
 
 

 

ZMENY A DOPLNKY Č. 1  
ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY  

DLHÉ DIELY V NOVEJ DUBNICI 
 
 
 
 

čistopis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S c h v a ľ o v a c i a    d o l o ž k a 
Mesto Nová Dubnica potvrdzuje platnosť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny Dlhé diely 
v Novej Dubnici  schválených  Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici  
uznesením č. 42 zo dňa 30.04.2014 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Dubnica č.4/2014, 
ktorým sa vyhlásila Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu zóny Dlhé diely v  Novej 
Dubnici bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici  
uznesením č. 42 zo dňa 30.04.2014 a nadobudlo účinnosť dňom 29. 05. 2014 
 
V Novej Dubnici ......................                               Ing. Peter Marušinec,       

primátor mesta Nová Dubnica 
                    pečiatka a podpis 
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 1 .  Z á k l a d n é  ú d a j e  
 
 1.a) Dôvody obstarania a hlavné ciele riešenia 
  

 
Územný plán zóny Dlhé diely bol schválený MsZ uznesením č. 22 dňa 24.04..2013, 

Záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 2/2013 uznesením č. 22 zo dňa 24.04.2013 . 
 VZN nadobudlo účinnosť 10. 05. 2013.  
 

Povinnosť obstarať a schváliť ÚPN zóny Dlhých dielov stanovil vo svojej záväznej 
časti UPN mesta Nová Dubnica  Zmena a doplnok č. 7 ( kap. j). V súčasnosti je schválený 
nový Územný plán mesta ( uznesením č. 132 zo dňa 13.12.2012 )  
  

Obstarávateľom Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN Z Dlhé diely v Novej Dubnici ( ďalej len 
ZaD1 UPN Z DD) je mesto Nová Dubnica.  

 
Mesto,  prostredníctvom svojej spoločnosti (Nová Dubnica Invest s.r.o., kde má 100% 

účasť)  na základe schváleného ÚPN Z Dlhé diely rozparcelovalo pôvodné pozemky, ktoré 
boli vo vlastníctve mesta a súkromných osôb.  Úpravou vlastníckych vzťahov vznikli nové 
požiadavky zo strany nových vlastníkov na obstarávateľa, aby sa upravili niektoré 
zastavovacie podmienky v území. 

 
Dôvodom obstarania ZaD1 UPN Z DD bolo rozhodnutie obstarávateľa reagovať na 

tieto  podnety a požiadavky  a vyvolal  tak proces obstarania tejto ZaD 1 UPN Z DD. 
  

Hlavné ciele rozvoja zóny Dlhé diely v  Novej Dubnici ostávajú v ZaD 1 UPN Z DD 
bez zmeny.  

 
 
 1.b) Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním 
 

  
Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Dlhé diely  Nová Dubnica ( ďalej len 

Zadanie) bolo vypracované na základe zistení Prieskumov a rozborov (spracované 
v novembri 2010). Znenie Zadania bolo vypracované v januári  2010, jeho prerokovanie bolo 
oznámené verejnou vyhláškou a súčasne bolo sprístupnené k nahliadnutiu po dobu 30 dní. 
Verejné prerokovanie návrhu Zadania sa uskutočnilo   16.3.2011 v kine Panorex. 

 
Z prerokovania návrhu Zadania vyplynuli stanoviská a pripomienky a na základe 

vyhodnotenia týchto stanovísk a pripomienok spracovateľ doplnil resp. upravil návrh 
Zadania. Krajský stavebný úrad v Trenčíne posúdil návrh Zadania k Územného plánu mesta 
( č.s. KSÚ – 2011 – 218 /845-2 zo dňa 17.03.2011) a odporučil ho schváliť. Zadanie bolo 
schválené MsZ  Uznesením č. 83  dňa 27.06.2011 . 

 
UPN Z Dlhé diely svojím návrhom riešenia  naplnil požiadavky Zadania vyplývajúce 

zo širších vzťahov zóny k mestu, z pohľadu riešenia dopravy, OV a technického vybavenia 
územia,  z demografických prognóz, naplnil požiadavky na urbanistickú kompozíciu a ostatné 
požiadavky týkajúce ochrany a starostlivosti o urbanizované a prírodné prostredie s dôrazom 
na tvorbu a  ochranu životného prostredia, navrhol spôsob využitia pozemkov s ohľadom na 
ich limity a určil pre nich reguláciu záväznú aj smernú.  

 
ZaD 1 UPN Z DD – riešenie aj záväzná časť sú v súlade s o schváleným Zadaním. Keďže 
zmeny a doplnky boli najmä v rozsahu zmien zastavovacích podmienok,  všetky požiadavky 
formulované v Zadaní ostali v ZaD1 akceptované. Zmenami a doplnkami sa naplnili 
požiadavky vyplývajúce zo Zadania (i. Požadované regulačné prvky plošného 
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a priestorového usporiadania a miery využívania pozemkov), upravili sa len parametre 
regulačných prvkov. 

 
 
1.c)  Spôsob vyhotovenia dokumentácie   

   
 
Návrh riešenia ZaD 1 UPN Z DD v textovej časti popisuje navrhované zmeny 

v schválenom ÚPN Z DD  tak, aby bolo zrejmá kontinuita navrhovaných zmien a s pôvodným 
riešením.  

 
Záväzná časť ZaD 1 UPN Z DD je riešená formou vyznačenia zmien v platnom texte 

v rozsahu vymedzenom predmetom zmien a doplnkov. 
 
Priemet ZaD 1 UPN Z DD v grafickej časti je v rozsahu vymedzenom predmetom 

zmien a doplnkov. Zmeny sa dotkli prevažne zastavovacích podmienok na väčšine riešeného 
územia a pre lepšiu zrozumiteľnosť a prehľadnosť pri uplatňovaní ÚPN Z a jeho zmien 
a doplnkov v praxi sa výkresy, ktorých sa tieto zmeny dotkli vyhotovili na samostatných 
výkresoch. Keďže sa v zmysle platného UPN Z DD zmenila aj parcelácia pozemkov 
v riešenom území, aktuálny stav na podklade katastrálnej mapy je spracovaný na 
samostatnej priesvitke a na výkresy bez zmeny riešenia bude použitá ako náložka.  
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2 .  R i e š e n i e  Z a D 1  U P N  Z  D D  
 

 
2.a)  Vymedzenie riešeného územia  

 
   Zmeny regulácie sa dotýkajú v prevažnej miere plôch pre rozvoj bývania 
v rodinných domoch, nepriamo plôch pre verejnú dopravnú a technickú infraštruktúru.  
Riešeným územím v ZaD 1 UPN Z DD bolo preto zvolené pre lepšiu prehľadnosť  celé 
pôvodné riešené územie UPN Z DD.    

 
 V riešenom území prebehla reparcelácia pozemkov,  podkladom reparcelácie bol 
ÚPN Z DD. (pozn. : časť pozemkov nebola odčlenená v súlade s jeho návrhom parcelácie). 
 
   V súčasnosti je na ploche zahájená, a v niektorých inžinierskych objektoch aj 
ukončená, výstavba v zmysle ÚPN Z DD a  následných dokumentácii pre povoľovacie 
procesy ( územné rozhodnutie a stavebné povolenie). 

 
 

 Zoznam pozemkov v riešenom území , ktoré sú dotknuté ZaD 1 UPN Z DD.   
 
parc. č. C-KN LV 

č. 
výmera 
/m2/ 

Využitie 
v ÚPN-Z 

vlastník poznámka 

399/4 1000  verejné 
priestranstvá 

Mesto Nová Dubnica cesty, chodníky, zeleň, ... 

410/1, 410/6, 
410/64, 410/201, 
410/203, 410/204 

1000  verejné 
priestranstvá 

Mesto Nová Dubnica cesty, chodníky, zeleň, ... 

410/65+410/202, 
410/68 

1000  byt. domy Mesto Nová Dubnica  

410/66, 410/67 3709  byt. domy KRAPS, s.r.o. 
Kukučínova 475/4 
019 01 Ilava 

 

410/60, 410/61, 
410/62, 410/63, 
410/69 

3707  verejné 
priestranstvá 

Nová Dubnica Invest, s.r.o., 
Topoľová 781, 
018 51 Nová Dubnica 

cesty, chodníky, zeleň, ... 

410/76, 410/77, 
410/78, 410/79, 
410/80, 
410/81+410/198, 
410/82+410/197, 
410/90, 410/91, 
410/92, 410/97, 
410/99, 410/101. 
410/108, 410/109, 
410/110, 410/112, 
410/113, 410/118, 
410/119, 
410/120+410/121,  

3707  rodinné 
domy 

Nová Dubnica Invest, s.r.o., 
Topoľová 781, 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/83+410/187 3782  rodinné 
domy 

RNDr. Tomáš Bartoš 
a manž. MUDr. Stanislava 
Centrum I 34/77 
018 41 Dubnica nad Váhom 

 

410/84+410/186 3753 780+139 rodinné 
domy 

Ing. Daniel Tancer a manž. 
Júlia 
Sad kpt. Nálepku 50/20-20 
018 51 Nová Dubnica 
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410/85 2112 919 rodinné 
domy 

Ing. Ľubomír Kollár 
a manž. Ing. Janka 
Komenského sady 58/7-4 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/86 3754 914 rodinné 
domy 

Ondrej Markovič a manž. 
Mgr. Katarína 
Jirásková 9 
911 01 Trenčín 

 

410/87 3765 796 rodinné 
domy 

Ing. Jozef Struhár a manž. 
Ing. Jana 
Centrum I 36/85-11 
018 41 Dubnica nad Váhom 

 

410/88 3033 796 rodinné 
domy 

Ing. Peter Kňažek a manž. 
Anna 
Trenčianska 726/60-12 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/89 3758 789 rodinné 
domy 

Pavol Trokan, Okružná 77 
018 51 Nová Dubnica 
Bc. Katarína Pížová 
Janka Kráľa 28/49 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/93 3750 842 rodinné 
domy 

Ing. Jozef Mikuš 
Trenčianska 724/44 -8 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/94 3752 587 rodinné 
domy 

Ing. Ján Trochan 
Trenčianska 81/20 
018 51 Nová Dubnica 
a manž. Mária Trochanová 
Dolná Poruba 67 
914 43 Omšenie 

 

410/95 3755 590 rodinné 
domy 

Tomáš Leitmann 
Sládkovičova 662/74 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/96 3663 590 rodinné 
domy 

Jozef Ibolya a manž. Mgr. 
Lenka 
Partizánska 1283/23-60 
018 41 Dubnica nad Váhom 

 

410/98 3751 589 rodinné 
domy 

PeadDr. Jaroslav Ronec 
a manž. Janka 
Komenského sady 57/3-10 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/100 3784 588 rodinné 
domy 

Ing. Tomáš Lietava 
Sládkovičova 665/80 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/102 3748 674 rodinné 
domy 

Miroslav Mazán a 
Adriana Mazánová 
Trenčianska 726/62-18 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/103, 410/104 2909 694, 716 rodinné 
domy 

Anna Kučerová 
Školská 120/4 
914 01 Trenčianska Teplá 

 

410/105 3764 737 rodinné 
domy 

Marek Janík 
Vácka 4104/5 
018 41 Dubnica nad Váhom 

 

410/106 1853 757 rodinné 
domy 

Ing. Vladimír Koník 
a manž. Veronika 
L. Svobodu 620/34 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/107 3761 778 rodinné Ing. Jaroslav Veselka  
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domy a manž. Alžbeta 
SNP 3/5 
018 51 Nová Dubnica 

410/111 1848 979 rodinné 
domy 

Peter Ježík a manž. Jana 
L. Svobodu 542/1 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/114 1236 969 rodinné 
domy 

Ing. Pavol Ježík a manž. 
Jozefína 
Svoradova 448/7 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/115 3759 990 rodinné 
domy 

