí Belínskeho potoka. Viacero blokov poloprirodzených až prirodzených trávobylinných 
porastov na oboch stranách údolia s rôznou, prevažne vysokou intenzitou využívania. 

Nad Ilonou. Lesný komplex, tvorený prirodzene rastúcimi drevinami, lokálne znehodnotený výskytom agáta, s 
hodnotnými prirodzenými spoločenstvami podrastu. 

Martinov vrch. Blok prirodzených extenzívnych trávobylinných porastov s prvkami xerotermnej vegetácie. 
Trávne porasty na východnom okraji obce. Rôznorodé trávobylinné porasty v úvozoch a ich okolí, na ploche starého 

sadu a ďalších plochách, intenzívne až extenzívne využívané. 
Mokrade v nive Rimavy. Zamokrené plochy okolo železnice a zavodnená plocha bývalého zemníka, narušené 

súčasnou výstavbou a s tým súvisiacimi zásahmi (zasypávanie), s plochami prirodzených drevinových spoločenstiev 
vlhkomilného charakteru, lokálne až charakteru lužného lesa. 

Rimava. Po celej dĺžke na území katastra upravený riečny tok, ohraničený obojstrannými hrádzami. Najmä v 
medzihrádzovom priestore sú lokálne vyvinuté druhotné drevinové porasty- Lokalita má význam najmä ako biotop vtáčích 
druhov a koridor ich šírenia. Regionálny hydricko-terestrický biokoridor. 

Trávne porasty nad sútokom Ľukvy a Včelínskeho potoka. Rôznorodé suchomilné, živné až vlhkomilné trávne 
porasty v súvislom komplexe. Sú rôznej intenzity využitia a prirodzenosti. 

Lesné porasty na SZ okraji katastra. Prirodzené prevažne dubové porasty, najmä v okrajových častiach s 
výskytom agátu. 

Medzihorná. Malý blok prirodzených, extenzívnych trávobylinných porastov živného až teplomilného charakteru. 
Trávne porasty v údolí Gemerčianskeho potoka. Komplex živných až vlhkomilných extenzívnych trávobylinných 

porastov na pravej strane údolia potoka, lokálne s prevládajúcimi vysokobylinnými spoločenstvami. 
Pramenná oblasť prítoku Katínskeho kanála. Plocha mokraďných trávobylinných spoločenstiev a drevinových 

formácií na sútoku troch pramenných prítokov, ich brehové porasty a plochy okolo časti hlavného toku prítoku Katínskeho 
kanála v oblasti Jánošíky - Chrasť. 

Prítok Katínskeho kanála. Krátky neupravený fragment toku v oráčinovej krajine s lokálne vyvinutými brehovými 
porastmi a plochami vlhkomilných extenzívnych trávobylinných spoločenstiev. 

B.10.6. Rozdelenie územia do funkčných zón. 
Uvedené riešené územie možno na základe rovnakého hospodárskeho využitia, ekologickej   hodnoty, a prírodných 

podmienok rozdeliť do nasledovných funkčných zón: 
zóna pre zachovanie a rozvoj krajiny 
zóna pre lesné hospodárstvo 
zóna pre poľnohospodárstvo 
zóna pre bývanie 
zóna pre šport a rekreáciu 

B.10.7. Návrh miestneho systému MÚSES 

 Miestne biocentrum Petruš 
Navrhujeme na severnom okraji riešeného územia. Jedná sa o zalesnený segment nadväzujúci na väčšiu plochu 

lesa v k.ú. Sútor. Jedná sa o plochu dubových porastov a do lokality sú zahrnuté aj okolité nelesné porasty, tvorené 
náletovými drevinami na PPF. 

 Miestne biocentrum nad Ilonou 
navrhujeme na mieste lesnatej plocha na severe k.ú. Jedná sa o súbor prirodzene rastúcich drevín znehodnotených 

čiastočne náletni agátu. 
 Miestny biokoridor Niva Belínskeho potoka. 

Hydricko-terestriálny koridor, tvorený systémom mokradí, tokov a brehových porastov spájajúci biocentrá na severe 
k.ú. a BC v obci Belín a nižšie. 

 Interakčný prvok 1- Medzihorná 
malý blok teplomilných trávobylinných porastov Územný plán obce Rimavské Janovce  

 Interakčný prvok 2 - Gemerčecký potok 
komplex vlhkomilných trávobylinných porastov pozdĺž potoka 

 Interakčný prvok 3 - Dubový les 
Izolovaná plocha lesného porastu s výskytom duba a agátu 

 Interakčný prvok 4 - Trávne porasty na V okraji obce. 
Rôznorodé trávobylinné porasty na ploche býv. sadu. 
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 Interakčný prvok 5 -nad sútokom Ľukvy a Včelínskeho potoka. 
Rôznorodé suchomilné, živné až vlhkomilné trávne porasty v súvislom komplexe 

 Interakčný prvok 6 - pramenisko Katínskeho kanála. 
Plocha mokraďných trávobylinných spoločenstiev a drevinových formácií 

 Interakčný prvok 7 - prítok Katínskeho kanála. 
fragment toku v oráčinovej krajine s lokálne vyvinutými brehovými porastmi 
Vzhľadom na relatívne nízku biologickú hodnotu územia na juhozápade k.ú. uvedený ekologický systém navrhujeme 

doplniť o líniovú výsadbu pozdĺž malých vodných tokov na západe riešeného územia a o výsadbu alejí pozdĺž poľných ciest 
a miestnych komunikácií vo voľnej krajine. ekologickej stability územia. 

Z priestorov uvedených lokalít vylúčiť rekultivácie ako aj nadmerný výrub krovín. Na lokalitách kde sa nachádzajú 
prvky ekologickej stability na lesných porastoch prevádzať obnovu lesných porastov jemnejšími maloplošnými obnovnými 
zásahmi. 

B.10.8. Chránené vtáčie  územia a územia európskeho významu 
Chránené vtáčie územia  a územia európskeho významu sa v riešenom území nenachádzajú. 

B. 10.9. Zóna pre zachovanie a rozvoj krajiny 

Predstavuje všetky prvky v riešenom katastri, ktoré majú pozitívny význam z hľadiska ochrany prírody a tvorby 
krajiny. Jedná sa najmä o prvky systému ekologickej stability, ktoré vytvárajú mozaikové a lineárne štruktúry v krajine.  

 Opatrenia: 
chrániť a rozvíjať prvky ekologickej stability 
ekologizovať malé vodné toky,(spomalenie toku, výsadba rastlinných spoločenstiev a pod.) 
Eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému ekologickej stability 

(znečisťovanie prostredia, eutrofizáciu, fragmentáciu krajiny, šírenie inváznych druhov organizmov, bariérový efekt 
dopravných koridorov a priečnych prekážok v tokoch... ). 

v prípade výskytu inváznych druhov rastlín postupovať podľa § 7b zákona 
 Využitie zóny: 

územie v tejto zóne je možné limitovane využívať pre turistiku a pod. outdoorové aktivity vrátane poľovníctva. 

B.10.10. Zóna pre lesné hospodárstvo 
Lesné porasty sa v posudzovanom území nachádzajú prevažne v okrajových častiach územia. Malé komplexy 

porastov sa nachádzajú na západnom, severovýchodnom okraji a v severnej časti katastra. Z hľadiska drevinového zloženia 
ide o viac-menej prirodzené prevažne porasty duba zimného (Quercus petraea) a duba letného (Quercus robur), lokálne aj 
duba cerového (Quercus cerris) s prímesou ďalších listnatých drevín, najmä hraba (Carpinus betulus), brezy previsnutej (Betula 

pendula), čerešne vtáčej (Cerasus avium), javora mliečneho (Acer platanoides), v SV časti katastra aj s prímesou borovice 
lesnej (Pinus sylvestris), lokálne aj agátom bielym (Robinia pseudoacacia). 

Lesné hospodárstvo má na ploche riešeného územia len marginálny význam. 
 Opatrenia: 

Chrániť existujúce lesné porasty. 

B.10.11. Zóna pre poľnohospodárstvo 
Predstavuje časť riešeného územia, v ktorej sa na najväčšej časti  sa nachádza orná pôda bez sprievodnej zelene,  

a tým z nízkou ekologickou stabilitou územia. V severnej časti územia za obcou sa nachádzajú  trvalé trávne porasty, najmä 
pasienky so sprievodnou  zeleňou.  

 Využitie zóny: 
Okrem poľnohospodárstva sú tu vhodné priestory na turistiku, poľovníctvo, a iné športové aktivity. 

 Opatrenia: 
Opatrenia smerujú k zachovaniu poľnohospodárskeho rázu krajiny a zvýšeniu jeho ekologickej stability.   
obhospodarovať lúky tak,  aby   nemenilo sa na nich druhové zloženie tráv. 
vysadiť zeleň z miestnych druhov drevín, okolo hlavných poľných ciest, vedúcich cez krajinu s prevažujúcim 

zastúpením ornej pôdy.   
realizovať izolačnú zeleň v areáloch hospodárskeho  dvora po celom jeho obvode. Výsadba drevín by sa mala 

realizovať prevažne z listnatých drevín z malým podielom ihličnanov.  
zachovávať určité percento drevín (solitéry stromov a časť krovín), ktoré sú hniezdnym a potravinovým biotopov 

v poľnohospodársky využívanej krajine, 
TTP využívať najmä pasením a kosením, minimalizovať ich pravidelné každoročné mulčovanie, 
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za účelom zabezpečenia priaznivého stavu druhu strakoš kolesár realizovať výsadbu vysokých stromov alebo 
stromoradí v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine, a to najmä druhy Populus alby, Populus nigra, Quercus robur, 
Fraxinus excelsior, prípadne iné pôvodné, miestne a stanovište vhodné druhy. Výstavbu realizovať napr. v blízkosti poľných 
ciest, tokov, v blízkosti TTP a mokradí, 

na veľkoblokovej ornej pôde striedať poľnohospodárske kultúry, 

B.10.12. Zóna pre bývanie 

Patrí sem ZÚO. Jedná sa o zastavané plochy komunikácie, spevnené a nespevnené plochy, dvory a nádvoria. 
Ekologickú stabilitu tu zlepšujú záhrady z viac etážovou umelo založenou kultúrou ovocných stromov a miestami aj 
zeleninárskych plôch. Pri miestnych komunikáciách sa nachádzajú pred domami okrasné predzáhradky. V strede obce v 
priestore medzi obecným úradom, bývalým mlynom a kostolmi sa nachádzajú plochy zelene. ktoré prispievajú k zvýšeniu 
ekologickej stability intravilánu obce Do tejto zóny je možne zaradiť aj priestory medzi zastavaným územím obce a riekou 
Rimava. 

 Využitie zóny: 
Okrem bývania je možné využiť priestory záhrad na poľnohospodársku produkciu. Nadbytočné výmery pozemkov 

rodinných domov a nádvorí sa dajú využiť na podnikateľské aktivity. 
Navrhovaným rozšírením obytnej zóny na úkor záhrad, sa prejaví znížením ekologickej stability v intravilánoch 

riešených obcí. 
 Opatrenia: 

obci navrhujeme ozeleniť všetky prázdne priestory v tejto zóne, ktoré sa nedajú využiť na iné účely. Doriešiť zeleň 
na jestvujúcom cintoríne s využitím autochtónnych druhov, ako aj ozeleniť brehy rieky Rimava. 

B.10.13. Zóna pre šport a rekreáciu 

Uvedená zóna v riešenom území predstavuje prevažne futbalové ihrisko s priľahlým plochami tenisových kurtov 
v intraviláne riešenej obce. Tu navrhujeme ozeleniť voľné plochy nízkou zeleňou ktorá zakomponuje uvedené ihrisko do 
okolitej prírody. 

B.11. Verejné dopravné vybavenie 

B.11.1. Dopravná infraštruktúra – širšie súvislosti 
Cestná doprava 

Zastavaným územím obce Rimavské Janovce vedie trasa cesty II/531 so smerom Červená Skala - Tisovec - Hnúšťa 
- Rimavská Sobota - Pavlovce. Cesta je zaradená do vybranej cestnej siete, ktorá tvorí spojnicu cesty I/66 s cestou I/50 a 
svojou polohou vytvára možné spojenie Poprad (D1) - Hnúšťa - Rimavská Sobota - Lenartovce - hranica s MR, kde končí 
cesta I/67, ktorá v MR pokračuje na Miškolc. Severne v meste Rimavská Sobota sa cesta II/531 napája na cestu I/50, ktorá 
je hlavnou európskou cestou E571 v trase Trenčín - Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota -Rožňava - Košice -Michalovce - 
štátna hranica SR/UA a je zaradená do siete transeurópskych magistrál „TEM“ úsek TEM 4. Južne od obce Rimavské 
Janovce sa cesta II/531 napája na cestu II/571 so smerom Lučenec - Fiľakovo - MR. 

V zmysle ÚPN VÚC je navrhovaná preložka cesty II/531 západne od zastavaného územia obce Rimavské Janovce 
paralelne s trasou železničnej trate. Preložka je navrhovaná kategórie C 9,5/80 s jedným premostením vodného toku. 
Preložku cesty II/531 je navrhované mimoúrovňovou križovatkou napojiť na preložku cesty II/571 trasovanú severne od 
mesta Jesenské. 
Železničná doprava 

Zo západnej strany zastavané územie obce tanguje v smere sever-juh žel. trať č.174, ktorá vedie z Jesenského do 
Brezna. Prechádza celou Rimavskou Dolinou a časťou Horehronia. Je to jediná spojka dvoch významných tratí a to trate 
160 (Zvolen - Košice) a 172 (Banská Bystrica - Červená Skala). Trať 174 odbočuje zo stanice v Rimavskej Sobote. Patrí 
medzi trate regionálneho významu a vlaky tu jazdia priemerne každú hodinu a v obci Rimavské Janovce je zriadená žel. 
zastávka. 

B.11.2. Charakteristika a návrh na komunikačnej sieti obce 

Základná komunikačná sieť  
Zastavaným územím obce Rimavské Janovce vedie cesta II/531 so smerom Červená Skala – Tisovec – Hnúšťa – 

Rimavská Sobota – Pavlovce. Cesta v obci plní funkciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B2, je vybudovaná kategórie 
MZ 8,5/50, v mimozastavanom území C 9,5/70. V zastavanom území obce je od autobusovej zastávky v severnej polohe 
obce po ľavej strane vozovky v smere jazdy do obce Jesenské zrealizovaný jednostranne peší chodník nepostačujúcej šírky 
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1,0m. Chodník je vedený pri oploteniach rodinných domov a od vozovky komunikácie je oddelený líniovým pásom zelene, 
v ktorom je vedený otvorený  odvodňovací rigol. 

Na ceste II/531 sú známe údaje o intenzite dopravy z Celoštátneho profilového sčítania z roku 2010. Výpočet 
intenzity dopravy pre návrhový rok 2025 bol prevedený pomocou prognózových koeficientov rastu dopravy pre VÚC 
Banskobystrického kraja, v skladbe dopravného prúdu pre cesty II. triedy, ide o sčítací úsek 92650: 
Sčítací úsek cesty rok skutočné vozidlá / 24 hod % nákl. aut. 

nákl. aut. osobné aut. motocykle vozidlá spolu 
II/531, 92650, smer 
Rim.Sobota-Pavlovce 

2005 633 5214 16 5863 10,8% 
2010 543 5019 21 5583 9,7% 
2025 700 6675 28 7403 9,5% 

Podľa sčítania dopravy došlo na ceste II. triedy v roku 2010 oproti sčítaniu dopravy v roku 2005 k poklesu prejazdov o 280 vozidiel za 24 
hodín. Taktiež došlo k poklesu percentuálneho podielu nákladných vozidiel k celkovej dopravnej záťaži na sčítacom úseku. 
Navrhuje sa rešpektovať koridor pre preložku cesty II/531 západne od zastavaného územia obce Rimavské Janovce paralelne s trasou 
železničnej trate, navrhovanej kategórie C 9,5/80,  cesta II/531, bude v zastavanom území obce aj v návrhovom období plniť funkciu 
zbernej komunikácie funkčnej triedy B2 a kapacitne bude vyhovovať jej vybudovaná kategórie MZ 8,5/50, pozdĺž cesty II. triedy 
navrhujeme zrealizovať obojstranný chodník pre peších šírky min. 2,0m, na autobusových zastávkach SAD navrhujeme zrealizovať 
samostatné zastavovacie pruhy pre zastavovanie spojov SAD mimo jazdné pruhy vozovky cesty II. triedy a na zastávkach navrhujeme 
vybudovať čakacie priestory pre cestujúcich. Šírka uličného priestoru je dostatočná pre realizáciu tohto návrhu. 

