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1. Ú V O D 
Predmetom riešenia sú lokality, ktoré na základe požiadavky obstarávateľa, v zmenách a 
doplnku č. 2/2009 k ÚPN-O Mužla  navrhujeme doplniť a upresniť, resp. využiť pre iné funkcie 
ako im bolo prisúdené v ÚPN-O Mužla z roku 2001a ZaD č.1/2008.  
Navrhovaná lokalita sa  nachádza v hranici zastavaného územia obce, v bezprostrednom 
kontakte a v náväznosti na existujúcu zástavbu obecného centra. V riešení je premietnutá  
hranica zastavaného územia k 1.1.1990.  
 
a) Údaje o zadaní úlohy, podkladoch a priebehu spra covania  
ÚPN-O Mužla bol spracovaný Stavoprojektom Nitra a.s. v roku 2001 a schválený OcZ Mužla - 
25.10.2001 č.uzn.4/25102001. ZaD č.1/2008 k ÚPN-O Mužla spracoval v roku 2008 Ing.arch. 
Michal Borguľa, PhD. - autorizovaný architekt, č.0725 AA a bol schválený OcZ Mužla – 
07.08.2008 č.uzn. 11/07082008/bod 4. Táto ÚPD t.č. slúži ako riadny platný a jediný podklad 
pre koordinované riadenie rozvoja územia obce Mužla. 
 
Požiadavka na vypracovanie druhej zmeny a doplnku k územnému plánu vyplynula zo strany 
Obce Mužla v roku 2009 – z uzn.OcZ v Mužli č.15/01042009/bod14,  zo dňa 01.04.2009, na 
základe  skutočností, že územný plán nie v plnom rozsahu vyhovuje v niektorých detailoch na 
súčasné podmienky a potreby obce najmä z hľadiska možnosti realizácie nových investícií 
v oblasti dopravných stavieb a technickej infraštruktúry v danom regione. 
 
Vychádzajúc zo skutočnosti, že ÚPD chápeme ako otvorený dokument a Územný plán obce 
Mužla spracovaný v roku 2001vrátane ZaD č.1/2008 vo svojej podstate napĺňa požiadavky pre 
rozvoj obce uvedené : 
A - v textovej časti  - Sprievodná správa ÚPN SÚ 

- Návrh regulatívov územného rozvoja 
- Registračný list 

 - formou popisného zdokumentovania jednotlivých častí riešenia ÚPN-O 
1. ÚVODNÁ ČASŤ 

1.1. Základné údaje o zadaní, podkladoch, priebeh spracovania a prerokovanie ÚPD. 
1.2. Zhodnotenie predchádzajúcej územno-plánovacej dokumentácie 
1.3. Vymedzenie riešeného územia, záujmového územia a jeho stručná charakteristika 
1.4. Hlavné ciele riešenia ÚPN, závery z PaR a ÚHZ. 
1.5. Splnenie záverov ÚHZ . 

 
2. RIEŠENIE ÚPN-OBCE MUŽLA 

2.1. Základné rozvojové predpoklady obce. 
2.2. Vymedzenie riešeného územia na základe jednotlivých katastrov 
2.3. Urbanistická koncepcia riešenia 
2.4. Návrh organizácie a funkčného využitia územia 
 2.4.1. Bývanie 
 2.4.2. Občianska vybavenosť 
 2.4.3. Výroba a skladové hospodárstvo 
 2.4.4. Zeleň 
 2.4.5. Šport, rekreácia a cestovný ruch 

 
3. VYHODNOTENIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

3.1. Ochrana PPF a LPF 
3.2. Starostlivosť o životné prostredie 
3.3. Nerastné ložiská 
3.4. Starostlivosť o kultúrno historické pamiatky a stavebné hodnoty územia 
3.5. Požiadavky z hľadiska dodržiavania ochranných pásem 
3.6. Hospodárenie s odpadom 
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4. NÁVRH DOPRAVY A TECHNICKEJ  INFRAŠTRUKTÚRY 
4.1. Doprava a dopravné vzťahy 
4.2. Vodné hospodárstvo 
4.3. Zásobovanie elektrickou energiou 
4.4. Telekomunikačné zariadenia 
4.5. Zásobovanie plynom 
4.6. Zásobovanie teplom 

 
5. NÁROKY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 
 
6. URBANISTICKÁ EKONÓMIA 
 
7. NÁVRH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA 

7.1. Úvodná časť 
7.2. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia  
7.3. Verejnoprospešné stavby obce Mužla 
7.4. Záverečné ustanovenie 

 
8. VYHODNOTENIE ZÁBERU POĽNOHOSP. PÔDNEHO A LESNÉHO FONDU 
9. SAMOSTATNÁ DOLOŽKA CO 
10. MÚSES 
11. DOKLADOVÁ ČASŤ 
12. REGISTRAČNÝ LIST 
 
B – vo výkresovej časti - na 8 výkresoch je vyjadrený plošný priemet rozvoja obce - aplikácia 
textovej časti. 
v.č.01 – Širšie vzťahy M 1:50 000 
v.č.02 – Krajinná štruktúra  M -1:20 000 
v.č.1 -   Komplexný urbanistický návrh M-1:5 000 
v.č.2 -  Návrh dopravy 
v.č.3 -  Vodné hospodárstvo 
v.č.4 -  Návrh energetiky - elektrifikácia + telekomunikácie 
v.č.5 -  Návrh energetiky - Plynofikácia 
v.č.6 -  Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF 
 
 
Je nutné konštatovať, že z hľadiska zachovania "Urbanistickej koncepcie" vrátane regulatív, 
ktoré sú vyjadrené v ÚPN-O Mužla 2001 vrátane ZaD č.1/2008, nedochádza pri riešení "Zmeny 
a doplnku č. 2/2009" k podstatným zásahom do územného plánu, prijatá koncepcia ÚPN-O ako 
celku zostáva naďalej v platnosti, k doplneniu a upresneniu len vo vymedzení hranice „OC“ a 
„centrálnej zóny obce“ . 
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b) Požiadavky na riešenie:  
 
V dôsledku potreby obce – z dôvodov prípravy podmienok pre konkrétnych investorov 
s požiadavkou na plochy, ktoré sa t.č. nachádzajú mimo hranice centrálnej zóny obce 
vymedzenej podľa ÚPN-O 2001, bola daná požiadavka na vytvorenie podmienok  pre možnosť 
realizácie nových investícií v obci. V náväznosti na predchádzajúce bol daný podnet na 
prehodnotenie a upresnenie funkčného využitia lokalít v hranici zastavaného územia obce 
stanovenej k 1.1.1990, ktoré sa nachádzajú v náväznosti na jestvujúcu vybavenosť obce. Je 
potrebné zdôrazniť, že predmetom riešenia zmeny a doplnku č. 2/2009, nie sú žiadne iné 
plochy, okrem vyššie vymedzeného územia. 
 