Ing. Jozef Kyzek 
Svätoplukova 5 
018 51 Nová Dubnica  
a manž. 
Ing. Barbora Petrušová 
SNP 534/90-27 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/116 3757 803 rodinné 
domy 

Peter Nastišin a manž. Ing. 
Gabriela 
SNP 9/25-102 
018 51 Nová Dubnica 
 

 

410/117 3756 803 rodinné 
domy 

Ing. Marcel Körösi a manž. 
Ing. Eva 
SNP 72/12-53 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/70, 
410/72+410/138, 
410/74+410/140, 
410/142, 410/144, 
410/146, 410/148, 
, 410/150, 
410/152, 410/154, 
410/156, 410/158, 
410/160, 410/162  

3768  radové 
rodinné 
domy 

NETURE BAU, s.r.o. 
Okružná 591/75 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/71, 410/73, 
410/137410/139, 
410/141, 410/143, 
410/145, 410/147, 
410/149, 410/151, 
410/153, 410/155, 
410/157, 410/159, 
410/161, 410/163 
410/131 

3768  radové 
rodinné 
domy  

NETURE BAU, s.r.o. 
Okružná 591/75 
018 51 Nová Dubnica 

chodník 

410/122, 410/173, 
410/178, 410/179, 
410/180, 410/191, 
410/192, 410/195, 
410/196  

3768  rodinné 
domy 

NETURE BAU, s.r.o. 
Okružná 591/75 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/184 3768  byt. domy NETURE BAU, s.r.o. 
Okružná 591/75 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/75+410/171, 
410/172, 410/181, 
410/183, 410/200 

3745  rodinné 
domy 

Róbert Rehák 
Okružná 591/75 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/124, 410/167, 
410/182, 410/194,   

3743 899,695, 
684,896 

rodinné 
domy 

Pavel Šajben 
SNP 62/52-7 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/125, 410/126, 3744  rodinné CF Develop, s.r.o.  
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410/165, 410/176, 
410/177, 410/189, 
410/190, 410/193, 
410/205, 410/208, 
410/209   

domy SNP 9/25 
018 51 Nová Dubnica 

410/185 3744  byt. domy CF Develop, s.r.o. 
SNP 9/25 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/206, 410/207 3744  verejné 
priestranstvá 

CF Develop, s.r.o. 
SNP 9/25 
018 51 Nová Dubnica 

cesty, chodníky, zeleň, ... 

410/5, 410/127, 
410/128, 410/129, 
410/130, 410/131, 
410/132, 410/133, 
410/134, 410/135, 
410/136, 410/199 

3372  verejné 
priestranstvá 

CF Develop, s.r.o. 
 
NETURE BAU, s.r.o. 
 
Pavel Šajben 
 

cesty, chodníky, zeleň, ... 

410/123 3786 899 rodinné 
domy 

Naďa Leskovianská 
Pod hájom 1365/165 
Dubnica nad Váhom 
Ing. Ján Kučeravý 
J. Zemana 38 
911 01 Trenčín 

 

410/164 3771 698 rodinné 
domy 

Ing. Peter Kleinedler PhD. 
a manž. Ing. Ivana 
Partizánska 1281/12 
018 41 Dubnica nad Váhom 

 

410/166 3781 704 rodinné 
domy 

Jozef Holoubek 
Pod hájom 960/22 
018 41 Dubnica nad Váhom 

 

410/168 3777 694 rodinné 
domy 

Ing. Martin Zubo a manž. 
Simona 
Pod hájom 1358/135 
018 41 Dubnica nad Váhom 

 

410/169 3788 696 rodinné 
domy 

Ing. Milan Žovinec a manž. 
Ing. arch. Patrícia 
Trenčianska 84/23-26 
018 51 Nová Dubnica 

 

410/170 3780 695 rodinné 
domy 

Marián Daňo a manž. Mgr. 
Ivana 
Pod hájom 1360/145-2 
018 41 Dubnica nad Váhom 

 

410/174 3779 720 rodinné 
domy 

Ing. Martin Rusnák a manž. 
Lenka 
Medňanská 522/8 
019 01 Ilava 

 

410/175 3785 720 rodinné 
domy 

Bc. Peter Doskočil  
Pod hájom 1097/91-26 
018 41 Dubnica nad Váhom 
a manž. Mgr. Lucia 
Pod hájom 1082/37-5 
018 41 Dubnica nad Váhom 

 

410/188 2061 896 rodinné 
domy 

Ing. Jaroslav Štrauch 
a manž. Oľga 
SNP 72/18-3 
018 51 Nová Dubnica 

 

425/1 1000  verejné 
priestranstvá 

Mesto Nová Dubnica cesty, chodníky, zeleň, ... 
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2.b)  Charakteristika predmetu ZaD 1 UPN Z DD 
 

 
Podľa aktuálneho ÚPN mesta Nová Dubnica sa riešené územie nachádza v 

urbanistickom okrsku C Dlhé Diely, je označené ako funkčno –priestorová jednotka (FPJ) C2- 
Obytná zóna  Dlhé Diely. 

 
    ZaD1 UPN Z DD nemení funkčné usporiadanie územia, upravuje sa rozsah 
zmiešaného územia a teda plôch pre rozvoj integrovanej občianskej vybavenosti. Rozsah 
plôch pre bývanie, rekreáciu a zeleň ostáva nezmenený. ZaD1 UPN Z  DD upravuje niektoré 
zastavovacie podmienky vo vybratých  regulovaných priestoroch riešeného územia a to 
prevažne na plochách pre  bývanie v rodinných domoch.   

 
  

2.c)  Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu  mesta 
 
 Nadradenou dokumentáciu pre ZaD1 UPN Z DD je platný Územný plán mesta Nová 
Dubnica .  
 

Podľa ÚPN mesta Nová Dubnica riešené územie sa nachádza v urbanistickom 
okrsku C Dlhé Diely, riešené územie je označené ako funkčno –priestorová jednotka (FPJ) 
C2- Obytná zóna  Dlhé Diely. 
 

 Na snímke je výrez s riešeným územím 

  
 

Na riešené územie Dlhé diely má priamy vplyv regulácia určená v schválenej 
 záväznej časti ÚPN mesta Nová Dubnica ( VZN č. 12/2012, ktorým sa vyhlásila záväzná 
časť ÚPN mesta Nová Dubnica, schválené uznesením č. 132 zo dňa 13.12.2012) 

 
Citácia záväznej časti pre FPJ C2 ( kurzívou):  
 

3,1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania  a funkčného využívania územia  
a určenie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok využitia plôch 
 

      3.1.4. Regulácia a určenie podmienok v  jednotlivých FPJ 

 
C2  Obytná zóna Dlhé diely 
 
Organizácia územia a funkčné väzby  : 

Dlhé diely 
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• Územie s rozvojovým potenciálom s potrebou dotvoriť všetky priestorové a funkčné väzby na sídlo 

a v rámci FPJ 
• Obytné územie s občianskou vybavenosťou 
• Žiaduca kompaktná urbanistická štruktúra 
• Segregácia pešej a cestnej dopravy nie je nevyhnutná 

 
Funkčné využitie  
 

Prípustné podmienky na využitie plôch: 
 

• Bývanie v bytových domoch a rodinných domoch 
• Občianska vybavenosť  

o  zdravotnícke a sociálne služby ( penzión pre seniorov) 
o služby obyvateľstvu 
o odbytové zariadenia  a prechodné ubytovanie 
o výchova a vzdelávanie 
o administratíva  

• Verejná zeleň  a vyhradená zeleň  
• Rekreačné plochy pre dennú rekreáciu vo väzbe na biokoridor 
• Obytná zeleň s plochami detských ihrísk a malých športovísk 
• Verejné a vyhradené oddychové enklávy a priestory sociokontaktov,  
• Plochy pre obsluhu územia (miestne komunikácie) určené pre osobnú  dopravu a zásobovanie malými 

a strednými nákladnými automobilmi  
• Kompletné technické vybavenie územia zonálneho významu a charakteru umožňujúce rozvoj prípustných 

funkcií v FPJ  
• Statická doprava pre osobné vozidlá, integrácia garáži v nových stavbách a na pozemkoch rodinných 

domov 
• Samostatná cyklistická trasa v súbehu s  ul. Jilemnického a po ľavobrežnej hrádzi Kolačínskeho 

a Novodubnického potoka 
 

Obmedzujúce ( podmienečne prípustné) podmienky na využitie plôch: 
 
• Zariadenia dopravy  - samostatne stojace garáže 
• Nevýrobné služby 

 
Vylučujúce ( neprípustné) podmienky na využitie plôch: 
 
• Výroba  a sklady všetkého druhu   
• Zásobovanie veľkými nákladnými automobilmi ( vozidlá kategórie N3) 

 
Funkčné obmedzenia : 
 

• Činnosti náročné na logistiku, dopravne zaťažujúce obytné územie  
• Činnosti negatívne ovplyvňujúce mestské obytné prostredie (produkujúce hluk, zápach, prach, škodlivé 

plyny a emisie, väčší objem TKO, zvýšený výskyt hlodavcov) 
 

Priestorové usporiadanie 
 

• Rozvoj uličnej siete a kompaktná zástavba rodinnými domami a bytovými domami 
• Rezervovať priestor pre mestskú triedu a dopravné prepojenie FPJ na ul. SNP a výhľadovo aj na 

Dubnicu nad Váhom 
• Uvoľňovať hmotovo-priestorovú štruktúru smerom k biokoridoru a rekreačným plochám  
• Maximálny index zastavanosti plôch    30% 
• Koeficient zelene     60% 
• Výšková hladina 1-2 nadzemné podlažia pre plochy bývania 

v rodinných domoch 
3-4 nadzemné podlažia pre plochy bývania 
v bytových domoch 

• Maximálna výška  4 nadzemné podlažia    
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3,2. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia, rekreácia a výroby 
 

3.2.1. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia, rekreácia a výroby 
• OV zonálneho významu je umiestnená  na plochách jednotlivých FPJ, prioritne v  ťažisku FPJ 
• Druh prípustného a podmienečne prípustného a neprípustného  občianskeho vybavenie je určený pre 

každú funkčno-priestorovú jednotku samostatne   
• Vo vybratých polohách ťažiska mesta - CMZ – Mierové námestie  a ťažiskových väzbách -mestská trieda 

(ul. SNP a ul. Trenčianska) a v navrhovaných polohách ťažiskových priestorov a väzieb je OV 
integrovaná v parteroch obytných budov, predstavbách týchto budov, alebo v rámci rodinných domov a 
ich predstavieb ( lokalita C2 a obytná zóna v Kolačine ( G2 a G3)  

• Integrovať do stavieb možno tie druhy OV, ktoré sú priateľské k obytnému prostrediu, teda – s nízkou 
periodicitou zásobovania - zásobovanie je prípustné len malými a strednými nákladnými automobilmi, 
s nízkou produkciou odpadu (TKO), bez tvorby emisií, škodlivín, hluku, prachu a pod, druhy OV, ktoré 
nevyžadujú veľké priestorové nároky a nemajú nárazový charakter príchodu a odchodu klientov týchto 
OV. Za vhodné sa považujú nasledovné druhy OV :  

o služby obyvateľstvu typu kaderníctvo, kozmetika, právne, architektonické služby a sídla 
firiem s malým počtom zamestnancov- max 5) a pod. 

o výchova a vzdelávanie ( kluby, jazykové, umelecké  školy s malým počtom žiakov, 
predškolské zariadenia bez nároku na samostatné vyhradené  exteriérové plochy) 

o sociálne a zdravotnícke služby (lekárne, ambulancie, dentisti, hygiena, denné  stacionáre, 
opatrovanie a pod. ) 

o maloobchodné predajne 
o odbytové zariadenia – kaviarne, denné bary, reštauračné zariadenia a pod. 
o umelecká činnosť, výstavníctvo  (ateliéry, galérie)  

• Podmienečne prípustné je integrovať druhy  OV, ktoré môžu svojou prevádzkou negatívne ovplyvňovať 
okolie najmä v obytnom území (herne, nočné bary, puby, diskotéky a pod. ).Uvedené druhy umiestňovať 
prioritne v samostatne stojacich stavbách bez priameho kontaktu s obytným prostredím. 