Ostatná komunikačná sieť 
Zastavané územie obce je okrem zbernej komunikácie dopravne sprístupnené systémom obslužných komunikácií, 

ktoré majú charakter miestnych obslužných ciest a radíme ich do funkčných tried C2 a ulíc so slepým ukončením C3. 
Značná časť zástavby obce je orientovaná západne od cesty II/531 a je na ňu napojená vo dvoch napojovacích bodoch. 
Obslužná komunikácia je zokruhovaná a vytvára pravouhlý uličný systém. Okruh radíme do funkčnej triedy C2, cesty sú 
vybudované v starej časti zástavby MO 5/40 (red.MO6,5/40), v novej časti zástavby kategórie MO 6/40. Pozdĺž komunikácií 
sú čiastočne vybudované jednostranné pešie chodníky šírky 1,0m a sú od vozovky ciest oddelené líniovým pásom zelene 
s otvoreným odvodňovacím rigolom. 

Ostatné komunikácie sú slepo ukončené, majú asfaltový povrch v niektorých úsekoch majú cesty štrkový povrch 
a prechádzajú do nespevnených poľných ciest. Cesty radíme do funkčnej triedy C3 a kategórie MO 3,75/30. V zmysle STN 
73 6110 ide o jednopruhové cesty s obojsmernou premávkou. Vo východnej polohe obce sú obslužné komunikácie 
sprístupňujúce starú časť zástavby slepo ukončené a sú vybudované v kategórii MO 3,75/30. Zástavbou je vedená účelová 
asfaltová prepojovacia komunikácia úrovňovo križovaná so žel. traťou, ktorá sa v rázcestí za traťou rozvetvuje a dopravne 
sprístupňuje v južnej polohe miestne časti Jánošíky a Tomkovú pustatinu, severne miestnu časť Močiar a pustatiny - 
Dankova, Masného a Šťastného, ktoré sú súčasťou riešeného územia. 

Železničné priecestie je zabezpečené rampami a svetelnou signalizáciou. 
Navrhuje sa nasledovné: Od obdobia spracovania prieskumov a rozborov po návrh bola v centre obce zrealizovaná 

dláždená úprava komunikácií a spevnených plôch námestia, kde je sústredená občianska vybavenosť obce. V rámci 
prestavby námestia sú v dlažbe vyznačené možnosti parkovania. V návrhu je rešpektovaná trasa účelovej prepojovacej 
komunikácie, ktorá dopravne sprístupňuje v južnej polohe miestnu časť Jánošíky a  Tomkovú pustatinu, severne Močiar 
a pustatiny - Danková, Masného a Šťastného, kategória cesty C 7,5/60, bude vyhovovať aj v návrhovom období, 

Podmienkou pre výstavbu rodinných domov v novej lokalite situovanej v severovýchodnej polohe obce, ktorej 
výstavba je zaradená do výhľadového obdobia, je prestavba existujúcej komunikácie smerujúcej z centra obce na východ 
od cesty II. triedy. Táto cesta je vybudovaná kategórie MO 3,75/30 navrhujeme jej  prestavbu na kategóriu MO 7,5/40 s min. 
jednostranným chodníkom pre peších. Šírka uličného priestoru je postačujúca pre navrhovanú prestavbu. 
Pešie chodníky 

V obytnom území obce je pozdĺž cesty II/531 jednostranne vybudovaný chodník pre peších, nepostačujúcej šírky 
1,0m. Chodník je vedený pozdĺž oplotení rodinných domov a od vozovky je oddelený líniovým pásom zelene, v ktorom je 
vedený otvorený odvodňovací rigol. Pozdĺž obslužných komunikácií je čiastočne vybudovaný jednostranný chodník pre 
peších, ktorý je taktiež oddelený od vozovky komunikácií líniovým pásom zelene. V ostatnej časti zástavby nie sú 
vybudované samostatné pešie chodníky pre peší pohyb sú využívané vozovky ciest a pridružený uličný priestor.  

Navrhuje sa pozdĺž cesty II/531 zrealizovať obojstranne chodníky pre peších s min. šírkou chodníka 2,0m, v nových 
lokalitách IBV navrhujeme pozdĺž obslužných komunikácií zrealizovať min. jednostranné pešie chodníky šírky min. 1,5m. 
Navrhujeme vyznačiť cyklistickú trasu po existujúcej poľnej ceste so smerom: žel. zastávka v severnej polohe Rimavských 
Janoviec do smeru pustiny Močiar a Rimavská Sobota. 
Statická doprava 

V obci nie sú vybudované samostatné parkovacie plochy pre potreby občianskej vybavenosti,  parkuje sa pozdĺž 
cesty II. triedy a miestnych komunikácií mimo asfaltovej vozovky na plochách zelene uličného priestoru. Obslužná 
komunikácia medzi objektom Obecného úradu a potravín je široká 8,0m, kde je možnosť parkovania pre cca 5 osobných 
vozidiel. Pri bytovom dome v severovýchodnej polohe obce je postavený rad šiestich boxových garáží, voľné parkovanie 
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vozidiel je možné na rozšírenej spevnenej ploche severne od bytového domu. Obyvatelia bývajúci v rodinnej zástavbe si 
stavajú garážové státia podľa potreby na vlastných pozemkoch. 

Od obdobia spracovania prieskumov a rozborov po návrh bola v centre obce zrealizovaná dláždená úprava 
komunikácií a spevnených plôch námestia, kde v rámci prestavby námestia sú v dlažbe vyznačené možnosti parkovania 
pozdĺžneho parkovania v počte 8 státí pred objektom rozličného tovaru a parkoviskom pred evanjelickým kostolom. 

V ÚPN O sú kapacity parkovacích státí navrhované iba orientačne v zmysle novelizovanej STN 73 6110/Z1, podľa 
tab. č.20, kde sú stanovené základné ukazovatele pre príslušnú účelovú jednotku podľa druhu a funkčného vyžitia objektu, 
pre stupeň automobilizácie 1:2,5. Pre výpočet bola použitá redukcia koeficientmi charakterizujúcimi sídlo. Pri návrhu nových 
objektov občianskej vybavenosti, podnikateľských aktivít, či pri zmene funkčného využitia už existujúcich objektov je 
potrebné požadovať zabezpečenie potrieb statickej dopravy v zmysle ukazovateľov STN 73 6110/Z1 na vlastnom pozemku. 
Takto sa zabráni parkovaniu vozidiel na verejných komunikáciách, podľa vyhlášky č.532/2002 Z.z. je potrebné 
z navrhovaného počtu parkovacích miest vyčleniť cca 4% pre osoby s obmedzenou možnosťou pohybu, pri navrhovaných 
rodinných domoch je potrebné na pozemku RD zabezpečiť parkovanie či garážovanie min. pre dva automobily, 
Autobusová doprava 

 Po ceste II/531 premávajú štyri prímestské linky SAD: 
Číslo linky smer spoje tam/späť 

609413 Rimavská Sobota-Pavlovce,Jednota-Janice-Rimavská Seč z: Rimavské Janovce, 
Ilona, žel.zastávka,Jednota, Jánošíky, Jednota 

14/17 

609415 R.Sobota-Jesenské-Gemerské Dechtáre-Petrovce-Gemeský Jablonec 
z: RJanovce,žel.stanica, Jednota 

10/11 

609416 R.Sobota-Jesenské-Blhovce-Konrádovce z: R.Janovce,Ilona,žel.stanica,Jednota 9/5 

609417 R.Sobota-Jesenské-Hajnáčka,Tachty z: R.Janovce, žel.zastávka,Jednota, 7/7 

 V obci sú zriadené dva páry autobusových zastávok, v severnej polohe obce pri železničnej stanici a v centre 
obce pri Jednote. Na zastávkach nie sú vybudované samostatné pruhy pre zastavovanie spojov SAD. Autobusy zastavujú 
v jazdných pruhoch vozovky a cestujúci vystupujú a nastupujú priamo z vozovky. Autobusové zastávky sú umiestnené 
z hľadiska únosnej pešej dostupnosti 500 m, čo je v súlade s STN 73 6110. Za priemerný pracovný deň je obec 
obsluhovaná 80-timi spojmi v oboch smeroch.  

 Od obdobia spracovania prieskumov a rozborov po návrh bola v centre obce zrealizovaná dláždená úprava 
komunikácií a spevnených plôch námestia, v rámci tejto stavby bola zrealizovaná dláždená nástupná plocha pre cestujúcich 
s murovaným prístreškom na zastávke Jednota jednostranne po pravej strane vozovky cesty II. triedy s priamou 
nadväznosťou na námestie. 

Navrhuje sa  situovanie existujúcich autobusových zastávok SAD je vyhovujúce aj pre návrhové obdobie, nakoľko 
pešia dostupnosť na zastávku nepresahuje vzdialenosť 500m, čo je v súlade s STN 73 6110, na všetkých zastávkach SAD 
navrhujeme zrealizovať samostatné zastavovacie pruhy pre spoje SAD obojstranne, s osadením prístreškov pre cestujúcich 
a vybudovaním peších čakacích priestorov, 
Železničná doprava 

Zo západnej strany zastavané územie obce tanguje v smere sever–juh regionálna žel. trať č.174, ktorá vedie 
z Jesenského do Brezna. V obci Rimavské Janovce je zriadená žel. zastávka, Rimavské Janovce a Rimavské Janovce 
obec, kde zastavuje 23 osobných vlakov za priemerný pracovný deň.  V juhozápadnej polohe obce sa žel. trať úrovňovo 
križuje s účelovou prístupovou komunikáciou do smeru obce Jánošíky a pustatín. Železničné priecestie je zabezpečené 
rampami a svetelnou signalizáciou. 
Ochranné pásma a hluk od automobilovej dopravy 

Základné cestné ochranné pásmo pre cesty II. triedy je 25m od osi komunikácie v  úsekoch mimo zastavaného 
územia obce,  podľa vyhlášky FMD č.35 z roku 1984. Hlavným líniovým zdrojom hluku je cesta II. triedy, ktorá je vedená 
zastavaným územím obce. Východiskovým podkladom pre výpočet hluku bola výhľadová intenzita dopravy na rok 2025, 
zloženie dopravného prúdu a sklonové pomery nivelety cesty. Výpočet hluku bol prevedený podľa „Metodických pokynov 
SK-VTIR“ z roku 1984, v miere podrobnosti pre ÚPN-O. Výpočet predstavuje hladinu hluku bez redukcií odrazov, pevných 
prekážok a pod. 
n  430 skut.voz/h 
% NA  9,5 % 
Faktory F1 1,42 
 F2 1,22 
 F3 1,0 
pomocná veličina X 745 
Základná ekvivalentná hladina hluku vo vzdialenosti 7,5m od osi cesty je 
LAeq = 68,72 dB(A)  

hladina hluku dB(A) bude dosiahnutá vo vzdialenosti 
 65 dB(A) 19 m 
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Pre obytné súbory stanovuje vyhláška MZ SR č.549/2007 Zb. najvyššie prípustnú hodnotu hladiny hluku vo 
vonkajších priestoroch pozdĺž základnej komunikačnej siete max 60 dB(A). Táto hladina hluku bude podľa výpočtu v roku 
2025 dosiahnutá vo vzdialenosti 60 m od cesty II. triedy.  Nadmerným hlukom je zasahovaná zástavba pozdĺž cesty II. 
triedy. 

B.11.3. Cestná  sieť celého riešeného (katastrálneho) územia 

Časť Jánošíky a Tomkova pustatina 
Jánošíky a koncové sídlo Tomkova pustatina je napojená prístupovou spojovacou komunikáciou na cestu II/531 

v obci Rimavské Janovce. Prístupovú komunikáciu radíme do kategórie C 7,5/60, je vybudovaná so šírkou vozovky  6,0m 
a v Rimavských Janovciach sa úrovňovo križuje so železničnou traťou č.174. Železničné priecestie je zabezpečené 
rampami a svetelnou signalizáciou. 

V zastavanom území Jánošíky je prístupová komunikácia vybudovaná so šírkou vozovky 5,0, radíme ju do funkčnej 
triedy C2, kategórie MO 6/40. Slepo ukončenú obslužnú cestu  so šírkou vozovky 4,0m radíme do funkčnej triedy C3, 
kategórie MO 5/40(red. MO 6/40). V obci nie sú vybudované chodníky pre peších, obojstranne sú vybudované otvorené 
odvodňovacie rigoly. 

Tomková pustatina je z časti Jánošíky sprístupnená slepo ukončenou cestou v zlom technickom stave so šírkou 
vozovky cca 3,0m. Cestu radíme do funkčnej triedy C3, redukovanej kategórie MO 4/40 (red.MO 6/40). Z Tomkovej 
pustatiny do smeru Jesenské je vybudovaná asfaltová cesta so šírkou vozovky cca 3,0m. Parkovacie ani garážové státia 
v spomínaných lokalitách nie sú vybudované parkuje sa pozdĺž ciest. V rodinnej zástavbe sa stavajú garážové státia podľa 
potreby na vlastných pozemkoch. 

Z Rimavských Janoviec zachádza do miestnej časti Jánošíky linka č. 609413 so smerom Rimavská Sobota - 
Pavlovce, Jednota - Janice-Rimavská Seč. Za priemerný pracovný deň je obec obsluhovaná troma spojmi SAD. 

Navrhuje sa:  Jánošíky a koncové sídlo Tomková pustatina, bude aj v návrhovom období  dopravne sprístupnená 
spojovacou komunikáciou, ktorá sa napája na cestu II/531 v obci Rimavské Janovce. Kategória cesty C 7,5/60, so šírkou 
vozovky  6,0m bude kapacitne vyhovovať aj v návrhovom období, v prípade výrazného rozvoja zmiešanej funkcie výroby 
a poľnohospodárstva na ponukových plochách v časti Tomková pustina bude pre zvýšený pohyb vozidiel obytným územím 
potrebná prestavba obslužnej komunikácie na kategóriu MO 7,5/40, na plochách výroby, pri návrhu nových objektov 
občianskej vybavenosti, podnikateľských aktivít, je potrebné požadovať zabezpečenie potrieb statickej dopravy v zmysle 
ukazovateľov STN 73 6110/Z1 na vlastnom pozemku. Takto sa zabráni parkovaniu vozidiel na verejných komunikáciách, 
Časť Dankova pustatina a Močiar  

Obytná časť Dankova pustatina a Močiar sú na nadradenú komunikačnú sieť napojené prepojovacími prístupovými 
cestami do dvoch smerov: severne prepojovacou cestou cez časť Kurinec na cestnú sieť mesta Rimavská Sobota a 
juhovýchodne, prepojovacou cestou cez časť Močiar a Mastného pustatinu na cestu II/531 v obci Rimavské Janovce. 
Prístupovú spojovaciu cestu Kurinec – Dankova pustatina – Močiar, do smeru Rimavské Janovce radíme do funkčnej triedy 
C2, cesta je vybudovaná so šírkou vozovky cca 4,0m. Ide o redukovanú kategóriu MO 5/40(red. MO 6/40). 

Ostatné obslužné cesty sú slepo ukončené radíme ich do funkčnej triedy C3 a sú vybudované kategórie MO 
3,75/30. Pozdĺž ciest nie sú vybudované chodníky pre peších. V križovatke ciest v Dankovej pustatine je zriadená zastávka 
spojov MHD so smerom Rimavská Sobota – Kurinec – ŠM, Močiar rázcestie, Močiar. MHD obsluhuje zastavané územie 3 x 
za deň. 

Navrhuje sa: obslužnú komunikáciu v časti Dankova pustina – Močiarna navrhujeme prestavať na kategóriu MO 
7,5/40, so šírkou vozovky 6,0m a min. jednostranným chodníkom pre peších šírky min.1,5m. Prestavba je podmienkou pre 
už v súčasnosti rozširujúcu sa výstavbu rodinných domov pozdĺž tejto obslužnej komunikácie, ktorá v súčasnosti má 
nepostačujúcu šírku vozovky 3,0 až 4,0m, v novej lokalite výstavby rodinných domov v časti Chýrna lúka je navrhovaná 
výstavba rodinných domov po skupinách s dopravným prístupom obratiskom slepo ukončenými ulicami. Ulice navrhujeme 
vybudovať kategórie MO 6,5/30, so šírkou uličného priestoru min. 8,0m. v lokalite územnej rezervy pre výstavbu rodinných 
domov v časti Močiar navrhujeme dopravu územia riešiť obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C3 kategórie MO 7,5/40, 
s min. jednostranným chodníkom pre peších šírky 1,5m, na autobusovej zastávke v križovatke ciest navrhujeme zrealizovať 
dláždený čakací priestor a prístrešok pre cestujúcich,  
Časť Močiar a Masného pustatina 

Z časti Dankova pustatina je časť Močiar a Masného pustatina sprístupnená slepo ukončenou cestou so šírkou 
vozovky cca 4,0m. Cestu radíme do funkčnej triedy C3 redukovanej kategórie MO 5/40(red.MO 6/40). V zastavanom území 
nie sú vybudované pešie chodníky ani parkovacie plochy. 

