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Abstract: Ecological devices and measures in the land adaptation projects – the 
Lužianka cadastral area example. The documentation structure for the local territorial 
system of ecological stability (LTSES) is given by the regulation no. 492/2006 Z. z. 
which modifies and amends the regulation no. 24/2003 Z. z. The LTSES proposal for a 
landscape adaptation is included into the concept of the principles of the general 
functional rearrangement of the territory (PGFRT) in the area of the landscape 
adaptations. PGFRT do define the final frame (territorial requirements) for the 
proposed ecological devices and measures in the landscape adaptation projects. The 
fundamental law in the field of landscape adaptations is the act no. 330/1991 Zb. on 
landscape adaptations, land ownership, land offices, land fund, and associations of land 
owners as implemented by later regulations. This contribution shows an example of the 
processes involved in the design of ecological devices and measures as applied for 
planning the PGFRT in the project of the landscape adaptations in the Lužianky 
cadastral area. The PGFT plan has been prepared according to methodological steps 
and delivery conditions. It is based on the analyses of the natural resources, present 
state of the public and common devices and measures, land use situation. The PGFT 
proposal for the territory has been designed with multiple functionalities of the  
common devices and measures in mind, where the additional function of all suggested 
measures is the ecological one. 
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ÚVOD 

 

Pozemkové úpravy sú kľúčovým nástrojom rozvoja vidieka nielen 
v Slovenskej republike, ale aj vo väčšine krajín Európskej únie (EÚ), o čom 
svedčí skutočnosť, že EÚ schválila opatrenie “Pozemkové úpravy“ 
v sektorovom operačnom programe Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pre 
roky 2004-2006, v súčasnosti s pokračovaním v rámci Národného strategického 
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plánu rozvoja vidieka SR pre obdobie 2007-2013. Základným legislatívnym 
predpisom pre pozemkové úpravy je Zákon Slovenskej národnej rady č. 
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 
v znení neskorších predpisov (zákon o pozemkových úpravách). Obsahom 
pozemkových úprav, podľa zákona o pozemkových úpravách, je racionálne 
priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného 
nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného 
vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami 
ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, 
funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými 
hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory 
rozvoja vidieka. Pozemkové úpravy (PÚ) zahŕňajú: 

• zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov ako aj 
súvisiacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové 
rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov),  

• technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia 
súvisiace s novým usporiadaním právnych pomerov.  

Pozemkové úpravy sa vykonávajú spravidla naraz pre celé katastrálne 
územie, ktoré tvorí obvod pozemkových úprav. Ak to nebráni účelu 
pozemkových úprav, alebo ak je to v záujme jeho dosiahnutia, môže sa obvod 
pozemkových úprav určiť inak. Konanie o začatí pozemkových úprav 
(prípravné konanie) sa vykonáva pred začatím projektu pozemkových úprav. Po 
zhodnotení výsledkov prípravného konania správny orgán rozhodne o povolení, 
nariadení alebo zastavení pozemkových úprav. Obsahom pozemkových úprav 
podľa zákona o pozemkových úpravách je súbor geodetických a projekčných 
činností, ktoré sú časovo a obsahovo zostavené do etáp, ktoré úzko na seba 
nadväzujú, príp. sa môžu aj prekrývať. Obsah a časovú následnosť jednotlivých 
krokov projektu pozemkových úprav podľa zákona o pozemkových úpravách 
zobrazuje obrázok 1. 