Územný plán chápeme ako otvorený dokument a obec ako živý organizmus, ktorý sa neustále 
vyvíja, rastie a  upresňuje vo svojich detailoch, pričom základná koncepcia zostáva zachovaná - 
takýto cieľ sleduje aj táto zmena a doplnok ÚPN-O Mužla. Ďalej v náväznosti na dôslednú 
snahu aplikácie Zákona č. 50/76 § 27, odst. 5 "Schválená územnoplánovacia dokumentácia je 
v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie 
ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie 
dokumentácie stavieb". 
 
Podkladom pre spracovanie "zmeny a doplnku č. 2/20098  ÚPN-O Mužla“  boli nasledovné 
podklady: 
- ÚPN-O Mužla  z r. 2001, spracovateľ Stavoprojekt a.s. Nitra a.s.  
- ÚPN-O Mužla ZaD č.1/2008, spracovateľ Ing.arch.M.Borguľa, PhD. 
- Požiadavky obstarávateľa - Obce Mužla schválené OcZ, vyjadrené v objednávke a pri 
osobných konzultáciách. 
- Situácia M 1 : 5 000 , 
- Podklady obstarávateľa - OcÚ Mužla,  
- ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja ZaD 2007, spracovateľ AUREX s.r.o. Bratislava, 
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2. ZMENA A DOPLNOK Č. 2/2009 k ÚPN-O MUŽLA 2001 a ZaD č.1/2008.  
 
- Má za cieľ prehodnotiť a upresniť hranice „OC“ a centrálnej zóny obce navrhnutej v ÚPN-O 
2001, v náväznosti na nové požiadavky  a podnety predložené zo strany obstarávateľa ÚPD, 
Obec Mužla. 
- Má za cieľ vyjadriť upresnenie záväznej časti ÚPN-O Mužla 2001, t.j.  závažných investícií, 
ktorých realizácia je pre rozvoj obce dôležitá. 
Predmetom riešenia sú nasledovné lokality : 
-  hranice „OC“ a centrálnej zóny obce - upresnenie. 
 
 
 
2.1. Vymedzenie riešeného územia  
 
Základnú kostru uličného skeletu tvoria štátne cesty I.a III. tr., ktoré prechádzajú cez obec a na 
ne sa napája rôznorodá spleť prístupových komunikácií, ktoré idú prevažne po vrstevniciach. 
Obytné domy v starej časti sú dlhé jednotrakty s otvorenými dvormi. Miestami sú ešte domy so 
štítmi do ulice, novšie domy majú prevažne štvorcové pôdorysy vilkového charakteru. Najnovšiu 
zástavbu tvoria prevažne dvojpodlažné rodinné domy s plochou strechou resp. prízemné domy 
s riešením podkrovia. Výškové zónovanie je typické pre vidiecke sídla - objekty bývania 1 - 2 
podlaží, bytovky 3 podlažia. Prirodzenú výškovú a priestorovú dominantu obce tvorí kostol a 
škola. Prevažnú časť pôdorysu obce tvorí bytová zástavba. Poľnohospodárska výroba - areál 
DAP /družstvo agropodnikateľov/ je situovaná vo dvoch polohách - na juhozápadnom a 
severnomokraji obce. Iné väčšie výrobné zariadenia sa tu nenachádzajú. Na SZ okraji obce sa 
nachádza vodná nádrž (rybník). 
 
Hlavnú kompozičná os obce tvorí dopravný kríž (križovatka cesty III/0643 a III/0596 pri kostole 
a jej prepoj  JV smerom  na štátnu cestu. I/63 a SZ smerom po jazero. V rámci zastavaného 
územia obce považujeme za najexponovanejšiu a najvýznamnejšiu jej časť vymedzenú školou, 
kostolom a kultúrnym domom + OcÚ (kultúrno - administratívno správne a obchodné centrum). 
Táto ťažisková poloha obce je po oboch stranách podporovaná doplnkovými centrami OV (pri 
jazere a pri pekárni).  
 
Lokalita územia navrhovaného na zmenu, resp. v danom prípade navrhovaná na upresnenie 
hranice centrálnej zóny obce, sa nachádza v hranici zastavaného územia obce, obojstranne 
okolo križovatky hlavných ciest, medzi kostolom a domom kultúry. Táto ťažisková poloha obce 
je po oboch stranách podporovaná doplnkovými centrami OV (pri jazere a pri pekárni). Jedná 
sa o uzlové body s historickou väzbou. Vo všetkých prípadoch sa jedná o ťažiskovú polohu 
v obci s možnosťou pešieho prepojenia a dostatočnou rezervou na dobudovanie chýbajúcej 
občianskej vybavenosti najmä formou rekonštrukcie a prestavby jestvujúcich objektov, ako 
i výstavby novej OV. 
 