Obytné územie Močiar je na osobnú hromadnú dopravu napojené spojmi MHD so smerom Rimavská Sobota – 
Kurinec – ŠM, Močiar rázcestie, Močiar. MHD obsluhuje zastavané územie 3 x za deň. V Močiari je zriadená jedna zastávka 
a cesta je ukončená obratiskom pre spoje MHD. 

Navrhuje sa: V časti Močiar a Masného pustatina bude vyhovovať aj v návrhovom období dopravné sprístupnenie 
zastavaného územia miestnou komunikáciou funkčnej triedy C3 redukovanej kategórie MO 5/40(red.MO 6/40). 
V pokračovaní trasy miestnej obslužnej komunikácie nespevnenou poľnou cestou ku železničnej zastávke v severnej polohe 
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obce Rimavské Janovce navrhujeme viesť trasu prepojovacej cyklistickej cesty. Autobusovú zastávku MHD ponechávame 
v dnešnej vyhovujúcej polohe. 
Časť Pustatina 

V severovýchodnej polohe katastrálneho území obce Rimavské Janovce je časť Pustina, ktorá je dopravne 
sprístupnená cestou poľného charakteru, na cestnú sieť obce Sabová s napojením do smeru Rimavská Sobota a na cestu 
I/50 

B.12. Návrh verejného technického vybavenia 

B.12.1. Vodné hospodárstvo – zásobovanie vodou 
B.12.1.1. Zásobovanie vodou stav 

 Rimavské Janovce – obec 
 V obci je vybudovaný verejný vodovodný systém. Zdrojom pitnej vody pre obec je Rimavskosobotský skupinový 

vodovod (ďalej RSV). V súčasnosti je z RSV dodávaná pitná voda do okresu Poltár a Rimavská Sobota. Hlavným zdrojom 
RSV je VN Klenovec na Klenovskej Rimave. Celková kapacita vodných zdrojov pre RSV je v súčasnosti Qmin = 321,0 l.s-1. 
Rimavskosobotský SKV aj po napojení navrhovaných obcí (viď ÚPN VÚC BB) bude k návrhovému roku 2030 prebytkový. 
Rimavskosobotský SKV dotuje SKV Tornaľa množstvom Q = 18,0 l.s-1 a SKV Chanava - Číž množstvom Q = 13,0 l.s-1. 

Pitná voda uvedeným RSV DN 400/300 z vodojemu Bokorová 3 x 1000 m3 v Rimavskej Sobote je privádzaná do 
prerušovacieho vodojemu 100 m3 Rimavské Janovce a následne do vodojemu 2 x 250 m3 zásobujúca obec Rimavské 
Janovce, Pavlovce a miestnu časť Jánošíky. Z prerušovacieho vodojemu je voda dopravovaná prívodným potrubím DN 225 
do zásobného vodojemu 100 m3 obce Jesenské. Potreba vody pre ostatné ( nenapojené ) obyvateľstvo je zabezpečovaná 
z vlastných vodných zdrojov – studní. Vo väčšine ostatných vodných zdrojov – studní  voda podľa  rozborov hygienickým 
normám nevyhovuje. Na dôvažok hrozí, že počas dlhotrvajúcich  suchých období  bude  výdatnosť studní deficitná vplyvom 
poklesu spodných vôd. Odporúčame zvyšnú časť obce napojiť  na uvedený skupinový vodovod na pitnú vodu  pre potreby 
samotnej obce aj iných odberateľov.  

Jestvujúci vodovodný systém – obecný vodovod zabezpečí dodávku pitnej vody pre všetkých obyvateľov obce. Na 
systém zásobovania pitnou vodou odporúčame  napojiť všetky jestvujúce a novonavrhované nehnuteľnosti v obci včítane 
občianskej vybavenosti a iných odberateľov. Rozvodnú sieť v novonavrhovaných lokalitách odporúčame  uložiť pozdĺž 
miestnych komunikácií prevažne v súbehu s inými sieťami. Sieť je kombinovaná - zaokruhovaná a vetvená s možnosťou 
zaokruhovania pri ďalšom rozvoji obce. 

 Rimavské Janovce – Jánošíky 
Lokalita Rimavské Janovce – Jánošíky má vybudovaný verejný vodovodný systém, ako súčasť Rimavských 

Janoviec. V súčasnosti je vodovodnou sieťou pokryté celé územie, z toho vyplýva, že temer všetky nehnuteľnosti sú 
napojené na verejnú vodovodnú sieť. Účelom tohoto vodovodu je zabezpečiť plynulé zásobovanie osady pitnou vodou.  

Voda je dopravovaná zásobným potrubím D 110   z obce Rimavské Janovce. Potreba vody pre určitú časť 
obyvateľstva  ktoré z rôznych dôvodov nie je napojená na obecný vodovod, je zabezpečovaná z vlastných vodných zdrojov 
– studní- odporúčame napojiť na vodovod. 

Hospodársky dvor ( HD ) je zásobovaný vodou z vlastných zdrojov – studní pri rieke Rimava. Voda je akumulovaná 
vo vodojeme južne od HD. 

 Rimavské Janovce – osada Močiar 
V lokalite Rimavské Janovce – Močiar je vybudovaný vodovod na pitnú vodu pre potreby obyvateľov osady Močiar, 

ako aj blízku  záhradkársku lokalitu. Rozvod vody je napojený na jestvujúci vodovod PVC D 110 na okraji rekreačnej oblasti 
Kurinec. Vodovod pozostáva z dvoch vetiev pre osadu Močiar a záhradkársku lokalitu. Vodovod nie je dimenzovaný na 
požiarnu vodu, len pitnú.  

B.12.1.2. Zásobovanie vodou  - návrh 

Na systém zásobovania pitnou vodou bude napojená prevažná časť nehnuteľnosti v obci včítane občianskej 
vybavenosti a iných odberateľov. Rozvodnú sieť (navrhovanú) odporúčame podľa možností uložiť pozdĺž jestvujúcich 
komunikácií prevažne v súbehu s inými sieťami. Sieť bude kombinovaná - zaokruhovaná a vetvená s možnosťou 
zaokruhovania pri ďalšom rozvoji obce. Z hľadiska stavebno – technického dodržať požiadavky na tesnosť potrubí a nádrží 
VDJ v zmysle STN EN 805 ( 75 54 03 ) a STN 75 09 05. 

Výpočet potreby vody 
Potreba vody do roku 2025 - Základné hydrotechnické údaje: 
Počet obyvateľov R. Jánovce    r. 2001    1207 
Počet napojených obyvateľov na vodovodnú sieť  r. 2025    1822 



Územný plán obce Rimavské Janovce (verzia upravená v zmysle pripomienok z prerokovania) vytlačené dňa: 28. 8. 2015 14:15:00 

 19 

Výhľadová  potreba vody je stanovená v zmysle „ vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006 Z.z.“ 
zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu 
a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

 
Kritériá pre určenie špecifickej potreby vody: 
špecifická potreba vody pre byty s kúpeľňou a lokálnym ohrevom TÚV   135 l /os/deň 
špecifická potreba vody pre základnú vybavenosť pre obce od 1001 do 5000 obyvateľov 25 l /os/deň  
  
Obec Rimavské Janovce spolu: 

NÁVRH 
priemerná denná potreba 
vody 

 max. denná potreba 
vody 

maximálna hodinová 
potreba vody 

 Qp   Qm  Qh 

POČET OBYVATEĽOV 
160 l.os-1.deň-1 Qp x  2 Qm x  1,8 
m3/deň m3/hod  l/s m3/deň l/s m3/hod  l/s 

Predpokladaný počet pripojených 
obyvateľov v r. 2025 

1822 291,52 12,15 3,37 583,04 6,75 43,73 12,15 

  
Výpočet potreby akumulácie vo VDJ k roku 2025:  
V zmysle platných noriem odporúčaná veľkosť vodojemu ( potrebná akumulácia ) sa pohybuje v rozmedzí 60 až 100 

% z Qm. 

Rimavské Janovce + Jánošíky + Močiar :  
V = 0,6 * Qm   
V = 0,6 * 583,04 = 349,82 m3 

Zásobovanie sídla so zástavbou na základe urbanistického riešenia bude jestvujúcim a navrhovaným vodovodom. 
Ako už bolo uvedené obec Rimavské Janovce sú súčasťou Rimavskosobotského skupinového vodovodu. Pitná voda 
uvedeným RSV DN 400/300 z vodojemu Bokorová 3 x 1000 m3 v Rimavskej Sobote je privádzaná do prerušovacieho 
vodojemu 100 m3 Rimavské Janovce a následne do vodojemu 2 x 250 m3 zásobujúca obec Rimavské Janovce, Pavlovce 
a miestnu časť Jánošíky. Z prerušovacieho vodojemu je voda dopravovaná prívodným potrubím DN 225 do zásobného 
vodojemu 100 m3 obce Jesenské.  

Pre. akumuláciu vody pre obec Rimavské Jánovce bude plne slúžiť jestvujúci vodojem s akumulačným  objemom  2 
x 250  m3 situovaný nad obcou. Potrebná akumulácia vody v zmysle platnej normy (60-100%) je z maximálnej dennej 
potreby vody. Uvedený vodojem bude plne vyhovovať súčasným aj výhľadovým potrebám obce. Vodojem slúži na 
vyrovnanie rozdielov medzi prítokom a odberom vody v spotrebisku, ako aj zásobáreň požiarnej vody. V rámci výstavby 
verejného vodovodu uvažovať aj s osadením hydrantov. Celá spotrebná sieť bude naďalej užívaná v jednom tlakovom 
pásme. Tento objem postačí: 

pre zaistenie zásoby vody pre hasenie pri potrebe 6,7 1/s po dobu 3 hod. t.j. 72 m3,  
pre vyrovnanie  rozdielov medzi prítokom vody do vodojemu a odberom do spotrebišťa v dobe max. dennej potreby 

vody, 
pre zaistenie vody pre prípady porúch na vodovodnom zariadení zaisťujúcom prívod vody do vodojemu. 

B.12.1.3.  Zásobovanie úžitkovou – geotermálnou  vodou 
 Vrtnými prácami bol objavený zdroj geotermálnej vody a v roku 2003 bol vybudovaný vrt s teplotou geotermálnej 

vody 33,44°C (s predpokladanou výdatnosťou 10 l.s-1). Situovaný je na parcele č. 4043/1 a na základe projektového zámeru 
„Geotermálny vrt a doprava geotermálnej vody do rekreačnej oblasti Zelená voda - Rimavská Sobota”, ktorý predložilo 
mesto Rimavská Sobota a ktorý v súčasnosti slúži na dopravu geotermálnej vody z vrtu GRS - 1 do rekreačného areálu 
Zelená voda. Produktovod je tvorený potrubím na báze sklolaminátu uloženým v rastlom teréne v hĺbke cca 1,6m dlhým 3 
506 m. Areál je majetkovo vysporiadaný a je vyňatý z obvodu projektu. 

B.12.2. Vodné hospodárstvo odkanalizovanie 
B.12.2.1. Súčasný stav kanalizačnej siete 

 Rimavské Janovce – obec 
V centrálnej časti obce je vybudovaná splašková stoková sieť, ktorá odvádza odpadové vody na čistiareň 

odpadových vôd vybudovanú na okraji obce. Kapacita čistiarne umožňuje napojenie obce, aj jej okrajových častí Močiar a 
Jánošíky.  

Obec Rimavské Janovce má vybudovanú kanalizačnú sieť, s mechanicko - biologickou ČOV s aktiváciou. Typ ČOV 
je BCT - S 1100, technológia BioCompacT. ČOV je situovaná v južnej časti obce v blízkosti toku Rimava, do ktorého aj 
vyúsťuje. Ochranné pásmo je 100 m od najbližšieho obydlia. 

Kanalizačná sieť gravitačno – tlaková je priemeru DN 250 – 300. resp. DN 280 – 100.  z  PVC. Trasa kanalizácie je 
vedená v zastavanom území obce okrajom cesty a miestnych komunikácií a čiastočne v zelenom páse v súbehu 
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s komunikáciami. Stoková sieť je navrhnutá ako delená, ktorá odvádza výlučne splaškové vody od obyvateľstva. Výškové 
usporiadanie terénu v obci Rimavské Janovce neumožňuje gravitačné odvedenie splaškových vôd zo všetkých častí obce 
do jestvujúcej ČOV. Z toho dôvodu je na stokovej sieti päť prečerpávacích šachiet. Prečerpávané množstvo odpadových 
vôd a dimenzia potrubia sú navrhnuté tak, aby bola zabezpečená min. rýchlosť prúdenia 0,7 ms-1.   

Splašky z ostatných nehnuteľností, ktoré nie sú napojené na ČOV, sú odvedené do žúmp a suchých záchodov, ktoré 
vo väčšine prípadov nie sú dokonale izolované, takže dochádza k znečisťovaniu podzemných vôd a tým aj k zhoršovaniu 
životného prostredia.  

Dažďové vody sú odvádzané samostatným systémom ( rigolmi, priekopami, voľný odtok ). V rámci protipovodňovej 
ochrany odporúčame riešiť odvedenie povrchových vôd do toku z danej lokality povrchovými rigolmi okolo komunikácií a 
pozdĺž pozemkov. ÚPD rieši iba schematické situovanie rigolov. Pre realizáciu je potrebné spracovať podrobnejšiu 
dokumentáciu s polohopisným a výškopisným zameraním.  

V obci odporúčame  dobudovať splaškovú gravitačnú ( tlakovú ) kanalizáciu, z materiálu PVC s využitím 
a napojením na jestvujúcu sieť a jestvujúcu ČOV. Trasu kanalizácie situovať tak, aby viedla  podľa možností v obecných 
komunikáciách a verejných priestranstvách.  

 Rimavské Janovce – Jánošíky 
Miestna časť nemá vybudovanú kanalizáciu. Splašky sú likvidované rôznym spôsobom  a to buď v žumpách, ktoré 

sú technicky často krát nespôsobilé, resp. priamym vypúšťaním do miestneho potoka. Vyvážanie žúmp je sporadické a de 
facto nekontrolovateľné  s ich vývozom na rôzne depónie. Vo všetkých uvedených prípadoch dochádza k znečisteniu 
povrchových, ako aj podzemných vôd. Odporúčame vybudovať miestnej časti kanalizáciu s napojením na splaškovú 
kanalizáciu v Rimavských Janovciach. 

Pre časť Jánošíky je na vybudovanie tlakovo-gravitačnej siete s odvedením vôd na ČOV už vydané právoplatné 
stavebné povolenie.  

  Rimavské Janovce – Močiar 
Osada Močiar nemá vybudovanú kanalizáciu. Splašky sú likvidované rôznym spôsobom  a to buď v žumpách, ktoré 

sú technicky často krát nespôsobilé, resp. priamym vypúšťaním do miestneho potoka. Vyvážanie žúmp je sporadické a de 
facto nekontrolovateľné  s ich vývozom na rôzne depónie. Vo všetkých uvedených prípadoch dochádza k znečisteniu 
povrchových, ako aj podzemných vôd.  

Obec vzhľadom na vysokú perspektívu lokality má záujem o riešenie odvedenia odpadových vôd na centrálnu ČOV 
a tým zvýšenie atraktívnosti lokality pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby. Vybudovaním kanalizačného zberača a 
čerpacej stanice sa zabezpečí pre obyvateľov komfortné odvedenie odpadových vôd a znižuje sa počet miest s prípadným 
únikom nečistených odpadových vôd do okolitého prostredia. 
B.12.2.2.  Návrh riešenia kanalizačnej siete 

Pre odkanalizovane miestnej časti Rimavské Janovce – Močiar a osady Rimavské Janovce – Jánošiky s počtom 
obyvateľov 170 spolu, sa navrhuje kanalizačný systém s  dvomi čerpacími stanicami ČS1 a ČS2. Kanalizácia pozostáva z 
gravitačnej kanalizácie DN/ID 300 mm a tlakovej kanalizácie DN/OD 90x5,4 mm. Vzhľadom na konfiguráciu terénu časť 
obce napojenej na stoku "S-15" je odkanalizovaná do čerpacích staníc, ktorými sa odpadové vody v množstve Q24 =0,05 l/s 
cez výtlak V1 HDPE D 110  a HDPE D 80 dopravia do stoky "B" – PE DN 300.     

    Odpadové splaškové vody sa potom dopravia do ČOV  na prečistenie. 
Výpočet množstva odpadových vôd: 
Množstvo splaškových vôd je vypočítaná podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách na návrh , projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií. 

Údaj o počte obyvateľov boli poskytnuté obecným úradom Rimavské Janovce. Byty sa nachádzajú v rodinných 
domoch, kde odber vody bude meraný samostatne pre každý  byt. Z toho dôvodu podľa štvrtého článku bodu 3 čl.5 Úpravy 
č.14 navrhujeme špecifickú potrebu pre súčasnosť znížiť o cca 25 % a pre rok 2030 o cca 10% 

Pri posudzovaní minimálnych a maximálnych odtokov splaškových vôd sa použili koeficienty podľa tab.č.1 STN 75 
61 01 - Stokové siete a kanalizačné prípojky. 