 
Ekologické zariadenia a opatrenia v projekte pozemkových úprav 

Obsah činností spojených s ochranou prírody a tvorbou krajiny stanovuje 
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. Zákom definuje miestny územný systém ekologickej stability 
(MÚSES) ako celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených ekosysté-
mov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem 
života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory 
a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu. 
Štruktúru dokumentácie miestneho územného systému ekologickej stability 
stanovuje vyhláška č. 492/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 
24/2003 Z. z. Problematike spracovávania MÚSES sú venované viaceré práce, z 
ktorých za základné je považované dielo Löw et al. (1995). Osobitne tvorbe 
MÚSES pre projekty pozemkových úprav sa venuje práca Pauditšová, 
Reháčková, Ružičková (2007). Návrh MÚSES pre účely pozemkových úprav je 
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súčasťou návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania (VZFU) územia 
v obvode pozemkových úprav, rieši sa súbežne s VZFU územia v obvode 
pozemkových úprav a predstavuje základné vstupné informácie pre vymedzenie 
ekologických opatrení v obvode pozemkových úprav. Predbežný rámec návrhu 
ekologických zariadení a opatrení v projektoch pozemkových úprav je daný 
v etape návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFU 
územia). Definitívny rámec (priestorové požiadavky) rieši plán spoločných 
zariadení a opatrení, resp. plán verejných zariadení a opatrení, pokiaľ ide 
o ekologické prvky regionálneho alebo nadregionálneho významu. 

 
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia 

Hlavným cieľom VZFU územia v obvode projektu pozemkových úprav je 
stanovenie pravidiel ekologicky optimálneho spôsobu hospodárenia v krajine 
v zmysle priestorového a funkčného členenia. VZFU územia navrhujú spôsob 
nového funkčného využívania územia v obvode pozemkových úprav, ako aj 
infraštruktúru vidieckej krajiny formou technických, biologických, 
ekologických, ekonomických a právnych opatrení. Výsledkom VZFU územia je 
vymedzenie plôch z hľadiska nového usporiadania a kostry existujúcich a 
návrhových opatrení. Metodicky sa rozlišujú zariadenia a opatrenia, ktoré 
vymedzujú plochy pre verejný záujem obyvateľov obce (verejné zariadenia 
a opatrenia) a pre spoločný záujem vlastníkov a užívateľov pozemkov (spoločné 
zariadenia a opatrenia).  

Verejné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia obyvateľom obce riešeného 
územia (podľa § 12 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.) sú:  

• zariadenia na rekreáciu 
• športové zariadenia 
• zariadenia na dodávku pitnej vody 
• čistenie odpadových vôd 
• skládky tuhého komunálneho odpadu 
• ďalšie verejné zariadenia a opatrenia. 

Medzi ďalšie verejné zariadenia a opatrenia zaraďujeme aj: 
• pozemky určené projektom pozemkových úprav pre územný systém 

ekologickej stability regionálneho a nadregionálneho charakteru 
• pozemky v obvode pozemkových úprav, ktoré by mohli byť vyňaté z 

obvodu pozemkových úprav podľa § 4 ods. 2  zákona o pozemkových 
úpravách a na ktorých sa nachádzajú stavby, ktoré by mali byť vo 
vlastníctve štátu alebo obce alebo  vyššieho územného celku, ako sú 
cestné komunikácie, železnice a vodné plochy vybudované do 24. júna 
1991 

• pozemky, ktoré sú územným plánom (ak je spracovaný) alebo na základe 
konzultácii s obcou potenciálnymi plochami pre individuálnu bytovú 
výstavbu, priemyselné parky, špecifické záujmy obce (napr. obecné 
kompostoviská a pod). 
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Obr. 1:  Obsahová náplň projektov pozemkových úprav podľa zákona o pozemkových 

úpravách (doplnené a upravené autormi príspevku) 
 
 

Spoločné zariadenia a opatrenia (podľa § 12 ods. 4 zákona), ktoré slúžia 
vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav, sú:  

• cestné komunikácie (poľné a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie 
pozemkov a súvisiace stavby (mosty, priepusty, brody, železničné 
priecestia a pod.) 

• protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a 
vodnou eróziou a súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia, vetrolamy, 
zasakovacie pásy, terasy, prehrádzky, protierózne medze, prielohy, 
terasy, záchytné priekopy a pod.) 
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• opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo 
vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny 
(biokoridory, biocentrá, interakčné prvky a pod.) 

• vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými 
vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového 
deficitu (nádrže, rybníky, poldre, revitalizácia vodných tokov, ochranné 
hrádze, odvodnenia a závlahy a pod.) 

• ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia. 