• Stavby pre kultúru, školstvo, správu a administratívu, t.j. stavby pre vyhradenú alebo nevyhradenú 
verejnosť s vyššou intenzitou využitia vo vymedzenom čase a väčším počtom klientely s charakterom 
nárazovosti využitia,  prioritne umiestňovať v stavbách v ťažiskách urbanistických okrskov, naviazaných 
na verejné dopravné napojenie s dostatkom priestoru pre doplnkové funkcie – statickú dopravu 
a obsluhu,   verejnú  a vyhradenú zeleň s enklávami pre sociokontakty a oddych, šport. 

• Umiestňovať OV do pôvodnej Krohovej štruktúry v štýle sorela  a v kontakte s ňou ( v panoráme, 
priehľadoch a pod. ) tak, aby nebola narušená pôvodná urbanisticko- architektonická myšlienka tejto 
hmotovo-priestorovej štruktúry a jej kompozičné princípy a aby nedošlo ku kolízii s touto štruktúrou, ale 
jej podpore a akceptácii. 
  

3.2.3.Zásady umiestnenia výroby  
 

• V sídle umiestňovať iba nezávadný a ľahký priemysel s vyššou pridanou hodnotou 
• Orientovať sa na vedu a výskum a nevýrobné služby 
• Nerozvíjať v meste živočíšnu výrobu, rastlinnú len formou malovýroby 
 

3.3. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia 
 
3.3.1.Doprava cestná 

 
• Rezervovať územie pre zmeny v riešení križovatiek a pre umiestnenie nových križovatiek navrhovaných 

komunikácií s existujúcimi  miestnymi komunikáciami 
• Rezervovať koridory pre navrhované miestne komunikácie (v návrhu aj výhľade) v príslušnej funkčnej 

triede a kategórii do všetkých rozvojových území 
 
3.3.2.Statická doprava 

 
• Určiť počet odstavných miest v nových lokalitách v závislosti od druhu zástavby, potreby jednotlivých 

stavieb a ich funkcií,  počtu obyvateľov resp. návštevníkov 
•  V zástavbe s rodinnými domami zabezpečiť odstavovacie plochy v rámci pozemkov vlastníkov domov, 

minimalizovať parkovanie v uličnom koridore 
•  Pri výpočte uvažovať so súčiniteľom vplyvu stupňa automobilizácie 1:2,5 a súčiniteľom deľby prepravnej 

práce IAD : ostatná doprava = 35 : 65  
• Upravovať existujúce parkovacie plochy tak, aby spĺňali požadované návrhové parametre   a zvýšila sa 

tak ich obsadenosť správnym parkovaním  
• Utlmovať rozvoj na existujúcich plochách individuálnych garáží uvažovať aj s ich  premiestnením alebo 

ich časti do hromadnej garáže ako súčasť budúcich obytných alebo zmiešaných území.  
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3.3.4.Cyklistická doprava 
 

• Vytvárať  koridory pre samostatné cyklistické chodníky v súbehu s vybratými miestnymi komunikáciami 
a vo vybratých rekreačných trasách 

• Prepojiť sieť cyklotrás s regionálnou sieťou cyklotrás, najmä podporovať  prepojenie mesta s jeho 
mestskou časťou Kolačínom a sídlami v okolí (najmä Dubnica nad Váhom, Trenčianska Teplá 
a Trenčianske Teplice) . 

• Významným je budovanie cyklistického a pešieho rekreačného koridoru tangujúceho mesto zo severu 
v súbehu s tokom Kolačínskeho a Novodubnického potoka.  

 
 3.3.5.Pešie trasy a plochy 

 
• Sprístupniť všetky navrhované lokality pešími chodníkmi- účelové v súbehu s navrhovanými miestnymi 

komunikáciami a rekreačné ako sieť oddychových chodníkov v obytnom, rekreačnom a výrobnom území.  
 

3.3.6.Ostatné nadregionálne druhy dopravy 
 

• Rozvoj na území mesta je ovplyvnený   ochrannými pásmami nadregionálnych druhov dopravy a treba ich 
rešpektovať ( bližšie bod 3.8. Vymedzenie ochranných pásem a chránených území) 

 
 

3.4.Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia 
 

3.4.1.Vodné hospodárstvo 
 

• Rešpektovať koridory  a zariadenia na existujúcich trasách verejného vodovodu 
• Súčasné tlakové pomery  v potrubí a kapacita dostatočne pokryjú nové nároky na zásobovanie vody 

v rozvojových územiach, je potrebné do týchto území rozšíriť vodovodnú sieť v navrhnutých trasách. 
Rezervovať koridory pre tieto trasy vrátane ochranného pásma potrubí.  

• Splašková kanalizácia bude rozšírená do navrhovaných území s výnimkou lokality F2 (tá bude 
odkanalizovaná prostredníctvom žúmp). Rezervovať koridory pre kanalizačné stoky, vrátane ochranného 
pásma potrubí. 

• Osobitne odvádzať dažďové a splaškové vody z rozvojových území. 
• Umiestňovať čo najväčšie množstvo dažďových vôd v území, v ktorom zrážky  spadnú. 
• Uplatňovať súčasné poznatky o tvorbe odtoku zrážkovej vody z územia,  jej vplyve na krajinu a 

o zvyšujúcom sa riziku vzniku povodní na malých tokoch a zvyšovať retenciu vody v území komplexným 
prístupom a rozvíjať opatrenia vyplývajúce z územnoplánovacej činnosti v súvisiacich odvetviach 
(ekológia krajiny, biológia toku, vodohospodárske stavby a akumulácia vody v nádržiach a poldroch 
a protipovodňové opatrenia, simulácie povodňovej aktivity a celková stratégia revitalizácie tokov 
Novodubnického potoka a odvodňovacieho rigolu ako jeho prítoku a Kolačínskeho potoka ) 

• Dažďové vody  zo striech a komunikácií v FPJ B2, C2, C3, D2,  F2, G2, G3, G7 budú lokalizované buď do 
vsakovacích jám do štrkového podložia rieky Váh, podľa prípustnosti hydrogeologických podmienok  
( potrebný hydrogeologický prieskum), alternatívne budú odvedené do  otvorenej dažďovej nádrže, ktorá 
bude osadená medzi sútokmi potokov Kolačínsky a Novodubnický v severnej časti mesta. Jedná sa 
o prírodnú retenčnú nádrž o objeme cca 1650m3. 

 
3.4.2.Zásobovanie plynom a teplom 

 
• Pre navrhované rozvojové územia bude zabezpečená dodávka zemného plynu z jestvujúcich STL 

rozvodov plynu o prevádzkovom pretlaku 0,3MPa. Rozvody plynu budú prevedené HD-PE potrubím 
PE100 SDR11 príslušnej dimenzie. 

• Vybraté územia v dostupnej vzdialenosti a efektivite sú alternatívne zásobované aj teplom z centrálneho 
tepelného zdroja, ktoré vyrába teplo spaľovaním biomasy – teda  z obnoviteľných zdrojov. Alternatíva 
výroby tepla je podmienená dodržaním zákonných predpokladov vyplývajúcich zo Zákona  č. 657/2004 
Z..z. o tepelnej energetike ( §21 Povinný odber tepla).  

• V zmysle §21 sa prednostné zásobovanie teplom od dodávateľa, ktorý vyrába teplo z obnoviteľných 
zdrojov energie, ak to umožňujú technické podmienky a inštalovaný výkon zdrojov tepla týka okrem 
existujúcich odberných miest aj novonavrhovaných území v FPJ B2 , FPJ C2 – Dlhé Diely,  D – obytné 
územie – bývanie v bytových domoch a príslušná OV v FPJ,  D2 – Východ a H –priemyselná zóna a jej 
časti FPJ H1, H2, H3 - Hliny. 
 

3.4.3.Zásobovanie elektrickou energiou a telekomunikácie 
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• Zásady a regulatívy sú formulované pre jednotlivé okrsky a FPJ. Pri všetkých  elektrických  vedeniach  a 
zariadeniach je potrebné dodržať ochranné pásma podľa osobitných predpisov.  

• Pre celé územie mesta rozširovať optickú ú sieť, ktorá ponúka kompletné riešenie komunikačných potrieb – 
prenos hlasu, pripojenie na internet, prepojenie pobočiek spoločností a firiem, riešenie pre elektronické 
obchodovanie. Spôsob riešenia a použitia technológie prenosu telekomunikačných signálov bude určené 
v následnej uzemnoplánovacej a projektovej príprave v konkrétnej lokalite 

 
FPJ C2 / Obytná zóna Dlhé Diely 
 

- Podmienkou využiteľnosti navrhovaných rozvojových plôch je potreba preložky 22kV vonkajšieho 
nadzemného elektrického vedenia č.1302 na území riešenej Obytnej zóny. Nadzemné vedenie 22kV 
v trase, ktorá je v kolízii s navrhovanou výstavbou, sa nahradí zemným káblovým vedením VN.  

- realizovať 2ks distribučnej kioskovej trafostanice 22/0,4kV 
- realizovať VN prípojku pre kioskové trafostanice 22/0,4kV 
- realizovať vonkajšie osvetlenie verejných priestranstiev a komunikácií na území riešenej lokality 

energeticky úsporným systémom s použitím vonkajších podzemných elektrických vedení 
- bodom napojenia pre JTS bude miestny telekomunikačný kábel Slovak Telecomu a.s. Bratislava 
- realizovať telekomunikačné prenosové systémy pevnej siete systémom podzemných metalických, alebo 

optických káblových vedení 
 
3.6. Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov ochrany prírody a vytvárania ekologickej 

stability vrátane plôch zelene 
 

• Rešpektovať : 
- biokoridory miestneho významu ekosystém Kolačínskeho potoka a Novodubnického potoka 
- alúvium Kolačínskeho potoka 

 
3.6.1.Ekostabilizačné opatrenia smerujúce k zachovaniu prírodných a krajinárskych hodnôt územia: 

 
- zachovať a zvýrazniť biologické a krajinárske hodnoty územia 
- uplatňovanie pôvodných druhov drevín pri obnove brehových porastov 
- zakladanie nových brehových porastov s uplatnením pôvodných druhov drevín 

3.6.2.Ekostabilizačné opatrenia z hľadiska zmiernenia vplyvu poľnohospodárskej výroby  na krajinu: 
 

- realizovať pravidelné spásanie alebo kosenie trávnych porastov, 
- redukovať nálet na okrajoch kosených plôch, po likvidácii náletu plochy vykášať alebo 

extenzívne prepásať, 
 

 
3.6.3. Ekostabilizačné opatrenia pre vodné biotopy a biotopy mokradí:   

 
- na dosiaľ nezregulovaných úsekoch tokov nedovoliť regulácie toku, meniť charakter koryta, 

udržať prúdivý charakter toku so striedaním kľudných zátočinových lokalít, 
- brehové porasty obnovovať len z pôvodných stanovištne vhodných druhov drevín a krov 

s uprednostňovaním jelše,  ktorej opad pre vodné biocenózy je najvhodnejší 
- minimálna šírka brehových porastov z oboch strán toku by mala byť 10 m, v prípade len 

jednobrežnej vegetácie by sa mala zvýšiť aspoň na dvojnásobok.  Orná pôda v okolí by mala 
byť oddelená pásom trávy aby sa zamedzili splachy ornej pôdy do povrchových tokov, 

- pri riešení protipovodňových opatrení v krajine dbať na to, aby sa technické opatrenia začlenili 
do systému ekologickej stability,  

- zabrániť akejkoľvek zmene vodného režimu a odvodňovaniu 
- z mokradí odstraňovať náletové dreviny, udržiavať plochy kosením 

 
3.6.4.Návrhy ekostabilizačných opatrení z hľadiska ochrany rastlinstva a živočíšstva: 

- zabezpečiť ochranu brehových porastov 
- obmedziť, alebo úplne vylúčiť používanie chemických prostriedkov a pesticídov v blízkosti 

zamokrených plôch a vodných tokov 
- zabezpečiť manažment mokraďových lokalít v území, vytvárať podmienky pre rozširovanie a 

stabilizáciu mokraďových spoločenstiev 
- vylúčiť akékoľvek vypaľovanie trávnych porastov, medzí, pasienkov a pod. 
- zachovať v území aspoň súčasný stav ekosystémov vodných tokov 
- zabezpečiť všetky línie elektrického vedenia s vysokým napätím v záujme ochrany loviacich dravcov  
- udržiavať mimolesnú stromovú a krovinnú zeleň na neprodukčných plochách, plochách 

postihnutých eróziou, potenciálnych eróznych plochách, medziach a pod. 
- v prípade potreby nelesnú drevinovú vegetáciu dopĺňať o druhy drevín vhodných pre danú 

lokalitu (potenciálna vegetácia) 
- výrub drevín vykonávať v mimovegetačnom období 
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3.7. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 

 
 

3.7.2.Opatrenia na elimináciu prípadne obmedzenie stresových prvkov 
- zachovať prirodzený charakter riečnych ekosystémov t.j. vodných tokov a ich alúvií 

znamená takmer nezasahovať do Kolačínskeho potoka a jeho ľavostranného prítoku  
Novodubnického potoka v celej jeho dĺžke a odstrániť všetky nelegálne zásahy (odpad). 