Výpočet množstva odpadových vôd: 
Množstvo splaškových odpadových vôd je zhodné s vypočítanou priemernou potrebou pitnej vody za sekundu Qp = 

3,70 l/s .Množstvo splaškových vôd:  
NÁVRH priemerná denná potreba vody  max. denná potreba 

vody 
maximálna hodinová 
potreba vody 

Qp Qm Qh 
POČET OBYVATEĽOV 160l/os/deň Qp*2 Qm*1,8 

m3/deň m3/hod  l/s m3/deň l/s m3/hod  l/s 
Predpokladaný počet 
pripojených obyvateľov v r. 2025 

1822 291,52 12,15 3,37 583,04 6,75 43,73 12,15 

 
Ročné množstvo vyčistenej vody:  
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Qročné = Qpc x 365 dní = 291,52 x 365 = 106 405 m3/rok  
Celodenná produkcia BSK5: 
1822 obyvateľov x 60 g/obyv. deň = 109 320 g/d = 109,32 kg/deň 
Pri posudzovaní minimálnych a maximálnych odtokov splaškových vôd sa použili koeficienty kd  a kh  podľa tab.č.1 

STN 73 67 01 - Stokové siete a kanalizačné prípojky, resp. STN 75 6401 Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 EO.  
Jednotlivé stoky kanalizačnej siete sa dimenzovali v zmysle STN 75 61 01 na dvojnásobok maximálneho prietoku v 

danom úseku stoky. 

B.12.3. Miestny tok    
B.12.3.1. Súčasný stav 

K.ú. obce Rimavské Janovce preteká vodohospodársky významný vodný tok Rimava číslo toku 011, je to rieka na 
juhu stredného Slovenska, preteká územím okresu Rimavská Sobota. V riešenom území je na toku vybudovaná súvislá 
korytová úprava s obojstranným ohradzovaním. Účelom úpravy bolo ochrániť zastavané územie obce a PPF. Rimava je 
významný pravostranný prítok Slanej. Má dĺžku 88 km, plochu povodia 1 379,6 km² a priemerný prietok 4,7 m³/s v 
Rimavskej Sobote, resp. 7,1 m³/s v ústí. Je tokom IV. rádu a priemerná lesnatosť povodia je 30%. Je to vrchovinovo - 
nížinný typ rieky.  

Pramení vo Veporských vrchoch na juhovýchodnom úpätí Fabovej hole (1 438,8 m n. m.) v nadmorskej výške cca 1 
130 m n. m. Najprv tečie na juh a v pramennej oblasti priberá viaceré krátke prítoky, na krátkom úseku tečie na území 
Muránskej planiny, kde sprava priberá Strieborný potok (596,3 m n. m.), potom zľava Kačkavu a Slávču a tečie územím 
mesta Tisovec už v Stolických vrchoch. Na území mesta priberá pravostranný Furmanec a ľavostrannú Skaličku, následne 
sprava Rejkovský potok pretekajúci osadou Rejkovo. Ďalej pokračuje cez obec Rimavská Píla, kde sprava priberá Blatný 
potok. Následne tečie na hranici Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny a preteká osadami Hačava (tu priberá sprava 
Bystrý potok), Skálie a Mútnik. Vteká na územie mesta Hnúšťa v Rimavskom podolí, sprava priberá Klenovskú Rimavu a 
tečie okolo osady Likier. Od hlavného koryta sa na pravej strane oddeľuje vedľajšie rameno, ktoré sa opätovne pripája pri 
obci Rimavské Brezovo, na krátkom úseku sa zarezáva do Revúckej vrchoviny. Pokračuje cez Rimavskú Baňu, kde sprava 
priberá najprv Repno a následne aj Rimavicu. Tečie ďalej na juh, oddeľuje obce Rimavské Zalužany na pravom brehu a 
Príboj na ľavom brehu a vstupuje na územie Rimavskej kotliny. Prudšie sa stáča a pri obci Kociha vytvára niekoľko 
meandrov a priberá pravostranný Kocižský potok. Ďalej preteká pomedzi obce Hrachovo na pravom brehu a Vyšný Skálnik 
na opačnom brehu Rimavy, následne oddeľuje pravobrežné Vrbovce nad Rimavou (tu sprava priberá Lužné) a ľavobrežný 
Nižný Skálnik (tu zľava priberá Vyvieračku). Potom priberá z pravej strany Mihovec, oddeľuje obce Malé Teriakovce (ľavý 
breh) a Veľké Teriakovce (pravý breh) a Rimava tečie viac na juhovýchod. Sprava sa vlieva Krásňanský potok, pri 
Čerenčanoch tiež pravostranný Čerenčiansky potok a vteká na katastrálne územie mesta Rimavská Sobota. Preteká 
mestom popri Sobôtke, sprava priberá Čiernolúcky potok, oddeľuje sídlisko Západ a Tomášovú od zvyšku mesta a pri časti 
Sabová sa stáča opäť na juh. Tečie popri obci Rimavské Janovce, kde priberá sprava Ľukvu a Gemerčecký potok, následne 
pokračuje popri obciach Pavlovce a Jesenské, priberá pravostrannú Gortvu a stáča sa na juhovýchod. 

Obteká obec Širkovce, pri susedných Šimonovciach sa stáča na severovýchod, sprava priberá Mačací potok a ďalej 
preteká územím s vybudovanými ochrannými hrádzami. Pokračuje okolo obcí Dubovec a Martinová viac-menej východným 
smerom, z pravej strany priberá Belínsky potok, tečie v blízkosti obce Orávka a osady Višňové. Pri obci Rimavská Seč 
priberá z pravej strany druhé rameno Mačacieho potoka a zľava významný prítok Blh. Potom priberá zľava Tešku a koryto 
rieky sa oblúkom stáča na juhovýchod, priberá sprava Vlkyňský potok, obteká obec Vlkyňa, opätovne sa stáča k 
severovýchodu a na katastrálnom území tejto obce sa v nadmorskej výške približne 145 m n. m. vlieva do Slanej. 

K.ú. obce preteká potok Ľukva č. t. 225. Je to potok v západnej časti okresu Rimavská Sobota, pravostranný prítok 
Rimavy s dĺžkou 14,5 km. V okolí osady Majša meandruje a na dolnom toku bola vybudovaná vodná nádrž Kurinec 
využívaná najmä na rekreačné účely. Pramení v Cerovej vrchovine, v podcelku Bučenská vrchovina, na severnom úpätí 
vrchu Trojchotár (359,4 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 320 m n. m. 

Prítoky : sprava z osady Rakov, Mojínsky potok, potok z oblasti obce Gemerček ( Gemerčecký potok č. t. 223, zľava 
Baník a Včelinský potok č. t. 226 . Ústí do Rimavy v oblasti Gemerských terás, na území obce Rimavské Janovce v 
nadmorskej výške okolo 189 m n. m. Do riešeného územia zasahuje pramenná časť Belinského potoka č. t. 176.  Uvedené 
toky sú zaradené medzi drobné vodné toky a sú upravené.  

Najväčšie prietoky cez územie obce sú zaznamenávané  na jar, najmenšie koncom leta a začiatkom jesene.  Čistota 
vody odpovedá požiadavkám na povrchové toky.   
B.12.3.2. Návrh riešenia 

 Pri spracovávaní Územného plánu obce Rimavské Janovce je potrebné dodržať nasledovné všeobecné 
požiadavky:  

- rešpektovať prirodzené inundačné územia tokov a v zmysle § 20 zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami 
rešpektovať v nich obmedzenia výstavby.  

- zachovať ochranné pásma pozdĺž tokov, kde v zmysle § 49 ods. 2 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení 
neskorších predpisov môže správca vodného toku a správy vodných stavieb, alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. 
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Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom 
toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch sú pozemky do 5 m od brehovej čiary, pri 
ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.  

- rešpektovať a zabezpečiť ochranu inundačných území tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti 
v zmysle Zákona o ochrane pred povodňami č. 666/2004 Z.z.  

- SVP, š.p. B. Bystrica má v rámci koncepčnej činnosti vypracovaný Vodohospodársky plán povodia Rimavy II. 
cyklus a Hydroekologický plán povodia Slanej a Rimavy III. cyklus, ktoré slúžia ako východzí materiál pri spracovaní návrhu 
vodohospodárskej časti ÚPN-O. 

- Návrh odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle 
Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele 
povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd, vrátane podmienok pre 
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku.  

- v rámci odvádzania dažďových vôd realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok 
z daného územia do recipienta nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej navrhovanej zástavby a aby nebola 
zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s ustanovením § 36 ods. 13 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek NV SR Č. 296/2005 Z. z. podľa § 6. t. j. so zabezpečením zachytávania 
plávajúcich látok,  

- dôsledne dodržiavať všetky v súčasnosti platné ustanovenia vodného zákona a ďalších súvisiacich právnych 
predpisov.  

V návrhu ÚPN je taktiež potrebné riešiť protipovodňovú ochranu územia aj napriek tomu, že v riešenom území bola 
realizovaná súvislá úprava Rimavy. V rámci výhľadových zámerov sa vo Vodohospodárskom pláne povodia Rimavy 
navrhuje prevýšenie jestvujúcich ochranných hrádzí v úseku rkm 24,75 – 31,45. 

Povodne z posledných rokov mali skôr lokálny charakter a vôbec sa nedali predpovedať. Na malom území spadlo 
obrovské množstvo zrážok, ktoré spôsobili vyliatie maličkých potokov. S povodňami sa musíme naučiť žiť, pretože absolútne 
sa nedajú vylúčiť. Z hľadiska rizika povodní a predchádzania ich ničivým následkom, bude treba perspektívne vyhodnotiť 
povodie z hľadiska potenciálneho rizika vzniku prívalových povodní i na základe komplexu ich charakteristík. Pre prax treba 
rizikové faktory a oblasti vzniku povodní identifikovať na čo najnižšej taxonomickej úrovni, v malých povodiach, pre 
jednotlivé úseky vodných tokov, ale najmä pre zastavané územia obcí a miest. Tu je nevyhnutné realizovať opatrenia s 
retardačným účinkom na zvýšenie celkovej retenčnej kapacity povodí, na zmenšenie objemu a spomalenie povrchového 
odtoku zo zrážok do vodného toku, ako aj doriešiť vzťah človeka a jeho aktivít s povrchovým tokom v priestore údolných nív 
tak, aby bol umožnený relatívne neškodný priebeh extrémnych prietokov. 

B.12.4.  Zásobovanie elektrickou energiou 

B.12.4.1. Stav zásobovania elektrickou energiou 
Sídelný útvar Rimavské Janovce sú zásobované elektrickou energiou z  primárneho 22 kV vzdušného vedenia č. 

311 a 323 z  ES 110/22 kV Rimavská Sobota. Napájanie samotného sídla a jeho satelitov je realizované 22 kV vzdušnými 
prípojkami prostredníctvom 22/0,4 kV distribučných trafostaníc, zásobujúcich súčasnú bytovú, priemyselnú aj občiansku 
zástavbu. Nainštalovaný transformačný výkon v súčasnosti je  2500 kVA. 

Trafostanice – obec 
Označenie Výkon 

(kVA) 
Umiestnenie 

TS1 630 Obec 1 
TS2 160 ŽSR 
TS3 400 Mlynská 
TS4 400 Zelenina 
TS5 400 PD 
TS6 100 Gáter 
TS7 250 Záhradníctvo 
TS8 100 VDJ 
TS9 250 cintorínska 
Spolu: 2 690  

Trafostanice - Jánošíky: 
Označenie Výkon umiestnenie 
TS1 160 Obec 

Ts2 160 PD 
Spolu 320  

Trafostanica – Močiar 
Označenie Výkon umiestnenie 

TS1 30 Kurinec - Orange 
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TS2 160 Močiar 

Spolu 190  

Trafostanice – Ilona - pustatina: 
Označenie Výkon umiestnenie 

TS1 100 Obec 

TS2 100 Geotermálny vrt 

TS3 25 O2 – pripravovaná 

Spolu 200  

Dodávka elektrickej energie pre jednotlivých odberateľov v obci je vykonávaná verejným NN vzdušným  rozvodom 
na betónových a v menšej miere aj drevených stožiaroch v blízkosti verejných komunikácií a taktiež v určitej časti aj 
podzemným káblovým vedením. Vedenie tvorí zokruhovaná sieť s výbežkami pre vzdialenejšie lokality obce. Sieť  pri 
súčasnom odbere pracuje spoľahlivo a dodáva potrebný príkon bez väčších úbytkov napätia. V návrhu je treba rátať nielen 
s rozšírením NN siete, ale pravdepodobne aj s výstavbou nových transformačných staníc v lokalite s rozsiahlejšou 
stavebnou aktivitou. Verejné osvetlenie tvoria výbojkové svietidlá upevnené na výložníkoch a stĺpoch sekundárnej siete.  

Podľa vyjadrenia správcu siete v najbližšej budúcnosti  sa neplánuje rekonštrukcia siete ani prekládky VN, resp. NN 
sietí. 

Najväčším odberateľom je obyvateľstvo, využívajúce energiu pre svetlo a domáce spotrebiče. Plynofikácia obce 
podstatne znížila zaťaženie siete najmä zo strany odberateľov z radov obyvateľstva. 

Katastrálnym územím  prechádza vedenie nadradenej sústavy VVN V 427 - 1 x 400 kV Rimavská Sobota – Moldava 
nad Bodvou. 

Pre plánované plynulé zásobovanie elektrickou energiou do roku 2015, s výhľadom po roku 2015, je potrebné 
posilniť jestvujúcu sieť 400 kV prenosových vedení v dôležitých uzloch a vybudovať nové 400 kV prenosové vedenia napr. 
pripravované tretie medzinárodné prepojenie našej 400 kV prenosovej sústavy do Maďarska na Sajóivánku. 

V návrhu ÚPN je potrebné rezervovať priestor pre MVE Rimavské Janovce. Navrhovaný profil je situovaný na rieke 
Rimava v rkm 26,70 číslo hydrologického poradia 4-31-03-073.  

V obci na toku Rimava bude situovaná „Malá vodná elektráreň Rimavské Jánovce“ a jej zámerom je rozvoj regiónu 
vybudovaním zariadenia využitia regionálne dostupných obnoviteľných zdrojov energie. Špecifickým cieľom projektu je 
výstavba malej vodnej elektrárne v lokalite Rimavské Jánovce s maximálnym inštalovaným výkonom do 1, 7 MW. MVE 
bude vodná stavba, ktorej jedinou výrobnou funkciou 
je vyrábať elektrickú energiu využitím energetického potenciálu rieky Rimava v danej lokalite. 

Súbor stavebných objektov MVE zároveň zabezpečí v priľahlom úseku rieky Rimava stabilizáciu koryta rieky, jej 
brehov nad a pod vzdutím hate 
a vodnej elektrárne. MVE zabezpečí aj ochranu obce pred povodňami na vyššom stupni ako je zabezpečená ich súčasná 
protipovodňová ochrana. 
B.12.4.2. Potreba elektrickej energie – návrh 

Odber elektrickej energie sa bude skladať z časti pre RD a pre potreby občianskej vybavenosti. Pre zabezpečenie 
súčasnej požadovanej potreby elektrickej energie a pre uvažovaný rozvoj sídla navrhujeme : 

- rekonštruovať  časť NN vedenia v obci (  podľa predpokladov VSE, Východoslovenská energetika a.s. Košice )   
- vybudovať vonkajšiu sekundárnu sieť káblovým vedením v zmysle urbanistického návrhu 
Bilancia celkového elektrického výkonu pre bytový fond a nebytový fond sú vypočítané v zmysle zásad pre 

navrhovanie distribučných sieti VN a NN podľa metodiky Pravidiel pre elektrizačnú sústavu číslo 2, článok 4.2.1.1 vydanú 
SEP v roku 1983 a dodatku P1 z roku 1990: 

Kategória  
Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./ 

Vývod NN DTS vn/nn 

A 1,7 1,5 

B1 2,4 2,0 

B2 5,2 5,0 

C1 10,0 9,0 

C2 14,5 14,5 

 
Príkon podľa jednotlivých kategórii: 
kategória A – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA 
kategória B1 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + príprava pokrmov elektrickými 

spotrebičmi nad 3,5 kVA 
kategória B2 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + príprava pokrmov elektrickými 

spotrebičmi nad 3,5 kVA + elektrický ohrev teplej úžitkovej vody 
kategória C1 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + príprava pokrmov elektrickými 

spotrebičmi nad 3,5 kVA + elektrický ohrev teplej úžitkovej vody + elektrické vykurovanie zmiešané priamotopné a 
akumulačné 
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kategória C2 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + príprava pokrmov elektrickými 
spotrebičmi nad 3,5 kVA + elektrický ohrev teplej úžitkovej vody + elektrické vykurovanie zmiešané priamotopné a 
akumulačné + elektrické vykurovanie akumulačné 
A. Obec Rimavské Janovce 

Riešený počet 23 bytov je v zmysle STN 332130 článok 4.1 rozdelený podľa kategórie bytového odberu 
nasledovne: 

Kategória  Podiel bytov % 
 

Počet bytov 
 

Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./ Celkový príkon  kVA  DTS 

Vývod NN DTS vn/nn 

A 80  18 1,7 1,5 27,0 

B1 0 0 2,4 2,0 0,0 

B2 15 3 5,2 5,0 15,0 

C1 5 2 10,0 9,0 18,0 

C2 0 0 14,5 14,5 0,0 

SPOLU  60,0 

Potreba elektrickej energie pre vybavenosť sa podieľa na maxime zaťaženia obytného súboru asi 20 % v špičke u 
kategórií A a B1, u kategórie B2 asi 30 % a u kategórie C1 asi 40 %. V zmysle uvedeného merné zaťaženie v jednotlivých 
kategóriách ( bj + vyb.) bude nasledovné:  

Kategória Podiel bytov % Počet bytov Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./ Celkový príkon  kVA  DTS 

Vývod NN DTS vn/nn 

A 80  18 2,04 1,8 32,0 
B1 0 0 2,9 2,4     0,0 

B2 15 3 6,8 6,5 20,0 

C1 5 2 14,0 12,6 25,0 

C2 0 0 14,5 14,5     0,0 

SPOLU 77,0 

 
Výpočet počtu transformátorov : 
DTS sú navrhnuté s transformátormi od 160 kVA až 400 kVA,  podľa výpočtového zaťaženia vo funkčno-

priestorovom celku, pre pokrytie nárastu potreby el. energie. Pre zabezpečenie potrebného výkonu v sieti, pri výpadku časti 
transformátorov, sa výpočtové zaťaženie upraví koeficientom prídavného zaťaženia Zp = 1,3.  