 

Hlavnými zásadami riešenia návrhu plánu VZFU územia je v maximálnej 
miere využiť existujúce zariadenia a opatrenia, vytvoriť bloky pre následné 
delenie jednotlivých pozemkov tak, aby bola zabezpečená prístupnosť, 
obmedzená možnosť vzniku vodnej a verejnej erózie, chránený intravilán pred 
prívalovými vodami, aby bola poľnohospodárska výroba smerovaná čo najviac 
mimo intravilán, prinavrátenie krajinnej zelene do územia, umožnenie 
komunikačného prepojenia so susednými katastrálnymi územiami atď. Celý 
systém návrhu VZFU územia je nutné riešiť tak, aby boli splnené požiadavky 
združenia účastníkov, aby bola zachovaná funkčnosť celého systému a to pri čo 
najmenších požiadavkách na potrebný záber pôdy. Príspevok prezentuje ukážku 
postupov pri návrhu ekologických zariadení a opatrení, ktoré boli aplikované pri 
tvorbe plánu VZFU územia v obvode projektu pozemkových úprav (OPPÚ) 
v katastrálnom území Lužianky. 

 
METODIKA 
 

Katastrálne územie Lužianky má charakter intenzívne poľnohospodársky 
využívanej krajiny. Výmera obvodu projektu pozemkových úprav je 980,62 ha. 
Územie spadá do veľmi teplej agroklimatickej oblasti. Z geomorfologického 
hľadiska sa nachádza v podcelkoch Nitrianskej pahorkatiny a Nitrianskej nivy. 
Charakter územia v Nitrianskej nive je rovinatý s maximálnym prevýšením do 1 
m, zatiaľ čo pahorkatina má charakter silne zvlneného reliéfu s dlhými svahmi a 
výraznými údolnicami. Územie má ráz poľnohospodárskej krajiny (90 % 
zastúpenie ornej pôdy). Prevažujú veľkoblokovo využívané plochy, ktoré sú 
spravidla rozhraničené melioračnými kanálmi alebo drobnými plošnými 
a líniovými porastmi nelesnej drevinovej vegetácie. Územie je výrazne 
postihnuté vodnou eróziou, nízkym zastúpením zelených plôch a v území sa 
vyskytuje aj riziko povodní ohrozujúcich obyvateľov obce. 

Pri spracovaní návrhu plánu VZFU územia a na podporu rozhodovania sa 
využívali štandardné metódy na riešenie, analýzu a spracovanie konkrétnych 
čiastkových problémov. Obsahová stránka plánu VZFU územia bola stanovená 
na základe metodických postupov a dodacích podmienok pre obvod projektu 
pozemkových úprav v k. ú. Lužianky. Použili sa bežné metódy a aktivity v 
oblasti GIS zahrňujúce: vstup sekundárnych (kartografických) dát, vstup 
atribútových dát, transformácia dát, generalizácia dát, interpretácia dát, 
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vektorizácia dát, manipulácie s digitálnym modelom reliéfu, preskúmavanie 
databáz, mapová algebra, operácia analýzy a syntézy, overlay, priestorové 
analýzy, vizualizácie a pod. 

 
VÝSLEDKY 
 

Plán VZFU územia bol riešený v súlade s metodickými postupmi 
a dodacími podmienkami pre obvod projektu pozemkových úprav v k. ú. 
Lužianky (G. o. k., 2007). Návrh plánu VZFU územia vychádzal zo základných 
analýz týkajúcich sa prírodných pomerov, súčasného stavu verejných 
a spoločných zariadení a opatrení, stavu užívacích pomerov. Návrhová časť 
rieši okrem samotného spracovania plánu VZFU územia aj podrobnú 
charakteristiku navrhnutých verejných zariadení a opatrení (návrh plôch pre 
individuálnu bytovú výstavbu, priemyselný park a iné účelové plochy pre 
rozvoj obce) a spoločných zariadení a opatrení (návrh cestnej siete, 
vodohospodárske a hydromelioračné návrhy, protierózne a pôdoochranné 
návrhy, návrhy poľnohospodárskeho využívania územia a návrhy na zlepšenie 
ekologickej stability krajiny a kvality ŽP), zhodnotenie vplyvu navrhnutých 
opatrení na poľnohospodárske využívanie územia a bilanciu plôch určených na 
spoločné a verejné zariadenia a opatrenia. Verejné zariadenia a opatrenia 
v OPPÚ boli vymedzené na základe požiadaviek obecného zastupiteľstva a 
územného plánu (Arch. eko s. r. o., 2006).  