 
 
2.2. Návrh využitia riešených lokalít pod ľa ÚPN-O 2001 
 
Podľa ÚPN-O 2001 a ZaD č.1/2008  boli navrhnuté jednotlivé lokality pre nasledovné využitie: 
Urbanistická štruktúra a základná kompozičná kostra obce je už relatívne vybudovaná, žiada sa 
ju doplniť, schátralé časti zrekonštruovať. Čiastočne dochádza k plošným zmenám vo funkcii 
bývania, občianskej vybavenosti, výroby a rekreaácie. Hlavnou úlohou ÚPN-O je vytvorenie 
kompozične uceleného sídleného útvaru, v ktorom sú bezkolízne usporiadané jednotlivé 
funkčné zóny tak, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom jednej na druhú. Zároveň určenie 
zásad a podmienok, ktorými by sa rozvoj obce v budúcnosti riadil.  
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Rozmiestnenie hlavných funkcií v území sa v zásade nemení. V rámci zastavaného územia 
považujeme aj do budúcnosti za najexponovanejšiu a najvýznamnejšiu časť obce,  jej najstaršiu 
časť pri kostole a škole na križovatke hlavných ciest - staré historické jadro obce v previazaní 
na nové  centrum obce ktoré je založené pri dome kultúry. Táto ťažisková poloha obce je po 
oboch stranách podporovaná doplnkovými centrami OV (pri jazere a pri pekárni).  Všetky tri 
polohy majú svoju historickú oporu, dostupnosť je rovnocenná, preto aj do budúcnosti ostanú 
zachované s návrhom na dobudovanie o chýbajúce aktivity v oblasti administratívy, kultúry, 
vzdelania, obchodu a služieb.  Jednotlivé lokality - uzlové body sa nachádzajú na trase 
významných ciest a všetky lokality sú t.č. vzájomne prepojené jestvujúcimi  komunikáciami. 
Spomínané objekty sú zároveň výškovými i významovými dominantami obce. Výšková hladina 
zástavby je navrhovaná do 2 nadzemných podlaží u IBV a u bytoviek do 3 nadzemných podlaží. 
V záujme zjednodušenia a ujednotenia orientácie sa v obci, navrhujeme obec fiktívne rozdeliť 
štyri časti  A, C / B, D - delené cestou I. a III. tr., pričom všetky časti majú charakter obytnej 
zóny s prevahou bývania, po okrajoch s prítomnosťou drobnej výroby, pričom na rozhraní 
týchto obytných častí sa nachádzajú podružné centrá obce a  v lokalite na rozhraní „A-B-C“-
centrálne voči pôdorysu obce  "OC" centrála zóna obce, - zmiešené územie - kde je 
dominujúce obchodno-kult. a správne centrum obce. Funkčnú náplň tvorí zmiešané územie 
s mestskou štruktúrou (plochy určené prevažne pre občiansku vybavenosť).  
 
Kontaktný vzťah medzi obytnou funkciou a situovaním hospodárskych dvorov PD, dvorov SHR 
a všetkých výrobných areálov v obci - navrhujeme eliminovať postupnou zmenou organizácie 
výroby v areáli a funkcie využitia objektov priľahlých k obytnému územiu, ako i výsadbou 
vnútroareálovej izolačnej zelene. Zároveň navrhujeme medzi plochami určenými na technickú, 
dopravnú a občiansku vybavenosť a navrhovanými plochami pre bývanie vo všetkých lokalitách 
obce v max možnej miere verejnú ochrannú izolačnú zeleň. 
 
 
 
 
 
2.3. Súčasný stav - zhodnotenie územia a pri ľahlého okolia.  
 
Z hľadiska novej hierarchizácie sídiel podľa nového územno-správneho členenia Slovenska - 
schváleného Vládou SR 1196 obec Mužla je charakterizovaná ako vidiecky priestor - centrum 
lokálneho významu, patrí do okresu Nové Zámky a  kraja - Nitra. Mužla je charakterizovaná ako 
samostatná obec. Podľa Zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení § 1"Obec je samostatný 
samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združenie občanov, ktorí majú na jej území 
trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 
samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi". Podľa "Koncepcie 
územného rozvoja Slovenska " /KÚRS 2001/, ktorá bola prerokovaná vo Vláde SR a 
schválených "Zásad pre realizáciu územného rozvoja Slovenska", sídelný systém Slovenska 
pozostáva z : 
 
 a/ centier osídlenia 
 b/ ťažísk osídlenia 
 c/ rozvojových osí 
 d/ vidieckeho osídlenia, mestá a vidiek 
 
Tvorba sídelných štruktúr je podľa KÚRS založená na princípe vytvárania územných ťažísk 
osídlenia s centrami osídlenia a na princípe sídelných rozvojových osí. Mužla podľa  sídelného 
systému Slovenska  je začlenená do vidieckeho priestoru ako vidiecke sídlo, ktoré leží 
v blízkosti Štúrova –  centra a ťažiska osídlenia. Mužla leží na Dudvážsko - dunajskej rozvojovej 
osi.  
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Charakteristika : 
- Nitra – centrum prvej skupiny a jej prvej podskupiny 
- Nové Zámky – centrum druhej skupiny a jej prvej podskupiny 
- Štúrovo - centrum tretej skupiny a jej druhej podskupiny 
- Mužla – vidiecky priestor 
- Nitrianske ťažisko osídlenia – aglomerácia celoštátneho významu 
- Novozámocko-komárňanské ťažisko osídlenia – ťažisko osídlenia druhej úrovne  
- Dudvážsko - dunajská rozvojová os  tretieho stupňa (Galanta, Dunajská Streda, Veľký 

Meder, Komárno, Štúrovo) - št.cesta I/63 Komárno - Štúrovo 
- Štúrovské ťažisko osídlenia tretej úrovne a jej druhej podskupiny 
- Železničná trať Bratislava-N.Zámky-Štúrovo-MR  (hlavná sieť TINA) 

 
Hranice katastrálneho územia susedia s katastrom Štúrova-časť Obid, Kamenný Most, Ľubá, 
Belá, Šarkan, Gbelce, Búč, Kravany nad Dunajom a Dunaj, ktorý tvorí št.hranicu s Maďarskom. 
Po obvode intravilánu sa nachádza z troch strán pôdny fond a z južnej strany je to pohraničná 
rieka Dunaj, ktorý tvorí št.hranicu s Maďarskom. Zo severu tvorí hranicu katastra železničná 
trať a št. Cesta II.tr. č.509 - Nové Zámky - Štúrovo a zo západu hranica okresu Komárno. V 
západnej časti katastrálneho územia obce (vo vzdialenosti 4-6 km) sa nachádzajú osady - Malá 
Mužla, Jurský Chlm a JZ od Mužle, pri Dunaji sa nachádza Čenkov.  Katastrálne územie má 
výmeru 5 210 ha. Zastavaná územie - obce Mužla sa nachádza cenntrálne voči k.ú. a plocha 
zastavaného územia k 1.1.1990 –  má výmeru 150,00 ha. Počet obyvateľov obce ku dňu 
31.12.2008 je 2004 obyvateľov. 
 