Potrebný počet transformátorov je daný zjednodušeným vzťahom : 
 nT = (PPOS x Zp) : STh 
PPOS – výpočtové zaťaženie obytného súboru 
Zp     - koeficient prídavného zaťaženia 
STh    - hospodárna jednotka DTS do 400 kVA   
Počet transformátorov pre návrhové obdobie : 
 nT-NO = (77,0 kVA x 1,3) : 250 = 0,40 = 0 ks 
Je potrebných 0,40 ks, teda nie je potrebné zahustiť, postačuje jestvujúci počet DTS; 
Odber elektrickej energie sa skladá z potrieb rodinných domov, občianskej vybavenosti a podnikateľských aktivít. 

Súčasný nainštalovaný výkon pravdepodobne nebude vyhovovať pre výhľadové potreby elektrickej energie. Pre 
zabezpečenie pokrytia nehnuteľností elektrickou energiou v navrhovaných lokalitách navrhujeme: 

súčasné elektrické zariadenia ponechať do r.2025,  
vybudovať rozvod NN siete káblovým vedením NAYY- J 4Bx150mm2, NN sieť prepojiť na jestvujúcu NN sieť v obci,  
v lokalitách  navrhovanej výstavby osadiť na  výložníkoch a stĺpoch sekundárneho vedenia upevnené výbojkové 

svietidlá vonkajšieho osvetlenia komunikácií.  
rozvod VO sa urobí káblami CYKY4Bx10mm2, rozvod pre osvetlenie sa uloží do spoločnej ryhy NN siete,  
vonkajšie osvetlenie, v snahe čo najviac eliminovať svetelné znečistenie prostredia, realizovať stožiarmi do výšky 

max 2m s vyžarovaním do dolnej polsféry,  
B.  Jánošíky 

Riešený počet 15 bytov je v zmysle STN 332130 článok 4.1 rozdelený podľa kategórie bytového odberu 
nasledovne: 
Kategória  Podiel bytov % 

 
Počet bytov 
 

Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./ Celkový príkon  kVA  DTS 
Vývod NN DTS vn/nn 

A 85 13 1,7 1,5 19,5 

B1 0 0 2,4 2,0  0,0 
B2 15 2 5,2 5,0 10,0 
C1 0 0 10,0 9,0 0,0 
C2 0 0 14,5 14,5 0,0 
SPOLU  29,5 
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Potreba elektrickej energie pre vybavenosť sa podieľa na maxime zaťaženia obytného súboru asi 20 % v špičke u 
kategórií A a B1, u kategórie B2 asi 30 % a u kategórie C1 asi 40 %. V zmysle uvedeného merné zaťaženie v jednotlivých 
kategóriách ( bj + vyb.) bude nasledovné:  

Kategória Podiel bytov % Počet bytov Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./ Celkový príkon  kVA DTS 

Vývod NN DTS vn/nn 
A 85 13 2,04 1,8 23,0 
B1 0 0 2,9 2,4 0,0 
B2 15 2 6,8 6,5 13,0 
C1 0 0 14,0 12,6 0,0 
C2 0 0 14,5 14,5 0,0 
SPOLU 36,0 

 
Výpočet počtu transformátorov : 
DTS sú navrhnuté s transformátormi od 160 kVA až 400 kVA,  podľa výpočtového zaťaženia vo funkčno-

priestorovom celku, pre pokrytie nárastu potreby el. energie. Pre zabezpečenie potrebného výkonu v sieti, pri výpadku časti 
transformátorov, sa výpočtové zaťaženie upraví koeficientom prídavného zaťaženia Zp = 1,3.  

Potrebný počet transformátorov je daný zjednodušeným vzťahom : 
 nT = (PPOS x Zp) : STh 
PPOS – výpočtové zaťaženie obytného súboru 
Zp     - koeficient prídavného zaťaženia 
STh    - hospodárna jednotka DTS do 400 kVA   
Počet transformátorov pre návrhové obdobie : 
 nT-NO = (36,0 kVA x 1,3) : 160 = 0,29 = 0 ks 
Odber elektrickej energie sa skladá z potrieb rodinných domov, občianskej vybavenosti a podnikateľských aktivít. 

Súčasný nainštalovaný výkon pravdepodobne nebude vyhovovať pre výhľadové potreby elektrickej energie. Pre 
zabezpečenie pokrytia nehnuteľností elektrickou energiou v navrhovaných lokalitách navrhujeme: 

súčasné elektrické zariadenia ponechať do r.2025,  
V prípade nárastu odberu el. energie ( navrhované lokality ) transformačnú stanicu TS1,2, osadiť trafom  o výkone do 

400 kVA; 
vybudovať rozvod NN siete káblovým vedením NAYY- J 4Bx150mm2  
NN sieť prepojiť na jestvujúcu NN sieť v obci. 
v lokalitách  navrhovanej výstavby osadiť na  výložníkoch a stĺpoch sekundárneho vedenia upevnené výbojkové 

svietidlá vonkajšieho osvetlenia komunikácií. Rozvod VO sa urobí káblami CYKY4Bx10mm2. Rozvod pre osvetlenie sa 
uloží do spoločnej ryhy NN siete;  

Vonkajšie osvetlenie, v snahe čo najviac eliminovať svetelné znečistenie prostredia, realizovať stožiarmi do výšky 
max 2m s vyžarovaním do dolnej polsféry. 

uvedené elektroenergetické rozvodné zariadenia  budú zaradené ako verejnoprospešné stavby. 
C,D,E  Močiar 1,2,3 

Riešený počet 106 bytov je v zmysle STN 332130 článok 4.1 rozdelený podľa kategórie bytového odberu 
nasledovne: 

Kategória  Podiel bytov % 
 

Počet bytov 
 

Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./ Celkový príkon  kVA DTS 

Vývod NN DTS vn/nn 

A 80 85 1,7 1,5 128,0 

B1 0 0 2,4 2,0 0,0 

B2 15 16 5,2 5,0 80,0 

C1 5 5 10,0 9,0 45,0 

C2 0 0 14,5 14,5 0,0 

SPOLU  253,0 

 
Potreba elektrickej energie pre vybavenosť sa podieľa na maxime zaťaženia obytného súboru asi 20 % v špičke u 

kategórií A a B1, u kategórie B2 asi 30 % a u kategórie C1 asi 40 %. V zmysle uvedeného merné zaťaženie v jednotlivých 
kategóriách ( bj + vyb.) bude nasledovné:  

Kategória Podiel bytov % Počet bytov Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./ Celkový príkon  kVA DTS 

Vývod NN DTS vn/nn 

A 80 85 2,04 1,8 153,0 

B1 0 0 2,9 2,4 0,0 

B2 15 16 6,8 6,5 104,0 

C1 5 5 14,0 12,6 63,0 

C2 0 0 14,5 14,5 0,0 

SPOLU 320,0 
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Výpočet počtu transformátorov : 
DTS sú navrhnuté s transformátormi od 160 kVA až 400 kVA,  podľa výpočtového zaťaženia vo funkčno-

priestorovom celku, pre pokrytie nárastu potreby el. energie. Pre zabezpečenie potrebného výkonu v sieti, pri výpadku časti 
transformátorov, sa výpočtové zaťaženie upraví koeficientom prídavného zaťaženia Zp = 1,3.  

Potrebný počet transformátorov je daný zjednodušeným vzťahom : 
 nT = (PPOS x Zp) : STh 
PPOS – výpočtové zaťaženie obytného súboru 
Zp     - koeficient prídavného zaťaženia 
STh    - hospodárna jednotka DTS do 400 kVA   
Počet transformátorov pre návrhové obdobie : 
 nT-NO = (320,0 kVA x 1,3) : 400 = 1,04 = 1 ks 
Je potrebných 1,04 ks, teda 1 trafostanica - 1x o výkone 400 kVA; 
Odber elektrickej energie sa skladá z potrieb rodinných domov, občianskej vybavenosti a podnikateľských aktivít. 

Súčasný nainštalovaný výkon pravdepodobne nebude vyhovovať pre výhľadové potreby elektrickej energie. Pre 
zabezpečenie pokrytia nehnuteľností elektrickou energiou v navrhovaných lokalitách navrhujeme: 

súčasné elektrické zariadenia ponechať do r.2025,  
pre novo navrhované aktivity vybudovať kioskovú trafostanicu TS3 (viď  grafickú časť) a osadiť transformátorom do 

400 kVA k roku 2025, 
vybudovať VN káblovú prípojku zo stĺpa jestvujúcej vzdušnej VN siete a ukončiť v trafostanici TS3;  
vybudovať rozvod NN siete káblovým vedením NAYY- J 4Bx150mm2, NN sieť prepojiť na jestvujúcu NN sieť v obci,  
v lokalitách  navrhovanej výstavby osadiť na  výložníkoch a stĺpoch sekundárneho vedenia upevnené výbojkové 

svietidlá vonkajšieho osvetlenia komunikácií.  
rozvod VO sa urobí káblami CYKY4Bx10mm2, rozvod pre osvetlenie sa uloží do spoločnej ryhy NN siete,  
vonkajšie osvetlenie, v snahe čo najviac eliminovať svetelné znečistenie prostredia, realizovať stožiarmi do výšky 

max 2m s vyžarovaním do dolnej polsféry,  
F. Pri Kurinci 

Riešený počet 14 bytov je v zmysle STN 332130 článok 4.1 rozdelený podľa kategórie bytového odberu 
nasledovne: 

Kategória  Podiel 
bytov % 

 

Počet 
bytov 

 

Merné zaťaženie Sb 
/kVA/b.j./ 

Celkový príkon  
kVA  DTS 

Vývod 
NN 

DTS 
vn/nn 

A 80 11 1,7 1,5 17,0 
B1 0 0 2,4 2,0  0,0 
B2 20 3 5,2 5,0 15,0 
C1 0 0 10,0 9,0 0,0 
C2 0 0 14,5 14,5  0,0 
SPOLU   32,0 

 
Potreba elektrickej energie pre vybavenosť sa podieľa na maxime zaťaženia obytného súboru asi 20 % v špičke u 

kategórií A a B1, u kategórie B2 asi 30 % a u kategórie C1 asi 40 %. V zmysle uvedeného merné zaťaženie v jednotlivých 
kategóriách ( bj + vyb.) bude nasledovné:  

Kategória Podiel 
bytov % 

Počet 
bytov 

Merné zaťaženie Sb 
/kVA/b.j./ 

Celkový príkon  
kVA  DTS 

Vývod 
NN 

DTS 
vn/nn 

A 80 11 2,04 1,8 20,0 

B1 0 0 2,9 2,4  0,0 

B2 20 3 6,8 6,5 20,0 
C1 0 0 14,0 12,6 0,0 

C2 0 0 14,5 14,5 0,0 

SPOLU 40,0 

 
Výpočet počtu transformátorov : 
DTS sú navrhnuté s transformátormi od 160 kVA až 400 kVA,  podľa výpočtového zaťaženia vo funkčno-

priestorovom celku, pre pokrytie nárastu potreby el. energie. Pre zabezpečenie potrebného výkonu v sieti, pri výpadku časti 
transformátorov, sa výpočtové zaťaženie upraví koeficientom prídavného zaťaženia Zp = 1,3.  
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Potrebný počet transformátorov je daný zjednodušeným vzťahom : 
 nT = (PPOS x Zp) : STh 
PPOS – výpočtové zaťaženie obytného súboru 
Zp     - koeficient prídavného zaťaženia 
STh    - hospodárna jednotka DTS do 400 kVA   
Počet transformátorov pre návrhové obdobie : 
 nT-NO = (40,0 kVA x 1,3) : 250 = 0,20 = 0 ks 
Je potrebných 0,20 ks, teda nie je potrebné zahustiť, postačuje jestvujúci počet DTS; 
Odber elektrickej energie sa skladá z potrieb rodinných domov, občianskej vybavenosti a podnikateľských aktivít. 

Súčasný nainštalovaný výkon pravdepodobne nebude vyhovovať pre výhľadové potreby elektrickej energie. Pre 
zabezpečenie pokrytia nehnuteľností elektrickou energiou v navrhovaných lokalitách navrhujeme: 

súčasné elektrické zariadenia ponechať do r.2025,  
vybudovať rozvod NN siete káblovým vedením NAYY- J 4Bx150mm2, NN sieť prepojiť na jestvujúcu NN sieť v obci,  
v lokalitách  navrhovanej výstavby osadiť na  výložníkoch a stĺpoch sekundárneho vedenia upevnené výbojkové 

svietidlá vonkajšieho osvetlenia komunikácií.  
rozvod VO sa urobí káblami CYKY4Bx10mm2, rozvod pre osvetlenie sa uloží do spoločnej ryhy NN siete,  
vonkajšie osvetlenie, v snahe čo najviac eliminovať svetelné znečistenie prostredia, realizovať stožiarmi do výšky 

max 2m s vyžarovaním do dolnej polsféry,  
Záver 

Z analýzy jestvujúceho stavu energetických zariadení, kapacít a prenosových možností vyplýva, že súčasný stav 
prevádzkovanej VN a NN siete v riešenom území je nepostačujúci pre uvažovaný urbanistický rozvoj s intenzifikáciou 
výstavby a ďalšie požiadavky na potrebný elektrický príkon bude možné riešiť len vybudovaním nových energetických 
zariadení a to v oboch napäťových úrovniach VN a NN sekundárnej siete. UPN obce rieši vybudovanie ďalších 
zahusťovacích trafostaníc v novourbanizovaných územných lokalitách pre navrhovanú zástavbu rodinných domov, bytových 
domov s príslušnou občianskou vybavenosťou, ako aj pre rozvoj výrobných a nevýrobných služieb, administratívne a 
prevádzkové budovy a sklady. V lokalitách prieluk pre navrhovanú zástavbu rodinných domov je zásobovanie elektrickou 
energiou riešené z jestvujúcich trafostaníc NN sekundárnymi prípojkami z rekonštruovanej a rozšírenej NN sekundárnej 
siete. V prípade potreby sa zvýšia výkony jestvujúcich trafostaníc až na výkon 400 kVA s výmenou NN rozvádzačov 
trafostaníc. Územný plán navrhuje zvýšiť kapacitu niektorých jestvujúcich transformačných staníc a vybudovať ďalšie 
zahusťovacie distribučné trafostanice v zmysle navrhovanej urbanizácie územia, ako aj pripravovaných investičných akcií 
správcu a prevádzkovateľa.  

Na záver je potrebné podotknúť že vzhľadom na značné časové rozpätie od začiatku výstavby do plánovaného 
ukončenia, bude potrebné prezentované výpočty priebežne aktualizovať a rovnako prispôsobiť aj postupnosť' úprav el. siete 
podľa skutočného postupu výstavby nových RD a podľa meraniami zisteného reálneho nárastu maximálneho súdobého 
príkonu obce. 