 
3.7.4.Opatrenia na elimináciu znečistenia vôd 

 
- všeobecná ochrana vyplývajúca z platnej legislatívy, predovšetkým zo zák.č.364/2004 

Z.z.  (vodný zákon) spojená s výkonom štátnej správy 
- dôsledné udržiavanie čistiacich komunálnych a priemyselných systémov (lapače 

olejov, tukov, ropných látok, hnojiská so zachytením splachov...), 
- realizácia protihavarijných systémov (monitoring...) 
- vybudovanie dažďovej kanalizácie 
 

3.7.5.Opatrenia na elimináciu znečistenia ovzdušia 
 
- podpora využívania netradičných foriem získavania tepla (solárna energia, tepelné 

čerpadlá, ekologické spaľovanie drevnej hmoty) a postupná plynofikácia zastavaných území   
- zákaz vypaľovania porastov, spaľovania biologických odpadov 
- zvyšovanie kvality dopravnej siete (údržba, obnova vozoviek s bezprašným povrchom) 
- výsadba izolačnej zelene hlavne po obvode výrobných území  
 

 
3.7.10.Zásady a regulatívy pre nakladanie s odpadmi 

 
- rešpektovať platnú legislatívu a  Koncepciu odpadového hospodárstva mesta 
- prehlbovať separovaný zber komunálneho odpadu zvýšenou frekvenciou 

kalendárového zberu, zvyšovaním počtu vymedzených a zaistených zberových miest a tým 
zmenšovaním ich saturačného územia a materiálno-technickými a organizačnými opatreniami 

- zneškodňovať komunálny odpad len na regionálnych skládkach odpadov 
 

 
 

3.9. Vymedzenie ochranných pásem ( OP) a chránených území podľa osobitných predpisov zastavaného územia 
 

V riešenom území treba rešpektovať ochranné pásma týchto sídelných systémov dopravného 
a technického vybavenia územia :  

 
3.9.1.Doprava 
 
• Podľa § 15 ods. 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) (ďalej len „vyhláška č. 35/1984 Zb.“) cestné ochranné pásma sa zriaďujú pri všetkých 
diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách I. a II. triedy mimo zastavaného územia alebo územia 
určeného na súvislé zastavanie. Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po 
oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti: 
 

- Ochranné pásmo cesty I. triedy    50 m od osi (mimo intravilánu) 
- Ochranné pásmo cesty II. triedy   25 m od osi (mimo intravilánu) 
- Ochranné pásmo cesty III. triedy   20 m od osi (mimo intravilánu) 
- Ochranné pásmo zberných komunikácií B1  20 m od osi (v intraviláne) 
- Ochranné pásmo zberných komunikácií B2  15 m od osi (v intraviláne) 
 

• V zmysle zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov sú stanovené nasledovne ochranné pásma leteckej dopravy: 

 
- Ochranným pásmom kužeľovej plochy Letiska Dubnica (sklon 4% - 1:25) s výškovým 

obmedzením cca 322-383 m n.m.B.p.v. 
- Ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru Letiska Trenčín (sklon 1,43 % - 

1:70) s výškovým obmedzením cca 364-420,28 m n.m.B.p.v. 
- Záväzná a obmedzujúca výška je stanovená ochranným pásmom s nižšou hodnotou 
- Nad tieto výšky je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho 

letecko-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR. 
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• Negatívne účinky dopravy vo všeobecnosti, medzi ktoré patrí aj pôsobenie hluku a exhalátov na 
obyvateľstvo riešeného územia mesta Nová Dubnica a mestskej časti Kolačín, sú posudzované v zmysle 
„Vyhlášky MZ SR č. 141/1977 o prípustných hladinách vonkajšieho hluku“.  

 
- Zaťaženie prostredia hlukom z cestnej dopravy musí byť kvalifikované výpočtom požadovanej 

izofóny od komunikácie a následne vypočítaným množstvom obyvateľov v území medzi 
komunikáciou a požadovanou izofónou. Pre obytné prostredie je nutné uvažovať s prípustnou 
hladinou hluku v noci s hodnotou 40 dB.  

 
3.9.2.Vodné hospodárstvo 

 
• V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene  

a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je potrebné rešpektovať: 
- do DN 500    1,5 m pásmo ochrany, 
- nad DN 500     2,5 m pásmo ochrany. 

 
• V tomto pásme je povolené vykonávať stavebnú činnosť len so súhlasom prevádzkovateľa. Ochranné 

pásmo má byť prístupné a nesmie byť zastavané 
 

3.9.3.Energetika a telekomunikácie 
 

• Ochranné pásma zariadení elektrizačnej sústavy určuje Zákon č. 251/2012 Z.z o energetike 
• Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený 

na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a 
majetku 

• Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po 
oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto 
vzdialenosť je pri napätí: 

 
- od 1 kV do 35 kV vrátane 

o pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 
o pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 
o pre zavesené káblové vedenie 1 m, 

- od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m, 
- od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m, 
- od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m, 
- nad 400 kV 35 m. 

 
• Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od 

krajného vodiča na každú stranu. 
• V ochrannom pásme a pod vedením je zakázané : 

 
- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od 

krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 
- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 
- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 

sústavy. 
• Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od 

krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde 
nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. 

 
• Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po 

oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od 
krajného kábla. Táto vzdialenosť je 

- 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 
- 3 m pri napätí nad 110 kV. 

• V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem 
prípadov podľa odseku 14 zakázané 

- zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké 
mechanizmy, 

-  vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a 
iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, 
prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu 
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• Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia: 
 

- s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 
vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice, 

- s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice, 

- s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu 
elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu 
technologických zariadení. 

 
• Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení určuje Zákon 251/2012 Z.z. o energetike 
• Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského 

zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od 
pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je: 

 
- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 
- 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm, 
- 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce 
- s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa, 
- 8 m pre technologické objekty. 

 
• Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach 

alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb Bezpečnostným pásmom 
sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu 
plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi 
plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je : 

 
- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom 
- priestranstve a na nezastavanom území, 
- 20m pri plynovodoch s tlakom od 0, 4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm, 
- 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0, 4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm 
- 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch. 

 
- Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, 

bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej 
siete. 

 
• Na ochranu sústavy tepelných zariadení sa zriaďujú ochranné pásma podľa zákona č. 657/2004 Z.z. 

 
Primárny rozvod po OS: 

 
- v zastavanom území na každú stranu 1m 
- mimo zastavaného územia na jednu stranu 3m a na druhú stranu 1m podľa určenia držiteľa 

povolenia na rozvod tepla  
  OS tepla: 
 

- 3m kolmo na oplotenú alebo obmurovanú hranicu objektu stanice 
 

    Rozvod tepla za OS: 
 

- v zastavanom území na každú stranu 1m 
- mimo zastavaného územia na jednu stranu 3m a na druhú stranu 1m podľa určenia držiteľa 

povolenia na rozvod tepla. 
 

3.9.4.Ochranné pásma vodných zdrojov, vodárenských zdrojov a tokov 
 

• V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách § 32 Ochranné pásma vodárenských zdrojov  Vyhlášky č. 
398/2002 Z.z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na 
ochranu vôd je potrebné rešpektovať: 

 
- Chránenú vodohospodársku oblasť Strážovské vrchy, ktorá bola vyhlásená Nariadením vlády 

SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, pričom tvorí 
významnú prirodzenú akumuláciu povrchových a podzemných vôd. Časť katastrálneho územia 
zasahuje do tejto CHVO, 
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• V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a Nariadenia vlády SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých 
chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd: 

 
- rešpektovať a chrániť významnú prirodzenú akumuláciu vôd - CHVO Strážovské vrchy 

 
• Zákon 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) určuje pobrežné pozemky vodných tokov  :  
 

- Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca 
vodného toku užívať pobrežné pozemky. 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 do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi 
vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. 

 
- Správca toku požaduje  ponechať manipulačný pás pre opravy, údržby a povodňovú aktivitu v 

šírke min. 6 m od  brehovej čiary Kolačínskeho potoka  a 4 m od brehovej čiary Novodubnického 
potoka – jeho ľavobrežného prítoku. 

 
3.9.9.Chránené územia (CHÚ) v riešenom území 

 
 

• Dve tretiny územia Novej Dubnice a Kolačína sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti 
Strážovské vrchy vyhlásenej v zmysle nariadenia vlády SR č. 13/1987 Zb. v znení zákona č. 364/2004 
Z.z. 

 
• Katastrálne územie mesta Nová Dubnica, Veľký Kolačín a Malý Kolačín sa nachádza v prvom stupni 

ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nie 
je súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000 t.j. území európskeho významu alebo 
chránených vtáčích území. 

 
3.8. Plochy na verejnoprospešné stavby a vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené 

časti krajiny 
 

Plochy na verejnoprospešné stavby sú plochy pre rozvoj verejnoprospešných stavieb a prislúchajúcich 
plôch dopravnej obsluhy týchto stavieb a statickej dopravy požadovanej kapacity, plôch pre technické vybavenie 
týchto stavieb a vegetačných plôch verejných  resp. vyhradených.  Pre stanovenie rozlohy týchto plôch je 
potrebné konkretizovať riešenie týchto plôch územnoplánovacou dokumentáciou, resp. územnoplánovacím 
podkladom zóny v mierke prislúchajúcej tejto podrobnosti ( M 1 : 1000, resp. 1 : 2000 a M 1 : 500), z ktorej sa 
budú dať presne definovať plochy pre stavby a  plochy  prislúchajúce k stavbám, potreba delenia a sceľovania 
pozemkov.   

 
V území sa nenachádzajú plochy, určené v koncepte riešenia na asanáciu. Konkrétne plochy a stavby, 

ktoré by mohli blokovať rozvoj území podľa navrhnutej regulácie je možné určiť až ďalším stupňom ÚPD – 
územným plánom zóny.  
 
3.9. Zoznam verejnoprospešných stavieb ( VPS) 
  
V  zmysle  § 108, ods. 2 a 3   (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  vo vzťahu 
k predmetu a účelu vyvlastnenia možno vyvlastniť pozemky alebo stavby pre 
verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, za ktoré sa 
považujú stavby určené pre verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie 
územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia.   