Vzhľadom na svoju polohu - obec Mužla leží v Podunajskej nížine na južnom okraji Hronskej 
tabule, 7 km na západ od Štúrova, v blízkosti  termálneho kúpaliska Vadaš v Štúrove. Obec leží  
na štátnej ceste I/63 Komárno - Štúrovo, vedľa medzinárodnej žel. trate Bratislava - Nové 
Zámky - Štúrovo - Maďarsko, existuje preto  dôvod k presvedčeniu o budúcej prosperite a 
životaschopnosti danej obce. 
 
 
 
Klimatické pomery : -  Celé územie  okresu Nové Zámky dobre  charakterizujú dáta zo stanice 
Hurbanovo -stanica s podrobnýn štatistickým rozborom, ďalej boli využité údaje zo staníc 
Šúrovo, Mužla-Čenkov a Kravany nad Dunajom. Mužla  je  súčasťou  teplej  klimatickej  oblasti,  
ktorá je vymedzená počtom 50 a viac letných  dní v roku (denné maximum nad 25oC).  
Priemerné   ročné  teploty   sa  pohybujú   v rozpätí 9,00 - 10,4 oC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚPN-O MUŽLA  Zmeny a doplnky č.2/2009 
_______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________10 

 
Potvrdenie  zásad pre urbanistickú koncepciu rozvoj a obce pod ľa ÚPN-O 2001  
 
ÚPN - obce Mužla naväzuje na schválené ZADANIE pre spracovanie ÚPN-O schválené 
Obecným zastupiteľstvom v Mužli  30.júla 1998, uzn.č.4/300798 a zákon č. 50/1976 Zb.o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Navrhované obdobie je uvažované do r. 2015. Podľa KÚRS je u vidieckeho priestoru žiadúce 
zachovať a podporovať jeho rozvoj v zmysle vytvorenia rovnocenného životného priestoru 
obyvateľov so zohľadnením jeho prírodných, kultúrnych a sídelných špecifík a zlepšením jeho 
sociálnej, technickej, hospodárkej a kultúrnej infraštruktúry. Vo vidieckom priestore je žiadúce 
zachovať resp. podporovať prinavrátenie životaschopnej prírodnokultúrnej a sídelnej identity 
jednotlivých priestorov. 
 
Hlavným cieľom riešenia je: 
- rešpektovať hranicu katastrálneho územia obce, 
- max.rešpektovať hranicu zastavaného územia obce k 1.1.1990, záber PPF uplatniť len 
v nevyhnutnom rozsahu, 
- navrhnúť optimálne využitie územia, 
- určiť limity využitia územia a regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 
- navrhnúť využitie rezerv územia pre spoločensky efektívny urbanistický rozvoj pri rešpektovaní 
ochrany a tvorby krajiny, 
- výstavbu realizovať najmä v stavebných prelukách, medzerách, funkčne nevyužitých 
územiach a nezastavaných plochách, 
- doplniť chýbajúce zariadenia obč. vybavenosti a vytvoriť obslužné centrum obce, 
- v súlade s demografickými údajmi navrhnúť plochy pre bývanie, 
- dotvoriť obec plochami verejnej zelene, 
- využiť prípustnými funkciami aj územia obce, ktoré spadajú do ochranných pásiem všetkých 
druhov, 
- výraznejšie a dôstojnejšie zapojenie kult.- historických pamiatok do života obce, 
- dokompletovanie jednotlivých funkčných zón obce, 
- využitie územia navrhovať bez kolíznych účinkov jednej funkcie na druhú, 
- stanoviť podmienky pre umiestnenie drobných výrobných prevádzok v dotyku s obytnou 
zónou, 
- optimalizovať a minimalizovať dopravu medzi funkčnými zónami, 
- komplexne riešiť technické vybavenie obce, navrhnúť vyhovujúcu likvidáciu odpadových a 
splaškových vôd. 
 
Nosným atribútom zmeny a doplnku č.1/2008 sa stáva potreba: 
- vytvoriť podmienky pre rozvoj obytného územia, 
- navrhnúť optimálne využitie územia 
- vytvoriť podmienky pre dobudovania kanalizácie – odvedenie odpadových vôd v obci Mužla do 
ČOV Štúrovo, v súlade s koncepciou Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti  a.s. Nitra.    
 
Nosným atribútom zmeny a doplnku č.2/2009 sa stáva potreba: 
- dokompletovať jednotlivé funkčné zóny obce 
- doplniť chýbajúce zariadenia občianskej vybavenosti a vytvoriť obslužné centrum  
- navrhnúť a zásadne riešiť prestavbu schátralej časti obce 
- doriešiť vzťah dopravných zariadení k obytnej zóne, navrhnúť riešenie na odstránenie 

dopravných závad, optimalizovať a minimalizovať dopravu medzi funkčnými zónami, dbať o 
vytvorenie bezkolíznych dopravných vzťahov 

- vytvoriť podmienky pre rozvoj obce vo väčšom rozsahu, 
- navrhnúť optimálne využitie územia 
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2.4. Návrh funk čného využitia pod ľa návrhu ZaD č.2/2009. 
 