B.12.5. Zásobovanie teplom 

V riešenej obci je odber a dodávka tepla len z lokálnych tepelných zariadení na báze spaľovania prevažne plynných 
palív a v malej miere elektrickou energiou. V riešenej obci sa nenachádza žiadny  systém CZT. Centrálne zásobovanie 
teplom na báze plynných palív sa nachádza len v časti OV. Výhľadovo sa aj súčasný decentralizovaný spôsob prípravy 
tepla a TÚV zachová.  

V k.ú. obce Rimavské Janovce sa nachádza geotermálny vrt, od ktorého je položené prívodné potrubie na prenos 
geotermálnej vody pre rekreačnú oblasť Zelená voda. 

Plynofikácia obce veľkou mierou prispela k doriešeniu situácie v zásobovaní teplom. Po  komplexnej plynofikácii 
obce došlo k úplnej zmene súčasne používaných tuhých palív v prospech ušľachtilých palív  čo je nesporne prínosom 
v prospech  zlepšenia ŽP. 

Navrhuje sa: 
Bilancia potreby tepla :  RD - 143 ( b.j.) 
Pre 143 b.j. do roku 2025 v  RD, tepelný príkon bude: 
QBRD          =      143 x 10,7                  =  1 530  kW (t)                
QVYB           =   1 530 x 0,2                    =     306  kW (t)                
QSPOLU        =                                         =  1 836  kW (t)                
 
Ročná potreba tepla :  
- Bytový fond          -              3,6  x    1 530  x  2 000  =  11,02 TJ/rok    
- Vybavenosť sídla -              3,6  x       306  x  1 600  =    1,76 TJ/rok    
- Spolu   QROK         -                                                    =  12,78 TJ/rok    
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 Súčasný stav v zásobovaní teplom navrhujeme ponechať. Predpokladáme komplexnú zmenu štruktúry 
používaných palív v prospech ušľachtilých palív. Vykurovanie novonavrhovaných objektov OV, poľnohospodárstva, 
podnikateľských aktivít bude na báze spaľovania zemného plynu. Jednotlivé odbery pri rozširovaných objektoch budú kryté 
z rezerv vlastných kotolní, prípadne ich rozšírením a zväčšením ich kapacity.  

B.12.6. Zásobovanie plynom 

B.12.6.1. Súčasný stav zásobovania plynom 
Severným koridorom k.ú. obce Rimavské Janovce prechádzajú MŠP a tranzitné plynovody s veľmi vysokým tlakom. 

Jedná sa o medzištátny plynovod „Bratstvo, DN 700, PN 64 MPa“ ktorý je vedený po samostatnej trase a prechádza ďalej 
okresmi Krupina, Lučenec, Revúca, Veľký Krtíš. Tento plynovod tvorí zásobovaciu bázu kraja.  

Obec Rimavské Janovce a miestna časť Jánošíky sú plynofikované, ale naďalej pokračuje výstavba časti miestneho 
STL plynovodu. Rozvod plynu v sídle je prevedený ako STL plynovod PN 0,3 Mpa s domovými regulátormi STL/NTL. STL 
rozvod v obci Rimavské Janovce a časti Jánošíky je D 50, 63. Dimenzie prípojok sú D 32 až D 40. 

Obec je napojená prostredníctvom  regulačnej stanice plynu VTL/STL  RS 1200 Nm3/h.  RS  je napojená na 
medzištátny plynovod DN 700  PN 64 Mpa, prípojkou D 110  PN 64 Mpa. 

Uvedený stav bude vyhovujúci i pre návrhové obdobie, z ktorého sa bude odvíjať plynofikácia pre novonavrhované 
objekty RD,OV a podnikateľské subjekty v obci. Uvedený plynovod po komplexnom zrealizovaní a sprevádzkovaní bude 
slúžiť ako primárne energetické médium pre vykurovanie a prípravu TÚV pre RD, OV a ostatnej vybavenosti obce Rimavské 
Janovce i miestnych častí. 
B.12.6.2. Návrh riešenia zásobovania plynom 

Obec Rimavské Janovce v ÚPN-O rešpektuje nadradenú dokumentáciu ÚPN -VÚC BB, resp. zmeny a doplnky 
a z toho vyplývajúce regulatívy.   

Jestvujúcu plynovodnú sieť ÚPN VÚC BB navrhuje rozšíriť o novú vysokotlakovú odbočku plynu k Jesenskému a 
vysokotlakovú odbočku plynu k Rimavskej Seči, ktoré umožnia plynofikovať navrhované sídla. 

Štruktúra spotreby plynu  v RD 
Hod. a ročná potreba plynu Nm3/hod tis. m3/rok 
 

Príprava jedál – varenie 0,15 x 143 x 0,9 =     19,3   150x143x0,9 =           
19,3 

Príprava  TÚV  0,20 x 143 x 0,9 =     25,7 400x143x0,9 =          51,5 

Vykurovanie domov (RD) 1,15 x 143x 0,9 =     148,0 3850x143x0,9 =       495,5 

Spolu RD:         1,50 x 143 x 0,9 =   193,0 4400x143x0,9 =        566,3 

 

Ostatní odberatelia    37,0m3/h 93,8 tis. m3/rok 

 

Obec Rimavské Janovce   230,0 m3/h  660,1 tis. m3/rok 

Pre stanovenie odberu množstva plynu boli použité platné Smernice SPP, ako aj údaje OcÚ v Rimavských 
Jánovciach. 

Miestne plynovody sú navrhované tak, aby boli schopné zabezpečiť dodávku plynu aj pri zvýšenom náraste 
spotreby než je uvažovaný. 

Do r. 2025 ukončí sa plynofikácia všetkých domácností, všetkých MO. V jestvujúcich i novonavrhovaných častiach 
RD, BD i pre plochy urbanistickej rezervy  vybudovať STL rozvod plynu s domovými prípojkami a regulátormi plynu 
STL/NTL. Pre predpokladaný nárast spotreby plynu v obci o 230,0 Nm3/h k roku 2025, bude postačovať kapacita jestvujúcej 
regulačnej stanice s výkonom RS 1 200 Nm3/h. Pri riešení dodržať ustanovenia STN 386413, 386415, 386441, 42, 43 ; STN 
733050, 73. Dodržať ochranné pásma v zmysle Energetického zák. 251/2012 Z.z. Vybudovať  STL rozvody plynu pre 
plynofikáciu príp. kotolní na tuhé palivo. 

Spresnenie bilančných nárokov na odber zemného plynu bude predmetom prípravnej a projektovej dokumentácie 
jednotlivých stavieb na základe individuálnych potrieb jednotlivých investorov. Rast potreby plynu v jednotlivých rokoch nie 
je možné v tomto štádiu prípravy presne stanoviť. Je predpoklad, že zvyšovanie odberu plynu bude prebiehať po etapách. 

B.12.7. Telekomunikácie 

 B.12.7.1. Telefonizácia 
Rimavské Janovce sú súčasťou  PO Rimavská Sobota. Telekomunikačne je obec je súčasťou Centra sieťovej 

infraštruktúry západ. Obec je napojená prostredníctvom digitálnej prípojky, s telefónnou ústredňou umiestnenou 
v telekomunikačnej budove. Okrajové časti miestnych rozvodov sú tvorené vzdušným vedením na drevených podperných  
stĺpoch. Domové prípojky sú realizované obdobne vzdušným vedením.  

Nakoľko ST, a.s. sa riadi výhradne situáciou trhu, ďalší rozvoj telefonizácie bude závisieť od záujmu o tento druh 
služby v danej lokalite. Rozsah telekomunikačného spojenia a jeho zariadení je stanovený súčasným inštalovaným stavom 
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v obci. Miestne rozvody sú riešené kombinovane t.j. úložnými i vzdušnými vedeniami do všetkých ulíc obce. Domové 
prípojky sú realizované obdobne vzdušným, resp. káblovým vedením. Údaje o stave kapacity ústredne, jej obsadenie, stav 
miestnej i diaľkovej siete tvoria predmet obchodného tajomstva správcu siete ST a.s., nie je možné údaje publikovať na 
výslovnú žiadosť prevádzkovateľa. 

Telefónnu sieť  v novonavrhovaných lokalitách  sústrediť do jedného sústreďovacieho bodu s umiestnením na 
pozemku cca 4 m2  s prístupom z verejnej komunikácie.  

Návrh 
Bilancia potreby HTS - potreba prípojok v sídle k roku 2025 :  
RD - 143 ( b.j.)  
Pre 143 bytových  jednotiek      45 HTS 
vybavenosť 30 % z bytového fondu 14 HTS 
Priemysel, podnikať. subjekty,   2 HTS 
poľnohospodárstvo    0 HTS 
urbanistická rezerva    1 HTS 
C e l k o m    62 HTS 
Do roku 2020 navrhujeme: 
dobudovať jestvujúcu miestnu sieť na uvažovanú kapacitu HTS, s  10 % káblovou rezervou; 
presmerovať časť vonkajšieho telefónneho rozvodu a prispôsobiť  podľa požiadaviek novonavrhovanej bytovej 

výstavby; 
jestvujúca telefónna sieť je realizovaná v prevažnej miere  nevyhovujúcim vzdušným vedením, treba uvažovať s jej  

rekonštrukciou a rozšírením na rozvody káblové, uložené v zemi; 
v prípade kabelizácie telefónneho rozvodu súbežne ukladať  vodiče pre rozvod káblovej televízie. 
Podľa požiadaviek obce a odporučenia Slov. telekomunikácií prehodnotiť sieť VTA v obci. 

B.12.7.2. Rozhlas a televízia 
Miestny rozhlas v obci s centrálou na Obecnom úrade je prevedený vzdušne na konzolách. Stožiare sú oceľové do 

výšky 7,5 m nad zemou. Reproduktory prevažne 6 a 12 W sú rozmiestnené tak, aby nevznikali zázneje. 
Vedenie je na oboch koncoch chránené proti podpätiu bleskoistkami. Z hľadiska funkčnosti v súčasnosti plne 

vyhovuje.  Územie je pokryté TV signálom domácich programov verejnoprávnej STV 1,2 a aj signálom  komerčných TV 
staníc. Príjem je domovými anténami jednotlivých koncesionárov. Sporadicky sa vyskytujú i antény satelitného príjmu.   

V miestach novonavrhovanej zástavby v prípade potreby osadiť ďalšie reproduktory. 
B.12.7.3. Pokrytie územia mobilnými operátormi  

Celé územie je pokryté sieťou mobilných operátorov Orange, T- com a čiastočne O2. Príjem signálu mobilných 
operátorov T-com, Orange a taktiež O2 sú dobré – v Rimavských Janovciach sa nachádza technické zariadenie T- com. 
Podľa vyjadrenia operátora T-com, v horizonte najbližších 5 rokov neplánujú na území obce výstavbu ďalších zariadení. 

B.13.Vymedzenie chránených ložiskových území a plôch vyžadujúcich zvýšenú 
ochranu 

Na riešenom území banský úrad neeviduje žiadne prieskumné územia, ložiskové územia vyhradených alebo 
nevyhradených nerastov ani určené dobývacie územia. Západná časť k.ú. približne od rozhrania tvoreného cestou II/531 je 
oblasťou, v ktorej nie je možné vykonávať ložiskový geologický prieskum na ropu a horľavý zemný plyn podľa zákona 
569/2007 Z.z. V roku 2000 bol v katastrálnom území obce zistený prameň geotermálnej vody. Nachádza sa v hĺbke 22 m 
pod povrchom zeme a jeho teplota je 35 °C. Tento zdroj má v dlhodobom pláne využiť mesto Rimavská Sobota pre 
vybudovanie aquaparku na Kurinci. Zdroj nemá špeciálnu ochranu. 

B.14. Vyhodnotenie perspektívneho využitia PP a LP na nepoľnohospodárske 
účely 

B.14.1. Charakteristika klimatického regiónu 
Skúmané územie patrí do klimatického regiónu 05 - pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny a 04 - teplý, 

veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny. Podľa charakteristiky hlavných pôdnych jednotiek sa v k.ú. Nachádzajú: fluvizeme, 
čiernice, hnedozeme, luvizeme a pseudogleje, kambizeme, regozeme, gleje. V území sa lesná pôda vyskytuje len v 
minimálnej miere. V území hospodária súkromne hospodáriaci roľníci. Sú tu tri základne poľnohospodárskej prvovýroby: 
veľký hospodársky dvor v samotnej obci s okolo 100 ks hovädzieho dobytka a pod., nepoužívaný hospodársky dvor aj so 
skleníkovým hospodárstvom pri rieke Rimava, čiastočne schátraný hospodársky dvor v časti Jánošíky s okolo 40-50 ks 
hovädzieho dobytka. Hospodári sa na kvalitných pôdach s melioráciami na cca 1/3 riešeného územia. Prevláda výroba 



Územný plán obce Rimavské Janovce (verzia upravená v zmysle pripomienok z prerokovania) vytlačené dňa: 28. 8. 2015 14:15:00 

 30 

rastlinná. Vinice sú síce katastrované avšak zanedbané a nepožívané. V zastavanom území sú záhrady a ovocné sady. 
Chránené časti prírody v riešenom území nie sú žiadne. 

B.14.2. Prírodné krajinné typy 
Jedná sa o krajinu s výrazným podielom (+90%) poľnohospodárskej pôdy, pričom samotná orná pôda tvorí do 50% 

plochy katastrálneho územia. Zastúpenie zelene, lesov a nelesných porastov je úplne marginálne. 
Súčasná krajinná štruktúra 

Poľnohospodárska pôda 
kultúra výmera v ha %-podiel z k.ú. 
orná pôda 1303.59 49.95 
vinice 1.09 0.04 
záhrady 35.69 1.37 
TTP 1045.03 40.04 
PPF celkom 2385.40 91.40 

Nepoľnohospodárska pôda 
lesné pozemky 52.72 2.02 
vodné plochy 30.13 1.15 
zastavané plochy a nádvoria 126.60 4.85 

ostatné plochy 14.90 0.57 
výmera celkom 224.35 8.60 

B.14.3. Poľnohospodárstvo 
V riešenom území je niekoľko hospodárskych dvorov, časť z nich je schátralá. O dôležitej úlohe poľnohospodárstva 

v živote obyvateľstva svedčí aj niekoľko poľnohospodárskych usadlostí vo voľnej krajine, nesúvisiacich s obcou. Z veľkej 
časti sú zaniknuté. Návrh územného plánu počíta s ich využitím v budúcnosti pre chalupársku rekreáciu, drobné 
farmárčenie a pod. ÚPN potvrdzuje polohu rozsiahleho poľnohospodárskeho dvora na južnom okraji obce s chovom 
dobytka, ďalšieho dvora, kde sa sústreďuje poľnohospodárska technika na náprotivnej strane cesty M/531, 
poľnohospodárskeho  dvora so sušičkou obilia pri moste cez Rimavu a naďalej sa počíta s poľnohospodárskymi dvormi v 
osade Jánošíky. 

B.14.4. Druhy pôd 

Z pôdnych typov sa v oblasti katastra Rimavských Janoviec vyskytujú v nive Rimavy fluvizeme glejové, vo zvyšnej 
časti územia prevládajú pseudogleje modálne, kultizemné a luvizemné nasýtené až kyslé a pseudogleje nasýtené, menej sa 
vyskytujú hnedozeme pseudoglejové, čiernice glejové, černozeme čiernicové karbonátové, luvizeme modálne a kultizemné, 
vo vyšších častiach územia pararendziny a regozeme. Obsah humusu je vysoký (> 2,3 %), len lokálne v severnej časti 
územia stredný (1,8 - 2,3 %). Z hľadiska priepustnosti a retencie majú pôdy v západnej časti územia strednú až veľkú 
priepustnosť a strednú retenčnú schopnosť, vo východnej časti strednú priepustnosť a strednú retenčnú schopnosť. Pôdna 
reakcia je v západnej časti územia slabo kyslá (pH 6,5 - 6,0) až stredne kyslá (pH 6,0 - 5,5), vo východnej časti katastra 
neutrálna (pH 6,5 - 7,3) až slabo alkalická (pH 7,3 - 7,8). Z hľadiska vlhkostného režimu sú pôdy mierne vlhké. Z hľadiska 
zrnitosti sú pôdy prevažne piesčito-hlinité, lokálne hlinité. Z hľadiska kamenitosti (štrkovitosti) sú pôdy neskeletnaté až slabo 
kamenité (0 - 20 %). V skúmanom území sa nachádzajú nasledovné druhy pôd. Vidíme, že sa tu vyskytujú I chránené 
bonity 4. odvodovej skupiny, ktorých vyňatie podlieha poplatku. 