 
• Kategórie VPS 
 

V návrhu riešenia ÚPN  mesta je navrhnutá kategorizácia  verejnoprospešných stavieb (VPS) v štruktúre 
podľa funkčnej charakteristiky:  

 
Dopravné vybavenie mesta – d1-5 :   
Technické vybavenie mesta – t 1-8 : 
Občianska vybavenosť – s 1-7:  
Ekostabilizačné stavby – e 1 
 
Verejnoprospešné stavby ( ďalej VPS)   – kategorizácia 
 
Dopravné vybavenie mesta – d1-5 :   
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d1.   Cestná komunikačná sieť 
Úprava existujúcich miestnych komunikácií na navrhovanú kategóriu, nové miestne komunikácie do 
navrhovaných rozvojových území, križovatky na existujúcich komunikáciach súvisiace s rozvojom komunikačnej 
siete mesta  
d2.   Hromadná doprava 
Zastávky autobusovej hromadnej dopravy, odstavné plochy pre autobusy HD 
d3.   Statická doprava 
Verejné parkoviská na priestranstvách mestského záujmu pri stavbách resp. ( záchytné parkovisko, verejné  
parkovisko v CMZ ) a pri ostatných verejnoprospešných stavbách 
d4.   Pešia doprava 
Námestia, pešie chodníky pri navrhovaných miestnych komunikáciách všetkých funkčných tried 
d5.   Cyklistická doprava 
Samostatné cyklistické chodníky 
 
Technické vybavenie mesta – t 1-8 : 
 
t1.  Verejný vodovod zásobujúci obyvateľstvo pitnou vodou vrátane  jeho rozšírenia, rekonštrukcie a súvisiacich 
zariadení ( dotláčacia stanica, čerpacia stanica a pod.).. 
t2.   Verejná splašková kanalizácia vrátane súvisiacich zariadení ( prečerpávacie stanice, ČOV)  
t3. Vodohospodárske stavby na odvod dažďovej vody z plôch pre verejnoprospešné stavby a nadradené systémy 
na odvod dažďovej vody z územia – dažďová kanalizácia, recipient, retenčná nádrž, rigoly na odvod vody do 
recipientu) 
t4.   Ochranná hrádza vodného toku a stavby protipovodňovej ochrany územia 
t5.  Plynovody tranzitnej prepravy plynu a zariadenia verejného rozvodu plynu vrátane súvisiacich zariadení 
( regulačné stanice) a ich rekonštrukcie 
t6.  Vedenia a a zariadenia verejného rozvodu elektrického prúdu a verejné elektrické osvetlenie (transformovne, 
preložky vzdušných vedení) a ich rekonštrukcie 
t7.    Stavby na nakladanie s odpadom ( kompostovisko, kompostáreň, zberný dvor a triediareň odpadu) 
t8.    Zariadenie CO 
 
Občianska vybavenosť – s 1-7:  
 
s1. Verejné školstvo – školské stavby pre základné vzdelanie a výchovu, predškolské stavby, základné umelecké 
školy, stavby pre stredoškolské všeobecné a odborné vzdelávanie vrátane konzervatória, školské kluby a 
 stravovacie zariadenia 
s2. Verejné sociálne a zdravotnícke služby  -  stavby zdravotníckych zariadení prvého kontaktu, domovy, 
penzióny  a kluby dôchodcov, zariadenia staníc opatrovateľskej služby, krízové centrá 
s3.  Verejná administratíva  - stavby a zariadenia zabezpečujúce chod samosprávy mesta, VÚC a zariadenia  
verejnej štátnej administratívy  a ostatných štátnych úradov  a zložiek zabezpečujúcich bezpečnosť štátu a mesta 
( pošta, polícia, HaZZ, colnica ...)  
s4.  Verejné zariadenia pre kultúru – stavby mestského významu a záujmu  s kultúrnospoločenskou náplňou, 
ekumenické stavby, múzeum, galéria) 
s5.  Nekomerčné zariadenia pre šport – detské ihriská, športoviská  škôl a predškolských zaradení verejného 
školstva 
s6.   Ostatné zariadenia pre šport a rekreáciu mestského a zonálneho významu a verejného  záujmu ( exteriérové 
– ľadové plochy, viacúčelové ihriská, mestské kúpalisko,  interiérové – viacúčelová športová hala, komunitné 
centrá so športovým zameraním v obytných zónach)  
s7.   Sepulkrálne stavby – cintorín, dom smútku, kolumbárium ap. 
 
Ekostabilizačné stavby – e 1 
 
e1. Lesopark vrátene terénnych úpravy, výstavby peších trás a priestranstiev a vodných plôch 
 
VPS v zmysle uvedenej kategorizácie sú bližšie konkretizované zoznamom pre jednotlivé urbanistické okrsky . 
 

 
• Zoznam VPS v jednotlivých urbanistických okrskoch  

 
C Dlhé diely 
 
Dopravné vybavenie urbanistického  okrsku C Dlhé diely  :   
 
d1.   Cestná komunikačná sieť - nové miestne komunikácie zberné  a obslužné  do navrhovaného 

rozvojového obytného územia C2, predĺženie ul. Jilemnického a úprava na požadovanú funkčnú triedu  a 
kategóriu , úprava križovatiek v napojení na existujúce komunikácie Jilemnického a Topoľovú ul.  



ZMENY A DOPLNKY Č. 1 ÚPN  ZÓNY  DLHÉ DIELY  V NOVEJ  DUBNICI     
čistopis 

 

 
ARCADIA corporation, s. r. o 
máj 2014 
 

20  

d2.  Hromadná doprava- zastávky autobusovej hromadnej dopravy na predĺžení Jilemnického ul. na rozhraní 
obytnej zóny a športovej zóny okrsku do obytnej zóny  

d3. Statická doprava - Verejné parkovisko  v kontakte s plochami športu ( mestský štadión, športová hala) 
d4.  Pešia doprava – pešie napojenie na Mierové námestie  a pešie chodníky pri navrhovaných miestnych 

komunikáciách  
d5. Cyklistická doprava - samostatné cyklistické chodníky v súbehu ul. P. Jilemnického, pozdĺž západnej a 

severnej hranice okrsku a v súbehu s tokom Kolačínskeho a Novodubnického potoka na ich ľavom brehu 
ako súčasť mestskej rekreačnej cyklistickej trasy 

 
Technické vybavenie urbanistického okrsku C Dlhé diely  : 
 
t1  Rozšírenie a rekonštrukcia rozvodov verejného vodovodu zásobujúcich obyvateľstvo pitnou vodou  
t2  Rozšírenie a rekonštrukcia verejnej splaškovej kanalizácie vrátane súvisiacich zariadení 
t3  Vodohospodárske stavby pre nadradené systémy na odvod dažďovej vody z územia – úprava toku 

Kolačínskeho potoka a jeho ľavostranného toku Novodubnického potoka ako recipientu dažďových vôd  
z nových rozvojových území ( UO D, UO C ) , rigoly na odvod vody do recipientu, retenčná nádrž pri 
sútoku oboch tokov, zvýšiť vodnú plochu rokov  a zadržať v nich čo najväčšie množstvo vody, 
spomaľovať odtok vody z územia, obnoviť pobrežnú drevinnú vegetáciu 

t4 Ľavobrežná ochranná hrádza vodného toku Kolačínskeho potoka a jeho ľavostranného toku 
Novodubnického potoka a stavby protipovodňovej ochrany územia, na rozhraní nových urbánnych území 
( UO C - UO D a UO C – UO H) obojstranná hrádza 

t5 Rozšírenie a rekonštrukcia rozvodov plynu vrátane súvisiacich zariadení ( regulačné stanice) 
t6 Rozšírenie, modernizácia a prekládky vedenia a a zariadení verejného rozvodu elektrického prúdu 

a verejného elektrického osvetlenia  
 

Občianska vybavenosť urbanistického okrsku C Dlhé diely  :  
 
s2  Verejné sociálne a zdravotnícke služby  -  domov resp.  penzión, klub dôchodcov, zariadenie 

opatrovateľskej služby  
s5  Nekomerčné zariadenia pre šport – detské ihriská obytných blokov, modernizácia športovísk škôl 

a predškolských zaradení verejného školstva 
s6 Ostatné zariadenia pre šport a rekreáciu mestského a zonálneho významu a verejného  záujmu 

exteriérové  viacúčelové ihriská, oddychové plochy 
 
Pre UO C  – samostatne pre  FPJ C3  bude potrebné v zmysle bodu 3.11. Záväznej časti obstarať 

a schváliť územný plán zóny, predtým preverený urbanistickou štúdiou. 
 
 
2.d)  Vyhodnotenie limitov využitia územia 
 
Uplatňovaním opatrení navrhnutých UPN Z DD sa aktuálne pripravuje ( projekčne a 

zmluvne) úprava technicky riešiteľných limitov ( prekládka trasy VN). Ostatné limitujúce prvky 
sa  ZaD 1 UPN Z DD  nezmenili.  

 
 
2.e) Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného využitia pozemkov 
a urbánnych priestorov a stavieb 

 
 

ZaD 1 UPN Z DD sa  nemení urbanistická koncepcia rozvoja riešeného územia.  
 
 

2.e)a) Riešenie bývania 
 
Plochy určené na bývanie a špecifikácia plôch pre bývania ostáva nezmenená. Počet 

pozemkov pre výstavbu rodinných domov  (RD) v zóne je  96. 
  
Ostala zachovaná rôznosť foriem RD  a to :    

•  rodinné domy izolované ( RDI)  
• rodinné domy radové (RDR) 
• rodinné domy s integrovanou predstavanou občianskou vybavenosťou ( RDO)  
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ZaD1 UPN Z DD sa zmenšila plocha zmiešaného územia a je vymedzená len v časti ulice 
( vid. výkres č. 4) tzv. mestskej triedy ( hlavný dopravný koridor zóny) 

 
Plochy pre rozvoj bývania v bytových domoch  sú bez zmeny rozsahu:  

• Bytové domy sekciové (BDS) 
• Bytové domy sekciové a bodové  - pavilónové ( BDP) 

 
Plocha  pre rozvoj bývania so špecifickým zameraním ( bývanie seniorov) ostáva vo 

väzbe na hlavný dopravný koridor zóny  a je orientovaná do kľudovej časti zóny.  
 

ZaD1 UPN Z DD nestanovuje počet bytov v bytových domoch a bytov so špecifickým 
zameraním, určuje celkový počet  všetkých bytov v bytových domoch a bytov so špecifickým 
zameraním na seniorov –  v súhrne cca 170. Pomer týchto bytov je možné variovať podľa 
aktuálneho dopytu na trhu.  Uvedený počet môže byť nižší alebo je  možného prekročiť max. 
o 20%,  a to len v prípade, že bude možné pre byty zabezpečiť nevyhnutné dopravné 
a technické vybavenie( parkovacie miesta, energie, vodu, odkanalizovanie, obytnú zeleň 
a pod. ). Nie je žiaduce územie zahusťovať nad maximálnu úroveň.    

 
 
2.e)b) Riešenie občianskej vybavenosti (OV). 
 
Riešenie občianskej vybavenosti sa ZaD1 UPN Z DD v zásade nemení.  Mení sa iba 

rozsah zmiešaného územia naviazaného na mestskú triedu. Integrovaná OV je prípustná iba 
na pozemkoch priamo naviazaných na hlavnú dopravnú trasu – mestskú triedu. V zmiešanom 
území je žiaduce, aby sa v rámci plôch pre rodinné domy rozvíjala aj integrovaná OV 
a podporoval sa tak charakter  mestskej triedy. Na ostatných plochách  v priamej väzbe na 
mestskú triedu je integrácia OV prípustná, nie je však nevyhnutná.  

 
OV,  ako zdravotnícke a sociálne služby, ktoré súvisia s opaterou  a starostlivosťou 

o seniorov (ambulancia lekára, denný stacionár seniorov, welness, klub, knižnica a pod. ) sú 
želané v území a vo väzbe na plochy bývania so špecifickým zameraním ( pre seniorov), nie 
však nevyhnutné. 

 
ZaD1 UPN Z DD nemení druhy OV pre integráciu v rodinných domoch. 
  
2.e)c) Riešenie zotavenia. 
 