2.4.1. - Komplexný návrh ÚPN-O Mužla vo svojej podstate aplikuje v návrhu všetky zásady 
uvedené v predchádzajúcom bode. Napriek skutočnosti, že predložený návrh prekračuje 
potreby pre návrhové obdobie ÚPN obce – rok 2015, v návrhu sú zhodnotené všetky 
potencionálne možnosti pre rozvoj obce - aj so stanovením funkčného využitia plôch. 
Organizácia funkčného využítia územia daných lokalít má už svoje pevné základy, ktoré sú t.č. 
korigované len čiastočne - upresnené vo vymedzení hranice centrálnej zóny obce. 
 
2.4.2. - Zmena a doplnok ÚPN-O Mužla č. 2/2009 je zameraný na prehĺbenie požiadavky 
uvedenej v zásadách pre urbanistickú koncepciu rozvoja obce z roku 2001, jedná sa o  –  
Upresnenie riešenia  niektorých požiadaviek obce z pohľadu potreby 05/2009 v detailoch  : 
- upresňuje  vymedzenie hranice „OC“ a centrálnej zóny obce tak, aby z hľadiska širších potrieb 
obce v náväznosti na riešenie komplexnej technickej infraštruktúry, pri zachovaní funkčného 
využitia jednotlivých lokalít a plôch podľa návrhu ÚPN-O 2001 a ZaD č.1/2008, plnohodnotne 
spĺňala potreby obce aj v súčasnosti.  Jedná sa o pás zastavaného územia obce, ktorý sa 
nachádza po obvode terajšieho bodového vyznačenia centrálnej časti obce, rozprestierajúci sa 
vo vymedzení „ št.cesta I/63 – cintorín – JV okraj vodných plôch – športový areál “ – ZaD 
č.2/2009 vytvára zmenu pohľadu chápania rozsahu centrálnej zóny obce z bodového - na 
kontinuálne priebežné. 
Obytné územie  - bez zmeny. 
Občianska vybavenosť - bez zmeny. 
Rekreačné územie – bez zmeny. 
Výrobné územie – bez zmeny. 
 
2.4.3. - Hlavnou úlohou ÚPN-O ZaD č.2/2009 aj naďalej zostáva vytvorenie kompozične 
uceleného funkčného využitia jednotlivých lokalít v obci tak, aby nedochádzalo k negatívnym 
vplyvom jednej na druhú. Rozmiestnenie hlavných funkcií v území sa v zásade nemení. V rámci 
zastavaného územia považujeme aj do budúcnosti za najexponovanejšiu a najvýznamnejšiu 
časť obce jej najstaršiu časť pri kostole a škole na križovatke hlavných ciest - staré historické 
jadro obce v previazaní na nové  centrum obce ktoré je založené pri dome kultúry, po oboch 
stranách podporované doplnkovými centrami OV (pri jazere a pri pekárni) – centrálna zóna 
obce s nasledovným upresnením : 
- lokalita obecného centra pri dome kultúry a dvoch podružných centier je vyznačená vo 
výkresovej dokumentácii v ÚPN-O 2001 a ZaD č.1/2008 - výkr. č.1 v M -1:5 000 , grafickým 
vyjadrením vymedzenia hranice „OC“ (fialovou súvislou čiarou – bodové vyjadrenie), túto 
hranicu navrhujeme zrušiť a významovo upresniť vo väzbe na prebiehajúce rozvojové aktivity 
obce. 
V rámci ZaD č.2 /2009 navrhujeme upresnenie tejto hranice nasledovne : 
- všetky tieto tri polohy vyznačené vo výkresovej dokumentácii v ÚPN-O 2001 a Zad č.1/2008 – 
komplexný urbanistický návrh, výkr. č.1 – vyznačené bodovým vyjadrením vymedzenia hranice 
„OC“ navrhujeme zrušiť, zmena a doplnok č. 2/2009 ÚPN-O Mužla primerane koriguje a 
upresňuje vo svojich detailoch vymedzenie hranice „OC“ a centrálnej zóny obce, spôsob a 
funkčné využitie tohoto územia obce. 
- bodové vyjadrenie hranice pôvodnej centrálnej zóny obce pri dome kultúry a pekárni  
navrhujeme zlúčiť, navrhujeme vytvorenie jedného kontinuálne uceleného „historického jadra  
obce“, na ktoré po svojom obvode v smere S-J a V-Z obojstranne pozdĺž významých ciest obce 
(cesta I. a III. tr. + vnútorný dopravný okruh) vo vymedzení „ št.cesta I/63 – cintorín – JV  
okraj vodných plôch – športový areál “ -  naväzuje centrálna zóna obce podľa vyznačenia vo  
výkresovej dokumentácii ZaD č.2/2009 - výkres č.1 – komplexný urbanistický návrh, ktorý 
nahradí a doplní pôvodný výkres č.1 ÚPN-O Mužla 2001 a ZaD č.1/2008.  
Žiadne iné plochy, okrem vymedzeného územia nie sú predmetom riešenia zmeny a doplnku 
č.2/2009 ÚPN-O Mužla. Všetky ostatné časti ÚPN-O zostávajú v platnosti tak ako boli 
schválené v ÚPN-O Mužla 2001 a ZaD č.1/2008. 
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2.5. Návrh dopravy a technickej infraštruktúry  
ÚPN-O Mužla 2001 vrátane ZaD č.1/2008 ako celok je vývoja schopný adaptabilný dokument. 
Naďalej zostáva  v planosti riešenie dopravy a technickej infraštruktúry podľa návrhu ÚPN O 
Mužla 2001  uvedené v textovej časti pod č 4. Návrh dopravy  a technickej infraštruktúry. 

4.1. Doprava a dopravné vzťahy 
4.2. Vodné hospodárstvo 
4.3. Zásobovanie elektrickou energiou 
4.4. Telekomunikačné zariadenia 
4.5. Zásobovanie plynom 
4.6. Zásobovanie teplom, 

v ZaD č.1/2008 uvedené v textovej časti pod č. 2.5.1 – 2.5.6.  
a výkresovej časti  -  v.č.2  - Návrh dopravného riešenia 

v.č.3  - Vodné hospodárstvo   
v.č.4 – Návrh energetiky – v.el.rozvody a telekomunikácie 
v.č.5 – Plynofikácia   

Návrh vyplývajúci z riešenia zmeny a doplnku č.2/2009 ÚPN O Mužla svojim rozsahom  
neovplyvňuje kapacitné nároky na potrebu energií pre obec do konca návrhového obdobia 
ÚPN-O. Zmena a doplnok ÚPN-O č.2/2009 akceptuje funkčné využitie územia ako i riešenie 
technickej infraštruktúry podľa návrhu UPN-O 2001 a ZaD č.1/2008. 
 