BPEJ a odvodené vlastnosti pôdy v k.ú. Rimavské Janovce:   
kódy pôdno-ekologickej jednotky 
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4 1 0 0 1 6 

 

4 57 2 0 2 6 

 

4 53 2 0 3 6 

4 6 0 0 2 5 4 57 4 0 2 6 4 53 4 0 3 6 

4 11 0 0 2 6 
4 65 4 4 2 6 4 54 6 7 2 8 
4 83 6 8 2 9 4 54 6 7 3 8 

4 11 0 0 5 6 4 88 2 0 3 7 4 54 7 7 3 8 
4 12 0 0 3 6 4 88 4 0 3 7 4 56 0 0 2 5 
4 22 0 0 2 4 4 89 0 1 2 7 4 56 4 0 2 6 
4 22 0 0 5 4 4 93 6 7 2 9 5 57 2 0 2 6 
4 23 0 0 3 5 4 93 6 7 3 9 5 57 2 0 3 6 



Územný plán obce Rimavské Janovce (verzia upravená v zmysle pripomienok z prerokovania) vytlačené dňa: 28. 8. 2015 14:15:00 

 31 

kódy pôdno-ekologickej jednotky 
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4 27 0 0 3 6 4 52 4 0 2 6 5 57 3 0 2 6 
4 48 2 0 2 5 4 93 7 7 3 9 5 65 0 1 2 5 
4 49 0 0 3 5 4 94 0 0 2 8 5 65 4 4 2 6 
4 49 0 0 3 5 4 94 0 0 2 8 5 89 2 1 2 7 
4 49 2 0 3 5 4 94 0 0 3 8       
4 49 4 0 3 6 5 57 0 0 2 6       
4 51 2 0 3 6 4 51 4 0 3 6       

4 57 0 0 2 5 4 52 2 0 2 6       

 
Vyhodnotenie záberov poľnohosp. pôdy navrhovaných v rámci ÚPN-O v katastrálnom území obce Rimavské 

Janovce - ZÚO (zastavané územie) 

ozn. 
funkčné 
využitie 

výmera 
celkom [ha] 

predpokladaná výmera PP 
nepoľnohospodár
ska pôda [ha] 

z toho 
hydromelioráci
e 

PP celkom [ha] 
z toho 
BPEJ / skupina výmera [ha] 

2a B 00-79-67 00-11-84 
0411002/6 00-00-00 00-67-83 00-00-00 
0422002/4 00-11-84 00-00-00 00-00-00 

3 OV 00-10-45 0 0 00-00-00 00-10-45 00-00-00 

9 B 03-33-88 03-01-24 
0457002/5 02-92-80 00-32-64 00-00-00 
0422002/4* 00-08-44 00-00-00 00-00-00 

10 PD 02-60-75 0 0 00-00-00 02-60-75 00-00-00 
CELKOM - ZÚO       03-13-08 03-71-67 00-00-00 

 
Vyhodnotenie záberov poľnohosp. pôdy navrhovaných v rámci ÚPN-O v katastrálnom území obce Rimavské 

Janovce - MZÚO (mimo zastavané územie) 

ozn. 
funkčné 
využitie 

výmera 
celkom 
[ha] 

predpokladaná výmera PP 
nepoľnohospodárska 
pôda [ha] 

z toho 
hydromeliorácie PP celkom [ha] 

z toho 
BPEJ / skupina výmera [ha] 

2b B 00-89-63 00-89-63 
0411002/6* 00-29-12 00-00-00 00-00-00 

0449203/5* 00-60-51 00-00-00 00-00-00 
4 V 00-16-77 0 0 00-00-00 00-16-77 00-00-00 
5 B, OV, D 16-35-62 16-24-27 0457002/5 16-24-27 00-11-35 13-30-93 

6 OV     
0457002/5 00-22-24 00-00-00 00-00-00 
0 00-00-00 00-42-01 00-00-00 

7 B, OV 03-50-39 03-50-39 
0457002/5 02-67-99 00-00-00 02-37-64 
0457202/6 00-82-40 00-00-00 00-34-12 

8 B 01-85-08 01-73-10 
0457002/5 00-45-97 00-00-00 00-00-00 
0457202/6 01-27-13 00-00-00 00-00-00 
0 00-00-00 00-11-98 00-00-00 

11 B 03-09-71 03-09-71 
0412003/6 02-53-07 00-00-00 00-00-00 
0411002/6 00-43-63 00-00-00 00-00-00 
0457402/6 00-13-01 00-00-00 00-00-00 

CELKOM - Mimo ZÚO     25-69-34 00-82-11 16-02-69 

 
Rekapitulácia 

REKAPITULÁCIE SPOLU V ZÚO V MZÚO 
poľnohospodárska pôda v ha 28-82-42 03-13-08 25-69-34 
nepoľnohospodárska pôda v ha 04-53-78 03-71-67 00-82-11 
Celková výmera pôdy spolu v ha 33-36-20 06-84-75 26-51-45 

 
Vysvetlivky 

 - Rimavské Janovce 

 - Močiar 

 - Jánošíky 

* chránené najhodnotnejšie  pôdy 
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C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ 

Úvod, rozhodujúce úlohy rozvoja obce 
V záväznej časti sa stanovujú: 
Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania obce 
Zásady koncepcie územného rozvoja obce 
Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie na území obce 
Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia na území obce včítane sociálnej infraštruktúry 
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia na území obce 
Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre športové vybavenie na území obce 
Zásady ochrany prírody a tvorby krajiny 
Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov 
Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt 
Kostra územného systému ekologickej stability územia obce vrátane plôch zelene 
Zásady starostlivosti o životné prostredie 
Vymedzenie ochranných pásiem 
Vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby 
Čo nie je v ÚPN-O určené ako záväzná časť, platí smerne. 
Do priorít rozvoja obce je treba zaradiť: Dobudovanie technickej infraštruktúry - výstavbu kanalizácie v častiach 

Jánošíky a Močiar I, II a III, rozvoj bývania, preložku cesty II/531 

C.a. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania 
územia 

Pre územie obce Rimavské Janovce rešpektovať nasledovné typy funkčných plôch vymedzené územným 
plánom obce: 

 Plochy urbanizované 
Sú to plochy tvorené súvislo zastavaným územím obce a územím určeným na zastavanie. Plochy urbanizované 

na území obce sú určené z hľadiska funkčného využívania územia nasledovne: 
Plochy bývania - plochy pre zástavbu rodinných domov 
Plochy bývania -plochy pre výstavbu bytových domov 
Plochy bývania - plochy verejnej občianskej vybavenosti. 
Plochy bývania - plochy verejnej sprievodnej a izolačnej zelene a cintorínov 
Plochy bývania - plochy pre športovú vybavenosť a ihriská. 
Výrobné územie- plochy pre poľnohospodársku a inú výrobu, sklady 
Plochy pre dopravu a verejné technické vybavenie 

 Plochy neurbanizované 
Sú to plochy ležiace mimo zastavaného územia obce a plochy určené návrhom územného plánu obce na 

zastavanie. Dané plochy je možné zastavať len objektami slúžiacimi na obsluhu daného územia. Z hľadiska využitia sa 
jedná najmä o nasledovné druhy plôch: 

Plochy poľnohospodárskej pôdy 
Plochy lesných pozemkov 
Vodné plochy 
V rámci urbanizovaných a neurbanizovaných plôch sa nachádzajú plochy nezastaviteľné. Sú to plochy 

vymedzené ochrannými pásmami nadradenej technickej, dopravnej infraštruktúry, chránené časti prírody a pod., na 
ktorých nie je možné umiestňovať stavby, alebo je to možné len podmienečne, v zmysle príslušného právneho predpisu, 
ktorý upravuje podmienky využitia plôch v tom-ktorom ochrannom pásme. 

Ako výrobné územie stanovuje sa plocha poľnohospodárskych dvorov v zmysle grafickej časti ÚPN-O, ďalej 
plocha existujúcej solárnej elektrárne na sever od obce, plocha navrhovanej malej vodnej elektrárne (MVO) na rieke 
Rimava a plocha existujúceho skladového hospodárstva v strede obce. 

Ako plocha pre dopravu a technickú vybavenosť stanovujú sa plochy pozemkov ciest II. tr., plochy pre ČOV, 
plochy vodojemov, vodných zdrojov a plochy nadradenej technickej infraštruktúry, križujúce k.ú. v zmysle grafickej časti 
ÚPN-O 

Ako rekreačné územie stanovuje sa plocha športového areálu na západnom okraji zastavaného územia obce 
v zmysle grafickej časti ÚPN-O. 

Ako plocha bývania stanovuje sa celé v súčasnosti zastavané územie obce a územie určené na zastavanie týmto 
ÚPN-O,  okrem horeuvedených pôch. 
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C.b. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch... 
Určenie záväzných, prípustných a zakazujúcich podmienok na využitie jednotlivých funkčných plôch na 

vymedzené funkčné a priestorové jednotky obce podľa návrhu ÚPN-O je spracovaná tabuľkovou formou 
 Návrh funkčných a priestorových regulatívov 

 
Regulačný celok 1:  (Rimavské Janovce - rozptyl) 
Funkčná regulácia prípustné Bývanie v rodinných domoch vidieckeho typu s možnou hospodárskou časťou. Bývanie 

v málopodlažných bytových domoch Odstavovanie motorových vozidiel obyvateľov 
zabezpečiť na pozemku rodinného domu alebo v objekte 

obmedzujúce Chov domácich zvierat v rozsahu vlastnej spotreby. Funkcie OV zlučiteľné s bývaním - 
najmä sociálne služby, živnostenské a obd. podnikanie. 

vylučujúce Priemyselná a živočíšna veľkovýroba, sklady 

Priestorová regulácia RD - KZ 0,4 
RD - max. podl. 1 NP + podkr. 
BD - KZ 0,6 
BD - max. podl. 3NP 

Regulačný celok 2:  Rimavské Janovce - vybavenosť) 
Funkčná regulácia prípustné Občianska vybavenosť 

obmedzujúce Služby výrobné 
vylučujúce Priemyselná a živočíšna veľkovýroba, sklady, bývanie 

Priestorová regulácia KZ 0,7 
Max. podl. 2 NP + podkr. 

Regulačný celok 3  Rimavské Janovce - zberný dvor 
Funkčná regulácia prípustné Plocha pre skladovanie a výrobu - zber druhotných surovín 

obmedzujúce Tridente, základné spracovanie surovín, kompostovanie 
vylučujúce Spracovanie, trvalé uloženie odpadov, bývanie, OV 

Priestorová regulácia KZ 1,0 
Max. podl. 1 NP 

Regulačný celok 4: Močiar I 
Funkčná regulácia prípustné Bývanie čisté v rodinných domoch. Odstavovanie motorových vozidiel obyvateľov 

zabezpečiť na pozemku rodinného domu alebo v objekte 
 obmedzujúce Drobná OV merítka rodinného domu, najmä obchody, služby, domáce pracoviská 

živnostenského podnikania, kancelárie, sociálne služby, malé materské školy a jasle, 
domov dôchodcov 

 vylučujúce Výroba, chod úžitkových zvierat, skladovanie 
Priestorová KZ 0,4 
regulácia Max. podl. 2 NP + podkr. alebo ustúpené podlažie 
 iné celková výška objektov v hrebeni strechy max. 12 m pri rodinných domoch hrebeň 

strechy rovnobežný s ulicou so sklonom do 30 stupňov 
šírka uličného profilu min. 9 m 
stavebná čiara 5 m od okraja uličného profilu 
severnú stranu ulice vytvoriť systémom slepých ulíc s domami zoskupenými okolo 
mikronámestia 

Regulačný celok 5: Močiar - vybavenosť 
Funkčná regulácia prípustné Občianska vybavenosť, výroba najmä remeselná, obchody, služby, telocvične a pod. 

 obmedzujúce Verejná zeleň 
 vylučujúce chov úžitkových zvierat, činnosti nadmerne zaťažujúce bývanie a rekreáciu, bývanie 
Priestorová KZ 0,7 
regulácia Max. podl. 3 NP + podkr. alebo ustúpené podlažie 
 iné celková výška objektov max. 12 m  

šírka uličného profilu min. 9 m stavebná čiara 5 m od okraja uličného profilu 
Regulačný celok 6:  Močiar II 
Funkčná regulácia prípustné Bývanie čisté v rodinných domoch. Odstavovanie motorových vozidiel obyvateľov 

zabezpečiť na pozemku rodinného domu alebo v objekte 
 obmedzujúce Drobná OV merítka rodinného domu, najmä obchody, služby, domáce pracoviská 

živnostenského podnikania, kancelárie, sociálne služby, malé materské školy a jasle, 
domov dôchodcov 

 vylučujúce Výroba, chod úžitkových zvierat, skladovanie 
Priestorová KZ 0,4 
regulácia Max. podl. 1 NP + podkr. alebo ustúpené podlažie 
 iné celková výška objektov v hrebeni strechy max. 9 m pri rodinných domoch, pri OV 2 NP 

hrebeň strechy rovnobežný s ulicou so sklonom do 30 stupňov 
šírka uličného profilu min. 9 m 
stavebná čiara 5 m od okraja uličného profilu 
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Regulačný celok 7: Močiar III 

Funkčná regulácia prípustné Bývanie v rodinných domoch vidieckeho typu s možnou hospodárskou časťou. 
Odstavovanie motorových vozidiel obyvateľov zabezpečiť na pozemku rodinného 
domu alebo v objekte 

obmedzujúce Chov domácich zvierat v rozsahu vlastnej spotreby. Funkcie OV zlučiteľné s bývaním - 
najmä sociálne služby, živnostenské a obd. podnikanie. 

vylučujúce Priemyselná a živočíšna veľkovýroba, sklady 
Priestorová 
regulácia 

KZ 0,4 
Max. podl. 1 NP + podkr. 
iné celková výška objektov v hrebeni strechy max. 9 m pri rodinných domoch, pri OV 2 NP 

hrebeň strechy rovnobežný s ulicou so sklonom do 30 stupňov 
šírka uličného profilu min. 9 m 
stavebná čiara 5 m od okraja uličného profilu 

Regulačný celok 8 : Pri Kurinci 
Funkčná regulácia prípustné Bývanie čisté v rodinných domoch. Odstavovanie motorových vozidiel obyvateľov 

zabezpečiť na pozemku rodinného domu alebo v objekte 
obmedzujúce Budovy pre rekreáciu aj individuálnu, občianska vybavenosť najmä pre cestovný ruch, 

stravovanie a rekreáciu 
neprípustné Výroba, chov úžitkových zvierat, skladovanie 

Priestorová 
regulácia 

KZ 0,4 

Max. podl. 1 NP + podkrovie alebo ustúpené podlažie 
iné celková výška objektov v hrebeni strechy max. 9 m pri rodinných domoch, pri OV 2 NP 

hrebeň strechy rovnobežný s ulicou so sklonom do 30 stupňov 
šírka uličného profilu min. 9 m 
stavebná čiara 5 m od okraja uličného profilu 

Regulačný celok 9: Jánošíky - rozptyl 
Funkčná regulácia prípustné Bývanie v rodinných domoch vidieckeho typu s možnou hospodárskou časťou. Bývanie 

v málopodlažných bytových domoch. Odstavovanie motorových vozidiel obyvateľov 
zabezpečiť na pozemku rodinného domu alebo v objekte 

obmedzujúce Plochy pre poľnohospodárske farmy, chalupárska rekreácia, obchody, restaurant a 
pod. 

vylučujúce Výrobné činnosti poľnohospodárske alebo aj priemyselné s výrazne negatívnym 
vplyvom na funkciu bývania 

Priestorová 
regulácia 

KZ 0,4 
Max. podl. 2 NP + podkr. alebo ustúpené podlažie 

Regulačný celok 10: Jánošíky - hospodársky dvor 
Funkčná regulácia prípustné Poľnohospodárska, potravinárska výroba, najmä rastlinná 

obmedzujúce Agroturistika, zariadenia pre cestovný ruch, restaurant a pod., chov zvierat v počtoch, 
ktoré nebudú mať negatívny vplyv na bývanie v priľahlých Jánošíkoch 

vylučujúce Veľkochov zvierat s negatívnymi dopadmi na okolie, výroba a skladovanie komodít 
nesúvisiacich s poľnohospodárstvom 

Priestorová 
regulácia 

Max. podl. Prízemné budovy, haly 

Pamiatková zóna Rimavské Janovce (PZ)  
Funkčná regulácia prípustné Bývanie čisté alebo v rodinných domoch vidieckeho typu s možnou hospodárskou 

časťou. Odstavovanie motorových vozidiel obyvateľov zabezpečiť na pozemku 
rodinného domu, verejná zeleň, občianska vybavenosť najmä v stavbách NKP bez 
možných rušivých vplyvov na bývanie 

obmedzujúce Drobné hospodárske objekty vo dvoroch a rekreačné využívanie vhodných budov 
vylučujúce Výrobné činnosti poľnohospodárske alebo aj priemyselné s výrazným negatívnym 

vplyvom na prípustné funkcie, občianska vybavenosť s rušivým vplyvom na funkciu 
bývania 

Priestorová 
regulácia 

Kz Nie je prípustné meniť proporciu zastavaných plôch voči nezastavaným plochám 
podlažnosť V pamiatkovej zóne nie je prípustné zvyšovať existujúcu podlažnosť. Vostavby 

podkroví sú možné 
iné V PZ platí povinnosť zachovávania stavebných tradícií. Ku všetkým budovám v PZ sa 

pri vydávaní stavebných povolení a ohlasovaní pristupuje, ako keby boli zapísané v 
ÚZPF ako NKP.  Priestorová regulácia sa riadi predovšetkým  rozhodnutiami orgánu 
ochrany pamiatok, ktorý rozvoj územia riadi prostredníctvom dokumentu Zásady 
pamiatkovej starostlivosti pre PZ Rimavské Janovce. Akonáhle tento dokument vstúpi v 
platnosť, stane sa jeho regulatívna časť nedeliteľnou súčasťou záväznej časti tohoto 
územného plánu. 

vysvetlivky: 
KZ – koeficient zastavanosti je podiel maximálnej plochy zastavateľnej nadzemnými objektami budov vzťahovaný k ploche územia 
Max. pod. – je maximálny prípustný počet nadzemných podlaží budovy 
Šírka uličného priestoru – je šírka verejného priestranstva ulice medzi hranicami pozemkov určených na zastavanieležiacich oproti sebe 

Stavebná čiara – je pomyselná čiara určujúca hranicu zástavby 
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C. c. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia 
Plochy pre občiansku vybavenosť sa na k.ú. Rimavské Janovce nenachádzajú. Občianska vybavenosť sa situuje 

do plôch pre bývanie. 