Spoločné zariadenia a opatrenia sú nosnou časťou organizácie pôdneho 
fondu v OPPÚ. Dôležitosť a náročnosť ich optimálneho návrhu je daná 
predovšetkým tým, že v prípade nedostatku štátnej a obecnej pôdy 
(neknihované pozemky) musia na ich plošné zabezpečenie prispieť aj samotní 
vlastníci. Prispievajú paušálnym percentom, ktoré stanoví projektant 
pozemkových úprav v rámci návrhu VZFU územia úmerne vzhľadom na 
výmeru, s ktorou vstupujú do projektu pozemkových úprav. V katastrálnom 
území Lužianky boli riešené spoločné zariadenia a opatrenia protipovodňového, 
protierózneho, komunikačného a ekologického charakteru.  

Návrh VZFU územia bol koncipovaný tak, aby v prvom rade vyriešil 
otázku protipovodňovej a protieróznej ochrany územia. Následne bola riešená 
otázka prístupnosti pôdnych celkov. Otázka ekologických opatrení a zariadení 
bola na zhromaždení vlastníkov nastolená, ale aj v zapätí radikálne zamietnutá, 
a to z dôvodu snahy znížiť príspevok pôdy vlastníkov na tieto opatrenia. Preto 
úlohou projektanta bolo návrh koncipovať tak, aby plnil viac funkcií, pričom 
zámer bol, aby dodatkovou funkciou všetkých navrhnutých opatrení bola práve 
funkcia ekologická. Všetky opatrenia a zariadenia sú projektované tak, aby ich 
bolo možné charakterizovať ako prírode blízke opatrenia a zariadenia. Pre 
zaujímavosť uvádzame pár názorov k prioritám v území, ktoré odzneli na 
zhromaždeniach vlastníkov (uvádzame príklady z viacerých obcí), pri 
prezentácii plánu VZFU územia.  
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Pozitívne reakcie k VZFU územia: „Kedysi to veru bolo pekné...mali sme 
tu krásne aleje... A keď si to tu tak krásne vybudujeme, družstevníci mám to 
nezničia?... Konečne sa nám nebudú traktory pohybovať pod oknami a budeme 
si môcť otvoriť okno... A určite vám budú stačiť tie 3,5 % povedzte si aj viac, 
pretože mi to tu všetko chceme mať.... Ale určite nám tam naprojektujte aj 
stromy, inak to družstevníci všetko rozorajú... Ak nám vyriešite problémy 
s vodou, budeme vám nesmierne vďační...“. 

Ostatné reakcie k VZFU k územia: „50 rokov žijem bez ekológie, tak nám 
netvrďte, že niečo také potrebujeme... Cesty a vodne nádrže pochopím, ale načo 
sú nám nové „zelené“ plochy... Treba vykántriť všetku zver, aj tak robí iba 
škody... Nebalamuťte nám tu hlavu s ekológiou... Ja to tu chcem predať, mňa 
nič iné nezaujíma... Nič neriešte, vráťte nám krajinu spred 100 rokov a všetci 
budeme spokojní... Mňa ekológia a protierózna ochrana netrápi, môj dom 
nezatápa... Ja cestu s alejou nepotrebujem, veď sa na môj pozemok sa teraz aj 
tak bez problémov dostanem... Ja nedám ani mm2...“ . 