2.5.1. Návrh dopravy a dopravné vz ťahy.  
Obec Mužla sa nachádza na ťahu cesta I/63 Bratislava - Štúrovo, na ktorý sú v obci pripojené 
dve cesty III.triedy č. 0643 a 5096. Severnú hranicu katastra obce tvorí cesta II/509, 
vedená v súbehu s magistrálnou železničnou traťou. 
Túto hlavnú komunikačnú kostru zberných komunikácií dopĺňa pomerne hustá a neusporiadaná 
sieť miestnych obslužných komunikácií v zastavanej časti obce i účelové komunikácií k menším 
osadám (miestne časti obce), k poľnohospodárskym areálom i športovo rekreačným lokalitám. 
Koncepcia riešenia dopravy navrhnutá v ÚPN-O Mužla 2001 a ZaD č.1/2008 zostáva 
zachovaná v plnom rozsahu. Upresnenie hranice OC a centrálnej zóny obce nemá vplyv na 
koncepčné zásahy do riešenia návrhu dopravy ÚPN-O. 
 
2.5.2.  -  Vodné hospodárstvo  
2.5.2.1. Zásobovanie pitnou vodou – koncepcia zásobovania obce vodou navrhnutá v ÚPN-O 
Mužla 2001 v znení ZaD č.1/2008 zostáva zachovaná v plnom rozsahu. 
2.5.2.2. Odkanalizovanie územia – koncepcia odkanalizovania obce Imeľ navrhnutá v ÚPN-O 
Mužla 2001 v znení ZaD č.1/2008 zostáva zachovaná v plnom rozsahu. 
 
2.5.3. - Zásobovanie elektrickou energiou  
koncepcia riešenia zásobovania elektrickou energiou navrhnutá  v ÚPN-O Mužla 2001 v znení 
ZaD č.1/2008 zostáva zachovaná v plnom rozsahu. 

 
2.5.4. -  Telekomunika čné zariadenia  
Telefonizácia obce - koncepcia riešenia navrhnutá  v ÚPN-O Mužla 2001 v znení ZaD č.1/2008 
zostáva zachovaná v plnom rozsahu. 
 
2.5.5. - Zásobovanie plynom  
koncepcia riešenia zásobovania plynom navrhnutá  v ÚPN-O Mužla 2001 v znení ZaD č.1/2008 
zostáva zachovaná v plnom rozsahu. 
 
2.5.6. - Zásobovanie teplom  
koncepcia riešenia zásobovania teplom navrhnutá  v ÚPN-O Mužla v znení ZaD č.1/2008 
zostáva zachovaná v plnom rozsahu. 
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3.   Z Á V E R 
 
V náväznosti na predchádzajúce, ako i závery ÚPN-O Mužla spracovaného v roku 2001 a 
schváleného Obecným zastupiteľstvom Mužla uznesením č. 4/25102001, dňa 25.10.2001, a 
ZaD č.1/2008 schválené OcZ Mužla uznesením č. 11/07082008/4, dňa 7.8.2008 uvádzame, že 
: 
Časť 1. ÚVODNÁ ČASŤ – zostáva v platnosti  v plnom rozsahu. 
 
Časť 2. RIEŠENIE ÚPN-OBCE MUŽLA 
2.1. Základné rozvojové predpoklady obce – bez zmeny. 
2.2. Vymedzenie riešeného územia na základe jednotlivých katastrov – bez zmeny. 
2.3. Urbanistická koncepcia riešenia – navrhujeme doplniť a nahradiť predposledný odstavec 
nasledovne : 
Hlavnú kompozičná os sídelného útvaru tvorí dopravný kríž (križovatka št.cesta III/0643 a 
III/0596 pri kostole a jej prepoj  JV smerom  na št.c. I/63 a SZ smerom po jazero. Vrámci 
zastavaného územia obce považujeme za najexponovanejšiu a najvýznamnejšiu jej časť 
vymedzenú školou, kostolom a kultúrnym domom + OÚ (kultúrno - administratívno správne a 
obchodné centrum). Táto ťažisková poloha obce je po oboch stranách podporovaná 
doplnkovými centrami OV (pri jazere a pri pekárni). Spomínané objekty sú zároveň výškovými i 
významovými dominantami sídla. 

 
Hlavnú kompozičná os obce tvorí dopravný kríž (križovatka št.cesta III/0643 a III/0596 pri 
kostole a jej prepoj  JV smerom  na št.c. I/63 a SZ smerom po jazero.  Hlavnou úlohou ÚPN-O 
aj naďalej zostáva vytvorenie kompozične uceleného funkčného využitia jednotlivých lokalít 
v obci tak, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom jednej na druhú. Rozmiestnenie hlavných 
funkcií v území sa v zásade nemení. V rámci zastavaného územia považujeme aj do 
budúcnosti za najexponovanejšiu a najvýznamnejšiu časť obce jej najstaršiu časť pri kostole, 
škole a novú pri dome kultúry. Zmena a doplnok č. 2/2009 ÚPN-O Mužla primerane koriguje a 
upresňuje vo svojich detailoch vymedzenie hranice „OC“ a centrálnej zóny obce, spôsob a 
funkčné využitie tohoto územia obce. 
Bodové vyjadrenie hranice pôvodnej centrálnej zóny obce pri dome kultúry a pekárni  
navrhujeme zlúčiť. Navrhujeme vytvorenie jedného kontinuálne uceleného „historického jadra 
obce“, na ktoré po svojom obvode v smere S-J a V-Z obojstranne pozdĺž významých ciest obce 
(cesta I. a III. tr. + vnútorný dopravný okruh) vo vymedzení „ št.cesta I/63 – cintorín – JV okraj 
vodných plôch – športový areál “ -  naväzuje centrálna zóna obce podľa vyznačenia vo  
výkresovej dokumentácii ZaD č.2/2009 - výkres č.1 – komplexný urbanistický návrh, ktorý 
nahradí a doplní pôvodný výkres č.1 ÚPN-O Mužla 2001 a ZaD č.1/2008.  
 