 Bez zmeny.  
 
 
2.e)d) Riešenie dopravného a technického vybavenia územia. 
 
2.e)d)1) Cestná doprava 

 
Bez zmeny. 
 
Statická doprava 

 
ZaD1 UPN Z DD určuje podmienky a východiska pre výpočet parkovacích státí 

v riešenom území.   
 
Východiskové údaje pre výpočet parkovacích státí : 

 
Rodinné domy     88 
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Rodinné domy s polyfunkciou   8 
Bytové domy (počet bytov+ garsoniek)  170 ( presný počet bytov a garsoniek určí 
nasledovná projektová dokumentácia) 
 

Počet parkovacích miest bude posúdený podľa normy STN 736110/Z1 (zmena účinná 
od 1.12.2011) článku 16.3 –Odstavné a parkovacie plochy a tabuľky č.20. 
 
Celkový počet určuje vzorec: 
 
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd 

 

Vzhľadom na charakter navrhovaných obytných budov je predpoklad 100% 
dlhodobých parkovacích stojísk. 
  

Potreba vyčlenenia parkovacích stojísk pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu 1% parkovacích státí. 
 

Podmienkou určenou  ZaD1 UPN Z DD je odstaviť a parkovať automobily majiteľov 
RD a ich návštevníkov na plochách  RD. Z tohto dôvodu je navrhnutá stavebná čiara tak, aby 
bolo možné umiestňovať rodinné domy v dostatočnej vzdialenosti od verejnej komunikácie 
a umožniť zároveň parkovanie/odstavenie vozidla mimo tejto komunikácie s cieľom 
neblokovať premávku na miestnych komunikáciách a neohrozovať tak ich  priepustnosť, 
údržbu, bezpečnosť a pod. 

 
ZaD1 UPN Z DD reaguje aj na požiadavky niektorých vlastníkov pozemkov umiestniť 

v podzemnom podlaží rodinného domu garáž pre osobné automobily. Navrhnuté 
zastavovacie podmienky RD neumožňujú umiestniť takúto garáž v rámci rodinného domu 
v polohe osadenia na stavebnej čiare. Podzemná garáž je podmienečne prípustná, ak je 
splnená podmienka sklonu vonkajšej rampy  max 10% a  zabezpečený dostatočný prehľad 
pri výjazde na verejnú komunikáciu.  

 
Parkovacie miesta pre  bývajúcich v bytových domoch, seniorov  a návštevníkov zóny 

sú navrhnuté na teréne, ich počet je potrebné určiť  podľa aktuálnych potrieb  a štruktúry 
bytov (určené v  následnej projektovej dokumentácii). Časť automobilov môže byť 
umiestnená v garážach integrovaných v bytových domoch.  

 
Parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu budú náležite 

prispôsobené pohybu týchto osôb, bude k nim zabezpečený bezbariérový prístup.  
 

Cyklistická a pešia doprava 
 

Bez zmeny 
 

Hromadná doprava 
 

Bez zmeny .  
   

2.e)d)1) Vodné hospodárstvo  
 
Kanalizácia dažďová 
Bez zmeny .  

 
Vodovod a odvádzanie splaškových vôd  
Bez zmeny .  
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2.e)d)2) Zásobovanie energiami a telekomunikácie 
 
Plynové hospodárstvo 

 
Bez zmeny .  

 
Zásobovanie teplom  

 
Bez zmeny .  

 
Elektrická energia  

 
Bez zmeny .  
 
 
2.e)e) Riešenie zelene 
 
Bez zmeny .  
 
 
 2.e)f) Návrh priestorovej kompozície a organizácie územia. 
 
Bez zmeny .  

  
 
 2.f)  Začlenenie stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do 
 pamiatkových zón a do ostatnej krajiny  
 

Bez zmeny . 
  
 
2.g) Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky 

 
Bez zmeny .  
 

 
2.h) Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením 
možného  zastavania a únosnosti využívania územia 
 
 
2.h)a) Umiestnenie stavby na pozemku  

ZaD 1 UPN Z DD menia konkrétne zastavovacie podmienky na pozemku.   

Menia sa polohové regulatívy pre umiestnenie stavby na pozemku, ako je poloha 
stavebnej čiary stavebné čiary a odstupy RD od spoločných hraníc pozemku a tiež 
vzdialenosti od hraníc pozemkov susediacich s pozemkami, na ktorých je verejná 
komunikácia alebo zeleň. Tieto odstupy definujú doplnené regulatívy. 

Mení sa vo vybratých regulovaných priestoroch výšková regulácia a doplnili sa 
regulatívy výškovej regulácie.  

Definície  regulatívov sú uvedené v záväznej časti kap. 3.3. a podkapitola 3.3.2. 
Regulácia umiestnenia stavieb. 
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2.h)b) Regulácia v regulovaných priestoroch 

ZaD 1 UPN Z DD sa nemení rozdelenie územia na regulované priestory. Ostávajú 
v platnosti typy  regulovaných priestorov podľa typu zástavby  a to :   

RDI A1 rodinné domy izolované 
RDI A2 rodinné domy izolované 
RDI A3 rodinné domy izolované 
RDI B rodinné domy izolované  
RDI C1 rodinné domy izolované  
RDI C2 rodinné domy izolované  
RDI D rodinné domy izolované  
RDR  rodinné domy radové  
RDO1 rodinné domy s integrovanou OV  
RDO2 rodinné domy s integrovanou OV  
BD1 Bytový dom  
BD2 Bytový dom  
BDP Bytový dom - pavilónová zástavba 

 
Definície niektorých regulatívov sú v ZaD 1 UPN Z DD upravené – znenie všetkých je  

uvedené v záväznej časti kap. 3.3. a podkapitola 3.3.3 Regulácia intenzity zastavania 
pozemkov 
 
 Typy regulovaných verejných priestorov s prevahou zelene :  

 
bez zmeny  
 
Typy regulovaných verejných  priestorov s prevahou inžinierskych stavieb :  

 
bez zmeny  
 

 
2.i)  Chránené časti krajiny 
 
bez zmeny  

 
 
2.i)a Územný priemet ekologickej stability územia 

 
bez zmeny  
 
2.i)b Ekologicky významné územie a lokality – prvky ÚSES 
 
bez zmeny  

 
 
2.j)  Etapizácia a vecná a časová koordinácia uskutočňovania výstavby a asanácií  
 
bez zmeny  
 
 
2.k) Pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie 

asanácie 
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V ZaD1 UPN Z DD sa zmenil zoznam pozemkov v riešenom území, na ktorých sú navrhnuté  
verejnoprospešné stavby. 
  
Pozemky, na ktorých sú navrhnuté  verejnoprospešné stavby: 
 
parc. č. C-KN LV 

č. 
Využitie 
v ÚPN-Z 

vlastník poznámka 

410/1, 410/6, 
410/64, 410/201, 
410/203, 410/204 

1000 verejné 
priestranstvá 

Mesto Nová Dubnica VPS dopravného a technického 
vybavenia zóny a občianskej vybavenosti 

410/60, 410/61, 
410/62, 410/63, 
410/69 

3707 verejné 
priestranstvá 

Nová Dubnica Invest, s.r.o., 
Topoľová 781, 
018 51 Nová Dubnica 

VPS dopravného a technického 
vybavenia zóny 

410/206, 410/207 3744 verejné 
priestranstvá 

CF Develop, s.r.o. 
SNP 9/25 
018 51 Nová Dubnica 
 

VPS dopravného a technického 
vybavenia zóny a občianskej vybavenosti  

410/5, 410/127, 
410/128, 410/129, 
410/130, 410/131, 
410/132, 410/133, 
410/134, 410/135, 
410/136, 410/137 
410/199 

3372 verejné 
priestranstvá 

CF Develop, s.r.o. 
 
NETURE BAU, s.r.o. 
 
Pavel Šajben 
 

VPS dopravného a technického 
vybavenia zóny a  občianskej 
vybavenosti 

410/185 3744 byt. domy CF Develop, s.r.o. 
SNP 9/25 
018 51 Nová Dubnica 

VPS – občianska vybavenosť  

410/184 3768 byt. domy NETURE BAU, s.r.o. 
Okružná 591/75 
018 51 Nová Dubnica 

VPS – občianska vybavenosť  

410/185 3744 byt. domy CF Develop, s.r.o. 
SNP 9/25 
018 51 Nová Dubnica 

VPS – občianska vybavenosť  

410/65+410/202, 
410/68 

1000 byt. domy Mesto Nová Dubnica VPS – občianska vybavenosť  

410/66, 410/67 3709 byt. domy KRAPS, s.r.o. 
Kukučínova 475/4 
019 01 Ilava 

VPS – občianska vybavenosť  

 
pozemky nedotknuté reparceláciou – bez zmeny  

         
 
2.l) Doložka civilnej ochrany 
 

 bez zmeny 
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3 .  Z á v ä z n á  č a s ť  
 

Závazná čať Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny Dlhé diely ( ďalej len ZaD1 
UPN Z DD) je spracovaná formou doplnenia a vypustenia z platného textu nasledovne  :  

• ak sa ruší celá kapitola, podkapitola alebo jej odseky s vlastným formátovaním 
a označením, je uvedené : ruší sa  

• ak celá kapitola, podkapitola, alebo jej odseky s vlastným formátovaním 
a označením ostáva v platnosti,   je uvedené : bez zmeny  

• ak sa vypúšta text z časti kapitoly, podkapitoly, alebo jej odseku, je uvedené :  
mení sa a do platného textu sa uvedie  zrozumiteľne, kde sa zmena objavi, 

pričom vypúšťný text z platného textu je  prečiarknutý : príklad :   regulácia 
• ak sa dopĺňa text do  časti kapitoly, podkapitoly, alebo jej odseku, je uvedené :  

mení sa a a do platného textu sa uvedie  zrozumiteľne, kde sa zmena objavi     
pričom doplnený text do platného textu je  – podčiarknutý : príklad : regulácia  
 
 
3.1  Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov 
a stavieb 

 
mení sa :  

 
Záväzná časť podľa §13 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a §13 vyhlášky MŽP 

SR č. 55/2001 Z.z. formuluje návrh zásad priestorového usporiadania a funkčného 
využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia, 
umiestnenie stavieb na pozemkoch, do urbánnych priestorov a zastavovacie podmienky 
jednotlivých pozemkov, nevyhnutné vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné 
a technické vybavenie územia, začlenenie stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových zón 
a do ostatnej krajiny.    

 
Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN zóny Dlhé diely Nová Dubnica ( ďalej len 

ZaD1 ÚPN Z) bude v rámci schvaľovacieho procesu vyhlásená všeobecne záväzným 
nariadením mesta, čím sa dosiahne všeobecná platnosť záväzných a smerných regulatívov 
územnoplánovacej dokumentácie pre všetky subjekty, ktorých záujmov sa tieto regulatívy 
dotýkajú.  
 
 

3.1.1. Funkčné využitie pozemkov 
 
mení sa  text úvodnej vety :  
 

Návrh funkčného využitia územia a priestorového usporiadania riešeného vychádza 
zo  Zmeny a doplnku č. 7 schváleného ÚPN mesta Nová Dubnica ( schválený uznesením č. 
132 zo dňa 13.12.2012 ). 

 
zvyšok podkapitoly 3.1.1   bez zmeny  

 
3.1.2.Priestorové usporiadanie 

 
mení sa  podkapitola 3.1.2. 
 