Ekologické zariadenia a opatrenia vychádzali z návrhu MÚSES pre účely 
pozemkových úprav v k. ú. Lužianky (Muchová et al., 2007). Už MÚSES bol 
koncipovaný tak, aby zohľadnil všetky požiadavky protieróznej a 
protipovodňovej ochrany a zároveň už riešil aj základnú kostru komunikačných 
opatrení v krajine. Územie k. ú. Lužianky je možné, v súčasnom stave, označiť 
ako ekologicky veľmi málo stabilné. Výsledok koeficientu ekologickej stability 
potvrdil, vzhľadom na cieľovú hodnotu podľa geomorfologickej hodnoty, 
nevhodný pomer negatívnych a pozitívnych krajinotvorných prvkov (územie je 
zaradené do stupňa 1 ekologickej stability). Až 90 % obvodu projektu 
pozemkových úprav sú plochy s malým ekologickým významom 
(predovšetkým veľkoblokové polia). Lesnatosť je v území nulová. 
Z ekologického hľadiska územie naliehavo vyžaduje udržanie kompletnej 
existujúcej zelene. Tá je v území tvorená predovšetkým nelesnou drevinovou 
vegetáciou, jedná sa predovšetkým o pôvodné stromoradia pozdĺž ciest. A preto 
hlavnou snahou, z hľadiska návrhu ekologických zariadení a opatrení, bolo 
zamerať sa predovšetkým na ochranu a dotvorenie existujúcich (nie vždy 
stabilných) krajinotvorných plôch a dobudovať nové ekologicky stabilnejšie 
plochy. Návrhy zamerané na tvorbu kostry ÚSES sme rozčlenili do 
nasledovných blokov: vyhraničenie prvkov ÚSES podľa vyšších územných 
systémov, návrh na vyhraničenie, vybudovanie a dotvorenie exitujúcich a 
nových prvkov MÚSES a návrhy opatrení (regulatív) pre zachovanie 
a zlepšenie funkcií prvkov MÚSES. 

Vychádzajúc z ÚSES vyššieho hierarchického významu (Štúdia 
Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Nitra, 1993) 
môžeme konštatovať, že do katastrálneho územia Lužianky zasahuje 
nadregionálny systém predstavovaný nadregionálnym biokoridorom – rieka 
Nitra. Jedná sa o hydrický koridor, ktorý tvorí regulovaný vodný tok so 
sporadickým výskytom brehových porastov. Ďalšou časťou územného systému, 
ktorý prebieha riešeným územím je regionálny biokoridor rieky Radošinka. 
Drevinové brehové porasty úplne chýbajú, nálet je zámerne odstraňovaný 
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správcom vodného toku. Oba prvky RÚSES sú verejné zariadenia a opatrenia, 
a teda vlastnícke vysporiadanie týchto plôch je v kompetencii Slovenského 
pozemkového fondu (správca štátneho majetku). 

Navrhnutý MÚSES tvorí niekoľko trás kontaktných spoločenstiev suchých 
a hydrických radov. Tvoria ho jednak existujúce plochy prevažne nelesnej 
drevinovej vegetácie a sústava novonavrhnutých interakčných prvkov 
s kombinovanou ekologicko-protierózno-vodohospodárskou funkciou. Prvá 
vetva lokálneho systému smeruje od severu na juh v pahorkatinnej časti 
riešeného územia, tvorí ju novonavrhnutý biokoridor miestneho významu MBk-
1 s vloženým biocentrom miestneho významu MBc-2 (využívajúci plánovaný 
priestor suchého poldra). V severnej časti sa jedná o údolnú depresiu, v centre 
ktorej sa tvorí občasný tok a dochádza tu k významným vymieľacím procesom 
a v dolnej časti za MBc-2 je to existujúci občasný tok – Kajsiansky kanál. Táto 
vetva je doplnená systémom existujúcich interakčných prvkov a 
novonavrhnutých zasakovacích a zvodných prielohov prírode veľmi blízkeho 
charakteru. Druhú časť tvorí miestne biocentrum (MBc-3) vodná nádrž 
Korytník s brehovými porastami. Tretiu vetvu lokálneho systému 
tvorí novonavrhnuté biocentrum miestneho významu (MBc-4, využívajúci 
plánovaný priestor suchého poldra) spolu so systémom zasakovacích 
a zvodných prielohov nadväzujúcich na lesný komplex v k. ú. Zbehy. Štvrtú 
vetvu tvorí vymedzená údolnica (MBk-3) vyúsťujúca do miestneho biocentra 
MBc-6 a následne do MBc-5 (jedná sa o zóny akumulácie vody) s priľahlými 
interakčnými prvkami. Piata vrstva bude vytvorená systémom prielohov 
v kombinácii protieróznej a ekologickej funkcie v intenzívne poľnohospodársky 
využívanej oblasti. V nivnej časti hlavnú os MÚSESu tvorí nadregionálny 
biokoridor NBk-1 (vodný tok Nitra) a regionálny biokoridor RBk-1 (vodný tok 
Radošinka). Ďalšou časťou sú miestne biokoridory vytvorené pozdĺž vodného 
toku Jelšina (MBk-4) a bezmenného zberného kanála (MBk-5). Prepojenosť, 
biologickú komunikáciu týchto hlavných vetiev v rovinatej časti územia budú 
zabezpečovať interakčné prvky.  