C.d. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného a 
technického vybavenia 

 Plochy verejného dopravného vybavenia umiestňovať nasledovne:  
Cestný obchvat obce (preložku cesty II/531) viesť koridorom v priestore medzi železničnou traťou a riekou 

Rimava v kategórii C 9,5/80 
V obci rekonštruovať vyznačené úseky komunikácií na C2 MO 7,5/40 
V miestnej časti Jánošíky rekonštruovať vyznačené úseky komunikácií na C2 MO 7,5/40 
V miestnej časti Močiar I a II rekonštruovať vyznačené úseky komunikácií na C2 MO 7,5/40 
V miestnej časti Močiar III rekonštruovať vyznačený úsek komunikácie na C2 MO 7,5/40 a vytvoriť otočku pre 

MHD. 
V miestnej časti Močiar II nové komunikácie realizovať ako C3 MO 5/40 
Vybudovať obojstranný peší chodník pozdĺž komunikácie B2 MZ 8,5/50 (terajšia II/531) 
Vybudovať cyklistickú cestičku pozdĺž komunikácií v lokalite Močiar I-III, vybudovať cyklistickú cestičku spájajúcu 

Močiar II so železničnou stanicou v trase terajšej poľnej cesty 
 Plochy verejného technického vybavenia umiestňovať nasledovne: 

Plochu pre novú vetvu tranzitného plynovodu viesť severom katastrálneho územia v bezpečnostnom pásme 
ostatných diaľkových plynovodov 

Trasu nového 400kV elektrovodu paralelne s existujúcim elektrovodom diagonálne cez katastrálne územie 
smerom cca zo severozápadu na juhovýchod 

Trasu navrhovanej odbočky plynovodu na Jesenské súbežne so železničnou traťou na západ od nej 
V lokalite Močiar II situovať novú trafostanicu. 
Pozdĺž navrhovanej cesty na Močiar, resp. pozdĺž cesty na Jánošíky umiestniť kanalizačné potrubie. 

C.e. Zásady a regulatívy ochr. prírody a tvorby krajiny, kultúrno-historických 
hodnôt a využitia prír. zdrojov, zásady vytvárania a udržania ekologickej stability 
vrátane zelene 

 V oblasti ochrany prírody a udržania ekologickej stability územia 
V celom k.ú. Rimavské Janovce platí I. stupeň ochrany. Všeobecná ochrana rastlín a živočíchov je zabezpečená 

pomocou ustanovenia par. 4 zák. 543/2002 o OPaK. Druhová ochrana je zabezpečená ustanoveniami par. 32-35 a par. 
38. Na skúmanom území sa nenachádzajú žiadne chránené územia v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody. 

chrániť existujúce prvky regionálneho systému ekologickej stability 
v súlade s výkresom ochrany prírody a tvorby krajiny vytvárať podmienky pre realizáciu a udržanie navrhovaných 

a existujúcich prvkov miestneho systému ekologickej stability  
zachovávať určité percento drevín (solitéry stromov a časť krovín), ktoré sú hniezdnym a potravinovým biotopov 

v poľnohospodársky využívanej krajine, 
TTP využívať najmä pasením a kosením, minimalizovať ich pravidelné každoročné mulčovanie, 
za účelom zabezpečenia priaznivého stavu druhu strakoš kolesár odporúčame výsadbu vysokých stromov alebo 

stromoradí v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine, a to najmä druhy Populus alby, Populus nigra, Quercus 
robur, Fraxinus excelsior, prípadne iné pôvodné, miestne a stanovište vhodné druhy. Výstavbu realizovať napr. v blízkosti 
poľných ciest, tokov, v blízkosti TTP a mokradí, 

na veľkoblokovej ornej pôde odporúčame striedať poľnohospodárske kultúry, 
v prípade výskytu inváznych druhov rastlín postupovať podľa § 7b zákona. 

 V oblasti ochrany kultúrneho dedičstva 
Na území obce v rozsahu Pamiatkovej zóny Rimavské Janovce platí celoplošná ochrana pamiatok. Pamiatková 

zóna je evidovaná s nasledovnými dátami: vyhlásená všeobecne záväznou vyhláškou Okr. úradu v Rimavskej Sobote č. 
1/1994, pod č. 66 ako zóna typu V (vidiecka). Smerodajným pre regulatívy a požiadavky ochrany pamiatkových hodnôt v 
danom území je návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny a všeobecne záväzná vyhláška, ďalej „Zásady ochrany PZ 
Rimavské Janovce“, akonáhle ich KPÚ vydá. V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky podľa § 27 ods. 2 
pamiatkového zákona ( základná ochrana kultúrnej pamiatky) nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, 
ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je 
priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, desať metrov sa počíta od obvodného plášťa 
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stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou 
pamiatkou aj pozemok. 

Podľa Pamiatkového zákona chrániť ako NKP nasledovné objekty NKP: 
Pamiatkový objekt Zaužívaný názov Doba vzniku a 

prevládajúci sloh 
Bližšie 
určenie 

Orientačné 
číslo 

Súpisné 
číslo 

Č. ÚZPF 

Kúria kúria 2.pol.19.st. 
klasicizmus neskorý 

 46 46 1015 

Kostol kalvínsky kostol 1.pol.14.st. gotika ev. ref. 297 297 1014 
Kúria kúria rod. Török 2.pol.18.st. barok 

neskorý 
 303, 304, 

306 
303, 304, 
306 

1016 
Stavba hospodárska I stavba hospodárska I. 1016 
Stavba hospodárska 
II 

stavba hospodárska II. 1016 

Brána I brána I . -
severovýchodná 

murovaná 1016 

Brána II brána II. - juhovýchodná murovaná 1016 
Kostol kostol sv. Jána Krstiteľa 2.pol.12.st. 

románsky 
r.k.sv.Jána 
Krstiteľa 

298 298 1013 

v zmysle § 7 ods. 5 a § 7a ods. 2 písm. d) Stavebného zákona sú pre dané územie záväzné územno-technické 
podklady, a to najmä: stratégia územného rozvoja Slovenska a Koncepcia územného rozvoja Slovenska, ako podklady 
vzťahujúce sa na celé územie SR. Ďalšie podklady sú: “Projekt pozemkových úprav (PPÚ) Rimavské Janovce” (2015), 
budúce “Zásady ochrany PZ Rimavské Janovce” (zásady sa spracúvajú postupne pre všetky PZ), “Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rimavské Janovce” (PHSR) – rok 2010, MÚSES obce Rimavské Janovce, 
Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011 – 2015, Program odpadového hospodárstva 
obce Rimavské Janovce na roky 2014 - 2015.  

Za úplnosť a správnosť spracovaných územno-technických podkladov zodpovedá orgán územného plánovania, 
ktorý ich obstaráva, pričom určí spôsob ich používania a uplatňovania podľa účelu na ktorý boli spracované, alebo na 
ktorý sú použiteľné.  

C.f. Zásady starostlivosti o životné prostredie 
Katastrálne územie obce je možné charakterizovať ako uspokojivé. Pre zlepšenie stavu je treba realizovať 

predovšetkým nasledovné: 
 v oblasti čistoty ovzdušia 

Plynofikovať rozvojové lokality pre výstavbu 
Plynofikovať existujúce neplynofikované nehnuteľnosti 
Vylúčiť všetky prevádzky s nadmernou produkciou exhalátov 
V oblasti zabezpečenia čistoty vôd 
Dobudovať kanalizáciu obce v častiach Jánošíky a Močiar I, II a III 
Zabezpečiť ekologizáciu vodných tokov 
V oblasti odpadového hospodárstva 
Zabezpečovať separovaný zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu (KO) 
Zriadiť obecný zberný dvor  
Zlikvidovať čierne skládky 

 V oblasti tvorby krajiny 
ozeleniť izolačnou zeleňou poľnohospodársky dvor rekonštruovať zeleň v centre 
osadiť hlavné poľné cesty stromoradiami a dosadiť stromoradia okolo spojovacích komunikácií na Močiar, 

cyklocestičky a cesty na Jánošíky 
rešpektovať návrhy krajinnoekologického plánu (KEP) 

C.g. Vymedzenie zastavaného územia obce 
Zastavané územie obce (ďalej ZÚO) je dané plochami ZÚO podľa aktuálneho stavu v katastrálnej evidencii, 

plochami urbanizovanými ležiacimi mimo aktuálneho ZÚO a plochami navrhovanými ÚPN-O na urbanizáciu. Plochy 
určené ako výhľad/rezerva pre rozvoj po návrhovom roku nie sú súčasťou ZÚO. Hranice ZÚO, existujúce i navrhované je 
vyznačené v každom z výkresov merítka 1/5000 a 1/10000.  
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C.h. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 
Druh infraštruktúry charakter vzdialenosť Pozn. 
VVTL diaľkové a medzištátne plynovody 
(plynovod Bratstvo jeden navrhovaný MŠP 
na severe k.ú.) 

Bratstvo: sv. 700mm, tlak 6,4MPa 
Navrhovaný: sv. 1400mm, tlak 
7,4MPa 

OP 50m  
BP 200m 

Zákon o energetike 
251/2012 Z.z., §79 a §80 
 

VVTL Plynovod zásobujúci obec 110mm svetlosť a 6,4MPa tlak 
OP 4m 
BP 50m 

VTL plynovod - odbočka na Jesenské Svetlosť 100mm a 4,0MPa tlak 
OP 4m 
BP 20m 

STL plynovody 
svetlosť do 40mm mimo ZÚO OP 4m 
rozvody v obci v ZÚO OP 1m 

Plynárenské technologické objekty plynoregulačná stanica 
OP 8m 
BP 50m 

VN el. vedenia zásobujúce obec, vrátane TS vzdušný, bez izolácie, 22kV OP 10m 
VVN V424 (RS - Moldava/Bodvou) a 
navrhované VVN do Sajóivánka (HU) 

vzdušný, bez izolácie, 400kV OP 25m 

cesta II/531 a obchvat obce II/531 25 m od osi vozovky 
Cestný zákon  

Miestne komunikácie I. a II. triedy 15 m od osi vozovky 
železnica ŽSR 60 m od osi j koľaje  
OP čističky odpadových vôd 25 od okraja ČOV  

OP vodných tokov 6m 
Nezastavaný pás pozdĺž 
brehu pre obsluhu toku 

OP hl. vodovodného potrubia 3m  
OP cintorína  50m od okraja cintorína Zákaz umiestňovať budovy 
OP poľnohospodárskeho dvora nebolo stanovené žiadnym rozhodnutím  
OP lesných pozemkov 50m  

C.i. Návrh plôch pre verejnoprospešné stavby... 
I. Preložka cesty II/531 je súčasťou verejnoprospešnej stavby v zmysle ÚPN VÚC “cesta II/531Pavlovce – 

Rimavská Sobota”. Úsek prechádzajúci riešeným územím situovať západne od rieky Rimava do priestoru 
medzi železničnou traťou a tokom rieky 

II. Rekonštrukcia miestnej komunikácie – most cez Rimavu – Močiar viesť v trase existujúcej komunikácie 
paralelnej so železnicou a existujúcej poľnej cesty v jej pokračovaní s odbočkou k samote v zmysle výkresu 

III. Cyklistickú cestičku v trase železničná stanica Rimavské Janovce - Močiar – Kurinec viesť existujúcimi cestami 
v zmysle katastrálnej mapy s využitím existujúceho premostenia cez Rimavu 

IV. Rekonštrukciu miestnej komunikácie od obecného úradu smerom na východ viesť na pozemku existujúcej 
cesty. Do verejnoprospešnej stavby zahŕnúť celý dopravný priestor vrátane potrebnej technickej infraštruktúry 

V. Technická infraštruktúra a obecná kanalizácia v častiach Močiar I, II a III. Do verejnoprospešnej stavby zahrnúť 
všetku technickú infraštruktúru v zmysle návrhu tohoto ÚPN-O, potrebnú k realizácii navrhovanej výstavby v 
týchto lokalitách. Technickú infraštruktúru viesť v dopravnom koridore. 

VI. Obecnú kanalizáciu v časti Jánošíky viesť v dopravnom koridore a s výtkakom cez rieku Rimava až po jej 
zaústenie do vybudovanej kanalizácie v obci 

VII. Rekonštrukciu miestnej komunikácie na úseku železničný prejazd – Jánošíky realizovať v existujúcej trase   od 
železničného prejazdu až po hospodársky dvor Jánošíky. 

VIII. Rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti Močiar I realizovať v jej existujúcej trase 
IX. Rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti Močiar II realizovať v jej existujúcej trase 
X. Úprava a ekologizácia malých vodných tokov. Do verejnoprospešnej stavby zahrnúť úpravu vyznačených tokov 

s cieľom zadržiavania vody v území výstavbou hrádzok a výsadbou vegetácie pozdĺž ich korýt s cieľom 
udržania ich biologických a ekostabilizačných funkcií. 

XI. Elektrovod 400 kV viesť paralelne s existujúcim elektrovodom v smere severozápad – juhovýchod, diagolálne 
cez katastrálne územie. Novú vetvu tranzitného plynovodu viesť paralelne s exitujúcimi diaľkovými plynovodmi 
v ich bezpečnostnom pásme. 

XII. Rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti Močiar III realizovať v trase existujúcej komunikácie 
XIII. Zberný dvor situovať na ploche zosuvného územia, v mimozastavanom území v dotyku s hranicou 

zastavaného územia na východnom okraji obce 
XIV. Odbočku plynovodu do Jesenského realizovať v trase paralelne so železničnou traťou na západ od nej  

C.j. Návrh častí obce na ktoré je treba spracovať územný plán zóny 
Povinnosť spracovať územný plán zóny sa stanovuje na nasledovné lokality: 
Močiar I a Močiar II. Ako hranica riešeného územia pre územné plány jednotlivých zón sa určuje hranica 

príslušného regulačného celku, ktorá je vyznačená v schéme záväznej časti 
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C.k. Zoznam verejnoprospešných stavieb 
Verejnoprospešné stavby sú: 

Ozn. na schéme stavba 
I Preložka cesty II/531 
II Rekonštrukcia miestnej komunikácie - most cez Rimavu - Močiar 
III Cyklistická cestička železničná stanica Rimavské Janovce - Močiar - Kurinec 
IV Rekonštrukcia miestnej komunikácie od obecného úradu smerom na východ 
V Technická infraštruktúra a obecná kanalizácia v častiach Močiar I, II a III 
VI Obecná kanalizácia v časti Jánošíky 
VII Rekonštrukcia miestnej komunikácie na úseku železničný prejazd - Jánošíky 
VIII Rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti Močiar I 
IX Rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti Močiar II  
X Úprava a ekologizácia malých vodných tokov 
XI Nové tranzitné vedenia: elektrovod 400kV a tranzitný plynovod 

XII Rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti Močiar III 
XIII Zberný dvor 
XIV Odbočka plynovodu do Jesenského 

Súčasťou zoznamu verejnoprospešných stavieb je aj grafická schéma ich plôch. 

C.l. Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb 
Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb je súčasťou výkresovej časti.  
Výkres č. 01 – širšie vzťahy je spracovaný za účelom lepšieho pochopenia súvislostí a orientácie v priestore. Nie 

je záväzný. 
Výkresy č. 02 až 08 sú záväzné v rozsahu vyznačenom ako „návrh“ a „stav“. Rozsah označený ako „výhľad“ je 

smerný. 
Výkres č. 09 - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb je záväzný v plnom rozsahu.  

D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 
Všetky údaje sú v základnom texte 

E. DOKLADY 
V samostatnej prílohe 
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