Ø Na plochách bývania pre rodinné domy sú 3 typy priestorového usporiadania 

urbánnych priestorov. Podľa  hmotovo-priestorovej charakteristiky. Sa jedná o:   
 

• RDI - rodinné domy izolované ( RDI) – 64 domov 70 domov 
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so šírkou parciel rozmedzí od 21 m do 23,5 m   
• RDR - rodinné domy radové (RDR) –14 domov 

so šírkou parciel rozmedzí od 10.5 a 16m ( krajný dom) 
• RDO -  rodinné domy s integrovanou predstavanou občianskou vybavenosťou–

so šírkou parciel cca 22-23 m s možnosťou integrácie prípustnej  občianskej 
vybavenosti  -12 domov 

 
 
Ø Na plochách bývania pre bytové  domy sú 2 typy priestorového usporiadania 

urbánnych priestorov.  Podľa  hmotovo-priestorovej charakteristiky sa jedná o : 
 

• BDS  -Bytové domy sekciové  2-3 sekcie, počet bytov na podlaží v sekcii ( na 
jeden vchod) sa doporučuje 2 max. 3 bytové jednotky 
celkový počet bytov je cca 90 s prípustným max.  20 % nárastom 

• BDP - Bytové domy sekciové a bodové  - preferencia pavilónov 
Pavilóny vzájomne prepojiť a  naviazať na spoločný vstupný priestor  a na 
občiansku vybavenosť 
celková kapacita  - cca 150, obložnosť 1,5 osoby na byt, 

 
Celkový počet bytov v BDS a BDP je v súhrne cca 170 . Pomer týchto bytov je 

prípustné variovať podľa aktuálneho dopytu na trhu. Uvedený počet môže byť nižší alebo je  
možného prekročiť max. o 20%, len v prípade, že bude možné pre byty zabezpečiť 
nevyhnutné dopravné a technické vybavenie. Je neprípustné územie zahusťovať nad 
maximálnu úroveň.    
 
  

3.2  Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 
 

3.2.1 Cestná doprava 
 
bez zmeny 
 
 

3.2.2 Statická doprava 
 
mení sa podkapitola 3.2.2. 
 
Ø Odstavenie a parkovanie automobilov majiteľov RD a ich návštevníkov zabezpečiť na 

plochách pozemkov RD   
Ø Parkovanie pre bytové domy (rezidentov a návštevníkov zóny) zabezpečené na 

verejných parkoviskách  a odstavných plochách.  
Ø Parkovanie a garážovanie vozidiel pre rodinné domy je zabezpečené na pozemkoch 

rodinných domov 
Ø Parkovanie pre rodinné domy radové je na pozemkoch rodinných domov a na 

verejnom, resp. vyhradenom  parkovisku v kontakt s týmito RD.  
Ø Parkovanie návštevníkov zóny za účelom športovorekreačného využitia je na 

verejnom parkovisku v v kontakte so zónou zotavenia  
Ø Parkovanie vozidiel pre plochu bývania so špecifickým využitím pre bývanie seniorov 

je v kontakte s touto plochu na verejnom parkovisku, je prípustné aj v rámci plochy 
pre bývanie na vyhradenom parkovisku pri dodržaní koeficientu zelene 
v regulovanom priestore 

Ø Vyčlenenie parkovacích stojísk pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v 
počte 1% z celkového počtu parkovacích miest a k parkovacím miestam pre osoby 
s obmedzenou schopnosťou pohybu bude zabezpečený bezbariérový prístup 

Ø Parkovanie a odstavovanie vozidiel riešiť v súlade s platnou STN  
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Ø Návrh parkovacích miest sa odvíja od počtu bytov v zóne cca 90 bytov v bytových 
domoch. V prípade zvýšenia tohto počtu zmenou veľkostných štandardov, je potrebné 
Pre bývajúcich v bytových domoch zabezpečiť parkovanie v počte  min. 1 státie na 1 
byt (napr.  v garáži v rámci bytového domu alebo na teréne pri zachovaní 
požadovaného koeficientu zelene v regulovanom priestore) 

Ø  Parkovanie a odstavovanie vozidiel riešiť v súlade s platnou STN 736110/Z1 (zmena 
účinná od 1.12.2011) článku 16.3 –Odstavné a parkovacie plochy a tabuľky č.20. 
 

 
3.2.3 Cyklistická a pešia doprava 

 
bez zmeny 
 

3.2.4. Hromadná doprava (HD) 
 
bez zmeny 

 
  

3.2.5. Technické vybavenie územia  
 

bez zmeny 
 

 
3.3  Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch,   urbánnych 
priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

 
mení sa text úvodnej vety 
 

Pre regulovanie umiestnenia stavieb na pozemkoch  a  urbánnych priestoroch je 
záväzný výkres č. 5/Z1  

Vymedzenie regulovaných priestorov, určenie zastavovacích podmienok a určenie 
pozemkov pre verejnoprospešné stavby 
 

3.3.1. Typy regulovaných priestorov 

bez zmeny 
 
 

3.3.2. Regulácia  umiestnenia stavieb na pozemkoch 
 

mení sa text  v podkapitole 3.3.2. regulácia umiestnenia stavieb na pozemkoch v odsekov 
označených  

 
 

Určená je cez nasledovné regulatívy, ktoré platia pre jednotlivé regulované priestory: 
 

Ø Stavebná čiara  

mení sa text v odseku Stavebná čiara 

• Určuje rozhranie medzi stavbou a nezastavanou časťou pozemku 
• Stavebná čiara formuje verejný priestor a určuje polohu stavby vo väzbe naň 

Ø  
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• Stavby sa osadzujú na stavebnú čiaru  
• Záväzná stavebná čiara - rozhranie musí zástavba dodržať  
• Osadenie stavby na stavebnej čiare znamená, že na stavebnej čiare musí 

ležať kolmý priemet čelnej fasády stavby 
• Je prípustné ustúpiť časťou stavby od stavebnej čiary do hĺbky pozemku max. 

1,5 m  a to tak, že min. polovica kolmého priemetu čelnej fasády stavby musí 
ležať na stavebnej čiare. 

pozn. : pri osadení stavby na stavebnej čiare, ktorá nie je priama, sa uplatní regulatív 
primerane,  tak aby bolo zabezpečené  formovanie tejto časti verejného priestoru 
v kontinuite s priamym úsekom ulice.  

• Otvorená stavebná čiara tvorí rozhranie stavebne prerušované – stavebná 
čiara formuje ulicu, ale medzi stavbami zachováva medzery 

• Stavebnú čiaru je prípustné prekročiť smerom do priestoru ulice, alebo 
dovnútra pozemku časťou stavby. To znamená, že hrana stavby (kolmý 
priemet steny stavby osadenej na stavebnej čiare) môže byť predsadená 
alebo ustúpená v časti stavby. Kontakt hrany stavby so stavebnou čiarou musí 
byť aspoň v 4/5 dĺžky kontaktnej hrany.  Predsadenie alebo ustúpenie časti 
stavby  je prípustné do hĺbky 0,8 m  

• Stavebnú čiaru je prípustné prekročiť smerom do priestoru ulice aj 
presahujúcimi nadzemnými  architektonickými prvkami, ktoré presahujú kolmý 
priemet stavby do priestoru ulice - ako sú markízy, balkóny, prestrešenia, 
presah strechy, rímsy a to  max. do 0,8 m  do priestoru ul. pred stavebnú čiaru 

• Záväzná stavebná čiara - rozhranie musí zástavba dodržať  
• Záväzná stavebná čiara doplnkovej stavby –  doplnkovú stavbu ( stavbu 

garáže, resp. stavbu prevádzky prípustnej občianskej vybavenosti) je 
prípustné predstavať pred stavbu rodinného domu do priestoru ulice za 
podmienok, že táto stavba je prízemná .  

• Stavebná čiara určujúca maximálnu hĺbku zástavby  limituje výstavbu 
v dvorovej časti pozemku s ohľadom na vzájomné neoslňovanie stavieb 
( solárna obálka) a vytárajú sa podmienky aj pre stavby pasívnych 
a nízkoenergetických stavieb. 

Ø Odstupy stavieb 

mení sa text  v odseku Odstupy stavieb 

• Poloha stavieb na pozemku je určená aj odstupmi od hraníc pozemkov.  
• Návrh regulácie reflektuje na to, že sa nejedná o stiesnené územné 

podmienky a aj vzhľadom na želaný  charakter novej hmotovo-priestorovej 
štruktúry, vyššiu kvalitu obytného prostredia  v  obytnej zóne uvažuje 
s odstupmi 7m - 10 m medzi stavbami rodinných domov.   

• Minimálne odstupy stavby rodinného domu od spoločnej hranice pozemkov 
rodinných domov  určujú indexy - Op a On  

o Index Op je odstup na strane priaznivejšej z pohľadu orientácie 
rodinného domu k svetovým stranám 

o Index On je odstup na strane nepriaznivejšej z pohľadu orientácie 
rodinného domu k svetovým stranám 

• Minimálne odstupy stavby rodinného domu od spoločnej hranice pozemku 
rodinného domu a pozemku, na ktorom je pozemná komunikácia, resp. 
verejná zeleň  určujú indexy  - Ok1 a Ok2  
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• Stavby sa k nepriaznivejšej hrane pozemku (z hľadiska orientácie k svetovým 
stranám) umiestňujú do vzdialenosti 2m, resp. 3m.  

• Stavby  sa na pozemkoch susediacich s priestorom ulice, kde nie je poloha 
definovaná stavebnou čiarou, osadzujú do vzdialenosti 2, 2,5, 3,5, resp. 4 m 
od hranice pozemku, stavby rodinných domov v kontakte s ulicou 
Jilemnického ( jej navrhovaným predĺžením) sú od hranice pozemku , ktorý je 
v kontakte s verejným priestorom vzdialené min. 6m.  

• Vzdialenosť priečelia, kde sú orientované okná z obytných miestností  
bytového domu  je min. 9 m od okraja komunikácie. 

• Vzájomný odstup stavieb bytových domov je min 26 m. Netýka sa to 
vzájomných odstupov pavilónov.  

• Vzájomné odstupy stavieb  sú merané v najkratšej spojnici medzi vonkajšími 
povrchmi obvodových stien, na ktorých sú okná z obytných miestností. 

• Stavebnými čiarami a odstupmi je určená plocha na zastavanie - je to 
maximálna plocha, ktorá je k dispozícii pre stavbu domu vrátane drobných  
stavieb na pozemku. Stavba domu vrátane drobných  stavieb nemôže 
prekračovať toto ohraničenie, len v prípade prípustného prekročenia stavebnej 
čiary. 

Ø Výškové osadenie stavby VO 

bez zmeny  

Vzťah stavby k verejnému dopravnému a technickému vybaveniu územia  

bez zmeny  
 
 
3.3.3  Regulácia intenzity zastavania pozemkov 

 
Určená je cez nasledovné regulatívy, ktoré platia pre jednotlivé regulované 

priestory: 

Ø Index  zastavanosti  IZP  

bez zmeny  

Ø Index spevnených plôch ISP  

                      bez zmeny  

Ø Koeficient zelene KZ  

bez zmeny  

Ø Výšková hladina VZ 

 mení sa text v odseku Výšková hladina VZ 

• Určuje želanú výšku stavieb v regulovanom priestore 
• Určená je počtom nadzemných podlaží, ktoré stavby musia dosiahnuť 
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o   Za nadzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy 
na úrovni priľahlého terénu, nad úrovňou priľahlého terénu, alebo v úrovni 
nie hlbšej ako 800 mm pod úrovňou priľahlého terénu . 

o  Za nadzemné podlažie sa považuje aj obytné podkrovie, ustupujúce podlažie, 
resp. ustúpené podlažie, úžitková plocha je aspoň 50% z úžitkovej plochy 
podlažia pod ním  

o  Za hlavnú hmotu stavby sa považuje  prevažujúci objem rodinného domu. Je 
osadená na stavebnej čiare 

o 1 NP – Stavba rodinného domu má 1 nadzemné podlažie a podkrovie  s 
obmedzeným účelovým využitím (tzv. bungalov). Využiteľnosť podkrovia na 
obytné účely je podmienečne prípustné (STN 734301). Úžitková plocha 
podkrovia je max. 50% z úžitkovej plochy podlažia pod ním.  Platí pre RDI A1, 
RDI A2, RDI C1 a RDI C2.  