2.4. Návrh organizácie a funkčného využitia územia 

 2.4.1. Bývanie – bez zmeny. 
 2.4.2. Občianska vybavenosť – bez zmeny. 
 2.4.3. Výroba a skladové hospodárstvo – bez zmeny. 
 2.4.4. Zeleň – bez zmeny. 
 2.4.5. Šport, rekreácia a cestovný ruch – bez zmeny. 

 
Časť 3. VYHODNOTENIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – zostáva v platnosti v plnom 
rozsahu. 
 
Časť 4. NÁVRH DOPRAVY A TECHNICKEJ  INFRAŠTRUKTÚRY  – upresňujeme v rozsahu 
podľa časti 2.5. tejto správy.  
 
Časť  5. NÁROKY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY  - v  ÚPN-O Mužla 2001 a ZaD 2008 
navrhované verejnoprospešné stavby rešpektujeme v plnom rozsahu viď.  Návrh záväznej časti 
bod č.7.2.7. „Verejno prospešné stavby“.  
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Časť 6. URBANISTICKÁ EKONÓMIA - plochy navrhnuté mimo hranice zastavaného územia 
pre rozvojové zámery obce v ÚPN-O 2001 na ploche 23,67 ha boli v ZaD 2008 rozšírené 
o 12,25 ha. ÚPN-O Mužla  ZaD č.2/2009 uvedené skutočnosti rešpektujeme v plnom rozsahu. 
 
 
Časť  7. NÁVRH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA v znení ZaD č.2/2009 tvorí 
samostatnú prílohu ÚPN-O ZaD č.2/2009. 

7.1. Úvodná časť 
 
Časť  8. VYHODNOTENIE ZÁBERU POĽNOHOSP. PÔDNEHO A LESNÉHO FONDU - plochy 
navrhnuté mimo hranice zastavaného územia pre rozvojové zámery obce v ÚPN-O 2001 na 
ploche 23,67 ha boli v ZaD 2008 rozšírené o 12,25 ha. ÚPN-O Mužla  ZaD č.2/2009 uvedené 
skutočnosti rešpektujeme v plnom rozsahu. Predmetom riešenia ZaD č.2/2009 nie je záber 
žiadnych nových plôch. 
 
 
Časť  9. SAMOSTATNÁ DOLOŽKA CO – zostáva v platnosti v plnom rozsahu. 
 
Časť  10. MÚSES – zostáva v platnosti v plnom rozsahu. 
 
 
 
 
Do záväznej časti ÚPN-O zmeny a doplnky č.2/2009 Mužla navrhujeme doplni ť: 
 
ČASŤ 2. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 

ÚZEMIA 
6. V oblasti usporiadania územia z h ľadiska kultúrno–historického dedi čstva : 
6.1. Rešpektovať kultúrno – historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne a 

technické pamiatky, viď. ÚPN  časť 3.4. 
6.2. Pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s 

cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní 
identity a špecifičnosti pôvodného osídlenia. Rešpektovať potenciál kultúrnych, 
historických, spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších hodnôt 
charakterizujúcich prostredie a  vytvárať pre ne vhodné prostredie. 

6.3. Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia, uplatniť a rešpektovať typovú a 
funkčnú profiláciu obce, a jej častí. 

6.4. Rešpektovať potenciál takých kultúrno–historických a spoločenských hodnôt a javov v 
danom prostredí (vinohradnícke tradície, etnokultúrne a spoločenské tradície, historické 
udalosti, osobnosti na celom riešenom území), 

6.5. Akceptovať pri tvorbe urbanistickej koncepcie a v krajinnom obraze historicky utvorené 
dominanty – kostol + škola. 

Doplnené pod ľa ZaD č.2/2009 : 
a) Akceptovať pri tvorbe urbanistickej koncepcie a v krajinnom obraze historicky utvorené 
dominanty – kostol + škola . 
b).  Rešpektovať 
- ústredný priestor -  (CENTRUM OBCE - OC)  
- základné kompozičné osi – št.cesta I/63 a cesty III.tr. 
- funkčné zónovanie (bývanie, výroba, šport, rekreácia) 
 
c). Pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s 
cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a 
špecifičnosti pôvodného osídlenia. Rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, 
spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie. 
Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia, uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú 
profiláciu obce, a jej častí. 
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d). Navrhujeme vytvorenie jedného kontinuálne uceleného obecného centra hierarchicky vo 
dvoch úrovniach - a) historické jadro obce, na ktoré po svojom obvode v smere S-J a V-Z 
obojstranne pozdĺž významých ciest obce (cesta I. a III. tr. + vnútorný dopravný okruh) vo 
vymedzení „ št.cesta I/63 – cintorín – JV okraj vodných plôch – športový areál “ naväzuje  časť 
b) - centrálna zóna obce podľa vyznačenia vo výkresovej dokumentácii  ZaD č.2/2009 - výkres 
č. 1, ktorý nahradí pôvodné výkresy ÚPN-O 2001 a ZaD č.1/2008. Zmena a doplnok č. 2/2009 
ÚPN-O Mužla primerane koriguje a upresňuje vo svojich detailoch vymedzenie hranice „OC“ a 
centrálnej zóny obce. Spôsob a funkčné využitie tohoto územia obce zostávajú nezmenené. 
e)  Pri ochrane národných kultúrnych pamiatok a archeologickýc nálezov je potrebné 
postupovať podľa  stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Nitre, v rozsahu a intenciách 
pamiatkového zákona : 
- Pred začatím obnovy národnej kultúrnej pamiatky, alebo jej časti (§32 ods. 1 pamiatkového 
zákona) je vlastník povinný vyžiadať si rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Nitre 
o zámere obnovy podľa § 32 ods.2 citovaného zákona. V rozhodnutí o zámere obnovy, podľa § 
32 ods.4 citovaného zákona Krajský pamiatkový úrad v Nitre určí, či sú predpokladané práce 
prípustné, ďalej určí podmienky, za ktorých je možné  tieto práca pripravovať a vykonávať 
a najmä, či tieto práce je možno pripravovať iba na základe výskumov a inej prípravnej 
dokumentácie. 
- Podľa § 32 ods. 10 citovaného zákona Krajský pamiatkový úrad vydá osobitné záväzné 
stanovisko o každej projektovej dokumentácii obnovy a projektovej dokumentácii úpravy 
nehnuteľnosti alebo stavby na nehnuteľnosti v pamiatkovom území a v ochrannom pásme. 
-  V územnom konaní, stavebnom konaní, v konaní o povolení zmeny stavby, v konaní 
o dodatočnom povolení stavby, v konaní  o ohlásení udržiavacích prác, alebo v konaní 
o odstránení nehnuteľnosti kultúrnej pamiatky, alebo stavby v pamiatkovom území 
a ochrannom pásme  rozhoduje stavebný úrad na základe záväzného stanoviska  krajského 
pamiatkového úradu. Stavebný úrad tak postupuje aj vtedy, ak práce možno vykonať na 
základe ohlásenia. 
- Podľa § 30 ods.4 pamiatkového zákona sa stanovisko Krajského pamiatkového úradu 
vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej 
samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. 
- Podľa § 41 ods.4 citovaného zákona Krajský pamiatkový úrad v Nitre  v spolupráci 
s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk 
v územnom a stavebnom konaní. Vyjadruje sa k žiadostiam vlastníkov, alebo stavebníkov 
a k oznámeniam stavebných úradov. 
- Podľa § 37 ods.1 citovaného zákona, pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti na 
území, kde Krajský pamiatkový úrad v Nitre  predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt 
a archeologických nálezov je nevyhnutné vykonať záchranný výskum.  
- Pod prípravou stavieb a inou hospodárskou činnosťou v území sa rozumejú činnosti, pri 
ktorých sa vykonávajú zemné práce. Územia, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových 
hodnôt a nálezov môžu ležať aj mimo archeologických nálezísk, pamiatkových území 
a ochranných pásiem. 
- Predpoklad ohrozenia pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov si vlastník preverí 
vyžiadaním stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Nitre. Ak KPÚ v Nitre usúdi, že je 
nevyhnutné vykonať záchranný výskum, podá podnet v zmysle § 37 ods.3 citovaného zákona 
Pamiatkového úradu SR na vydanie rozhodnutia. 
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Časť 3  - Verejnoprospešné stavby ÚPN-O  zmeny a doplnk y č.1/2009 Mužla :  
- podľa ÚPN-O 2001 a ZaD č.1/2008 v nezmenenom rozsahu viď. Návrh záväznej časti - bod 
č.7/3 „Verejno prospešné stavby“.  
 
Časť 4. Záverečné ustanovenie -  doplniť bod 1 
1. Dodržiavať koncepciu riešenia ÚPN obce Mužla v znení ZaD č.1/2008 a č.2/2009. Výkresová 
dokumentácia je záväzná v rozsahu : 
- výkres č.1. - Komplexný urbanistický návrh - funkčné členenie plôch navrhnuté v ÚPN-O –ZaD 
č.1+2 je záväzné podľa výkresovej dokumentácie, navrhnutý počet RD je smerný. 
- výkres č. 2.- Návrh dopravy – návrh koncepcie dopravného riešenia obce a funkčná 
kategorizácia trás je záväzná, korekcie smerových úprav sú prípustné len v detailoch po 
konzultácii so spracovateľom ÚPN-O. 
 
 
 
Záverom uvádzam, že –  ÚPN-O Mužla 2001 vrátane svojho doplnku č.1 a 2  z roku 2008 a 
2009 je vývoja schopný adaptabilný dokument, ktorý vytvára predpoklady pre koordinovaný 
rozvoj obce do r. 2015.  
Súčasťou tejto textovej časti sú aj doklady a grafická časť . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nitra,  máj 2009. 
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4.. Vyhodnotenie  perspektívneho  použitia  po ľnohospodárskeho pôdneho fondu a 
lesného pôdneho fondu na nepo ľnohospodárske ú čely - ÚPN-O MUŽLA – ZMENY A 
DOPLNKY č.2/2009  
 
 
Z hľadiska záberu PPF nedochádza z titulu spracovania ÚPN-O Mužla ZaD č.2/2009 k žiadnym 
zmenám, ani novým záberom PPF. Riešenie vyhodnotenia záberu, vyjadrenie a vydaný súhlas 
zostáva v plnom rozsahu v platnosti. 
 
Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len 
v nevyhnutnom rozsahu a v odôvodnených prípadoch. Pre vyhodnotenie záberu PPF sa 
vyhodnocujú lokality mimo zastavaného územia a vyjadruje sa k nim príslušný územný orgán 
ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu (podľa Zákona č. 220/2004 Zb.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA OBCE MUŽLA V ZNENÍ ZaD č.2/2009 
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6.   DOPLŇUJÚCE ÚDAJE  a  DOKLADY 
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7. VÝKRESY 
 

 
 
OBSAH – grafickej časti:  
Informatívne prílohy : 
01. ŠIRŠIE VZŤAHY – začlenenie obce do štruktúry osídlenia 
02. ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja ZaD č.2/2007  - AUREX Bratislava 2007 
 a. - sídelná štruktúra 
 b. - doprava + technická infraštruktúra 

c. – krajinná štruktúra + ÚSES 
03. ÚPN-O MUŽLA 2001 v znení ZaD č.1/2008 - schéma 
04. ÚPN-O MUŽLA - zmeny a doplnky č.2/2009  - schéma 
 
ÚPN-O MUŽLA - zmeny a doplnky č.2/2009 : 
1 - KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH  M - 1:5 000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