Funkciu interakčných prvkov plnia všetky existujúce líniové i plošné prvky 
ekologicky stabilnejších spoločenstiev, ktoré sa v riešenom území zachovali. 
Jedná sa predovšetkým o trávnaté medze, remízky a krovinaté porasty na 
medziach, brehové porasty, sprievodné porasty pozdĺž existujúcich komunikácií 
a pôvodných v súčasnosti nefunkčných poľných ciest. Vzhľadom na to, že sa 
v riešenom území zachovalo len minimum lokalít s trvalou vegetáciou, sú 
všetky prvky začlenené do návrhu MÚSES i keď z hľadiska ÚSES ide o menej 
stabilné prvky. Novonavrhnuté interakčné prvky v riešenom území majú 
prevažne charakter líniových biologických prvkov s protieróznou funkciou. Ich 
lokalizácia a priestorové parametre sú navrhnuté s maximálnym dôrazom na 
protieróznu a protipovodňovú ochranu riešeného územia. Vytvárajú kostru 
protierózneho systému, ktorého súčasťou sú aj novonavrhnuté priestory pre 
poldre, zóny akumulácie vody a zatrávnené údolnice s parametrami miestnych 
biokoridorov a biocentier. Priestorové parametre navrhnutých opatrení boli 
stanovené na základe hydrologických výpočtov. Návrh MÚSES vychádza 
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z koordinácie viacfunkčnosti v území (vrátane estetického pôsobenia). 
Interakčné prvky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých vodohospodárskych 
a krajinotvorných opatrení navrhovaných v riešenom území. Ich veľkou 
prednosťou je ich polyfunkčnosť. Interakčné prvky s protieróznou funkciou sme 
špecifikovali na zasakovacie (záchytné) prielohy, odvádzacie (zvodné) prielohy 
a pásy zelene pozdĺž ciest s funkciou zasakovacieho pásu. V nivnej časti 
riešeného územia navrhujeme riešiť interakčné prvky v kombinácii 
s novonavrhnutými poľnými cestami. Jednotlivé kategórie prvkov ÚSES a ich 
výmera sú zhrnuté v tabuľke 1.  

 
Tab. 1: Prvky ÚSES v k. ú. Lužianky 

Úroveň ÚSES 
Výmera  

[m2] [%] 

GNÚSES 

nadregionálny biokoridor 474776 46,91 

 RÚSES  

regionálny biokoridor 42978 4,25 

MÚSES  

miestne biocentrá 167545 16,55 
miestne biokoridory 152826 15,10 

interakčné prvky 173931 17,19 
 
 
ZÁVER 
 

Vzhľadom na analýzy, ktoré boli podkladom pri rozhodovaní sme 
stanovili, že celková výmera ekologických zariadení a opatrení vymedzená 
návrhom VZFU územia je 101,20 ha.  Verejné zariadenia a opatrenia, medzi 
ktoré zaraďujeme ekologické prvky regionálneho a nadregionálneho významu 
predstavujú plošný záber 51,77 ha. Ostatné časti MÚSES o výmere 49,43 ha sú 
spoločnými zariadeniami a opatreniami. Ekologické zariadenia a opatrenia 
(existujúce aj novonavrhnuté) sú koncipované tak, aby v plnom rozsahu riešili 
aj protipovodňovú a protieróznu ochranu riešeného územia a zároveň plnili aj 
funkcie estetické, krajinotvorné v krajine. Vzhľadom na zmenu druhov 
pozemkov sa výmera ornej pôdy znížila na úkor ostatných plôch, do ktorých 
zaraďujeme aj ekologické zariadenia a opatrenia o 2,11 %. Za predpokladu 
realizácie navrhnutých opatrení, pribudnú v k. ú. Lužianky nové „zelené“ 
plochy na 35 ha. 
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