o 1-2 NP – stavba rodinného domu môže mať má 
§ 2 a viac hmôt, kde hlavná hmota stavby má 2 nadzemné podlažia, 

ostatné hmoty resp. druhá časť stavby má 1 nadzemné podlažie, hmoty 
môžu mať tú istú úroveň podlahy alebo je úroveň hmôt rozdielna až do 
výšky  maximálne  ½ podlažia, kopírujúc klesanie/stúpanie terénu - platí 
pre RDI B , RDI D 

§ 1 nadzemné podlažie.  2. nadzemné podlažie je iba nad časťou podlažia 
pod ním a je . zobytnené. Výška rímsy 2. nadzemného podlažia nemusí 
byť totožná s výškou rímsy 1. nadzemného podlažia - platí pre RDI A1, 
RDI A2 , RDI C1, RDI C2 

o  2 NP- stavba má 
§ 2 nadzemné podlažia -platí pre RDI A3, RDO1, 
§ 2 nadzemné podlažia s výnimkou prízemnej predstavby - platí pre RDR, 

RDO2 
o  Max 2 NP - stavba má 
§ minimálne 1  a  maximálne 2 nadzemné podlažia - platí pre   RDI A3 

o  2-3 NP – platí pre BDP a sú prípustné   
§ 2 nadzemné podlažia alebo 
§ 3 nadzemné podlažia alebo 
§ 2 plnohodnotné a 3. nadzemné podlažie je iba nad časťou podlažia pod ním.  

o 3-4 NP  - platí pre BDP a BD1 a sú prípustné   
§ 3 nadzemné podlažia alebo 
§ 4 nadzemné podlažia alebo  
§ 3 plnohodnotné a 4. nadzemné podlažie je iba nad časťou podlažia pod ním.  
§  Všetky stavby  v regulovanom priestore s uvedeným regulatívom musia 

mať jednotnú výšku.  
o  2-4 NP - platí pre BD2 a sú prípustné  
§ 2 nadzemné podlažia alebo 
§ 3 nadzemné podlažia alebo 
§ 4 nadzemné podlažia alebo  
§ 2 plnohodnotné a 3. nadzemné podlažie je iba nad časťou podlažia pod ním.  
§ 3 plnohodnotné a 4. nadzemné podlažie je iba nad časťou podlažia pod ním 
§ Všetky stavby  v regulovanom priestore s uvedeným regulatívom musia 

mať jednotnú výšku.  

Ø Poloha rímsy PR 

 mení sa text v odseku Poloha rímsy PR 

• Určuje polohu rímsy strechy.  
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o   PR 1 - strecha je osadená na konštrukcii nadzemného podlažia pod ňou, bez 
dodatočnej nadmurovky nad obvodovými stenami. Obytne využiteľná je iba 
časť podkrovia v 2. nadzemnom podlaží  

o   PR 2 – strecha je osadená na dodatočnej nadmurovke nad obvodovými 
stenami podlažia pod ňou. Prípustná výška nadmurovky je 1,000 m, 
prípustná odchýlka je 0,150 m. Obytne využiteľné je celé podkrovie. 

o   I - polohu rímsy určí stavebný úrad podľa aktuálne  známych okolností na 
susedných pozemkoch (zrejmých z dovtedy vydaných rozhodnutí 
a povolení ) 

3.3.4  Prípustnosť architektonického riešenia stavieb 
 
ruší sa platný text v   celej podkapitole 3. 3. 4. Prípustnosť architektonického riešenia a mení 
sa nasledovne:   
 

Architektonické  riešenie stavieb sa reguluje cez nasledovné regulatívy:  

Ø Tvar strechy  

V rámci riešeného územia sú prípustné tieto tvary striech :  

• Stanova  - ST 
• Sedlová - SE   
• Valbová  - VAL 
• Pultová - PU 
• Plochá -  PL 

konkrétny tvar striech je priradený pre jednotlivé regulované priestory ( viď 
3.3.5.) 

Ø Sklon strechy  

V rámci riešeného územia sú prípustné tieto sklony striech :  

• do 17 ° ( v rozpätí od 0 -17 °) 
• 22 °- 25 ° ( v tomto rozpätí) 
• 22°-30°( v tomto rozpätí) 
• do 25 ° (v rozpätí od 0-25°)  
• 35°- 37° ( v tomto rozpätí) 

konkrétny sklon striech je priradený pre jednotlivé regulované priestory ( viď 
3.3.5.) 

Ø Poloha hrebeňa strechy vo vzťahu k osi ulice 

regulatív sa uplatňuje len pre Sedlový tvar strechy  

V rámci riešeného územia je prípustná táto poloha hrebeňa :  

• kolmý – hrebeň  je kolmý na os ulice  
• rovnobežný – hrebeň  je rovnobežný s osou ulice 
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regulatív posudzuje hrebeň strechy nad hlavnou hmotou stavby, neposudzujú 
sa hrebene vikierov.  

konkrétna poloha hrebeňa strechy je priradená pre jednotlivé regulované 
priestory ( viď 3.3.5.) 

Ø iné nároky na architektonické stvárnenie stavieb 

 Regulatívy špecifických požiadaviek, ktoré formujú želanú štruktúru  
 regulovanom priestore: 

• Prízemná predstavba pre garáž -  znamená  umiestenie garáže pred hlavnou 
hmotou rodinného do. Prípustný je krytý uzatvorený, krytý otvorený, resp. 
čiastočne uzatvorený  prístrešok s plochou, resp. pultovou strechou 

• OV v predstavbe - znamená umiestnenie prevádzky prípustných druhov 
občianskej vybavenosti v prízemnej predstavbe pred hlavnou hmotou 
rodinného domu. Prevádzka v predstavbe musí byť prístupná priamo  z ulice.  

konkrétne nároky na architektonické stvárnenie stavieb sú priradené  pre 
jednotlivé regulované priestory ( viď 3.3.5.) 

Ø Prípustnosť  drobných  stavieb 
• V území je prípustné umiestniť drobné stavby definované v §139b odsek (6) 

Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nasledovne :  

o Na pozemkoch rodinných domov je možné umiestniť drobnú stavbu 
súvisiacu s hlavnou stavbou len  na ploche určenej na zastavenie 

o V regulovanom priestore RDO1 a RDO 2 je  prípustné umiestniť 
drobnú stavbu súvisiacu s prípustnou občianskou vybavenosťou 
v území ( napr. zariadenia pre odpadky, sklady a pod. ) 

o V regulovanom priestore BDP je prípustné umiestniť drobnú stavbu 
súvisiacu s prípustnou občianskou vybavenosťou v území (napr. 
zariadenia pre odpadky, sklady náradia, sklad športových potrieb, 
skleník a pod. ) 

o V regulovanom priestore BD1 a BD2 je prípustné umiestniť drobnú 
stavbu súvisiacu s obsluhou územia ( stavby nádoby TKO, altány, 
a pod.) 

o V regulovanom priestore VZ1  je prípustné umiestniť drobnú stavbu 
súvisiacu so športovo-rekreačnou funkciou (altány, sklady športového 
náradia, bicyklov a pod.) 

o Pozemky rodinných domov v regulovanom priestore RDI A1, RDI A2, 
RDI A3, RDI B, RDI C1, RDI C2, RDI D , RDO 1 je prípustné oplotiť  

o Pozemky v regulovanom priestore RDR a RDO 2 je prípustné oplotiť,  
neprípustné je ale oplotenie v kontakte pozemku s verejným 
priestorom ulice ( s chodníkom). 

o Pozemky v regulovanom priestore BD1 je neprípustné oplotiť. 
o V regulovanom priestore  BD2 je prípustné ohradiť obytné terasy 

a obytnú zeleň bytov na prízemí priamo naväzujúcu na tieto byty. 
o Oplotenie v regulovanom priestore BDP je prípustné. Nie je prípustné 

oplotiť úsek v mieste kontaktu vstupnej časti stavby, resp. stavieb 
s verejným priestorom ulice 

o Pozemky v kontakte s regulovaným priestorom VZ1 je prípustné 
oplotiť. Výška oplotenia je max. 1,5 m ( s výnimkou oplotenia ihrísk) 
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o V regulovanom priestore VZ1  je prípustné oplotiť stavby športových 
ihrísk, detských ihrísk. Výška oplotenia ihriska súvisí s funkciou ihriska. 

o Oplotenie v celom riešenom území má transparentný charakter, 
s výnimkou oplotenia z vegetačných prvkov (živý plot) 

o Plné (nepriehľadné) polia v oplotení sú podmienečne prípustné len 
v polohe medzi pozemkami rodinných domov, v kontakte s plochami 
pre verejnú dopravnú a technickú infraštruktúru a s plochami verejnej 
zelene, resp. s regulovanými priestormi  VD1,  VD2 a VZ1, VZ2, VZ3 je 
plné oplotenie podmienečne prípustné za podmienky, že plné polia 
nebudú radené bezprostredne za sebou. Dĺžka plného oplotenia 
nesmie presiahnuť 2m, s výnimkou oplotenia z vegetačných prvkov 
(živý plot). 

o Plné oplotenie je neprípustné v polohách, kde bráni rozhľadu 
(rozhľadové pole križovatky, výjazdy z pozemkov na verejnú 
komunikáciu, a pod. ) a mohla by byť  ohrozená bezpečnosť cestnej  
premávky a chodcov na chodníku 

 
3.3.5  Regulácia v regulovaných priestoroch 

 
ruší sa platný text v  celej podkapitole 3. 3. 5.   Regulácia v regulovaných priestoroch a mení 
sa nasledovne:   
 

Výkres č. 5/Z1 Vymedzenie regulovaných priestorov, určenie zastavovacích 
podmienok a určenie pozemkov pre VPS vymedzil regulované priestory so spoločnou 
charakteristikou a určil v nich záväznú  priestorovú reguláciu. Regulatívy pre konkrétny  
regulovaný priestor určený na zastavanie stavbou/stavbami sú v tabuľke  s uvedenou 
skladbou :  
 
IZP – Index zastavanosti – horná hranica 
 
KZ – koeficient zelene ( v %) – minimálny rozsah 
 
VZ – výšková hladina ( v nadzemných podlažiach)/ poloha rímsy strechy 
 
VO – výškové osadenie ( v m) 
 
Prípustné tvary strechy/ prípustný sklon strechy ( v stupňoch) 

 
Poloha hrebeňa strechy vo vzťahu k osi ulice resp. iné nároky na architektonické stvárnenie 
stavieb 

 
Op/On - minimálne odstupy stavby rodinného domu od spoločnej hranice pozemkov 
rodinných domov 

 
Ok1/Ok2 - minimálne odstupy stavby rodinného domu od spoločnej hranice pozemku 
rodinného domu a pozemku,  na ktorom je pozemná komunikácia, resp. verejná zeleň 
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Regulatívy pre regulovaný verejný priestor VZ1, VZ2 a VD1 a VD 2 sú  v tabuľke  s uvedenou 
skladbou :  
 
ISP – Index spevnených plôch 
 
KZ – koeficient zelene ( v %) 
 

 
      V regulovanom priestore  sú neprípustné  pozemné stavby s výnimkou drobných stavieb 
 
 
Regulatívy pre regulovaný verejný priestor VZ3 sú v tabuľke  s uvedenou skladbou :  
 
IZP – Index zastavaných plôch 
 
KZ – koeficient zelene ( v %) 
 
VZ–výšková hladina ( v nadzemných podlažiach) 
 
VO – výškové osadenie ( v m) 
 

    
  V regulovanom priestore je prípustná aj  pozemná  stavba 

 
 
Konkrétna regulácia pre jednotlivé regulované priestory, tak ako je vyznačená vo výkrese č. 
5/Z1 Vymedzenie regulovaných priestorov, určenie zastavovacích podmienok a určenie 
pozemkov pre VPS vymedzil regulované priestory so spoločnou charakteristikou a určil 
v nich záväznú  priestorovú reguláciu 
 
Ø RDI A1 rodinné domy izolované  

 
0,40 
55% 
1 NP/ PR 1 
+ 0,450  
St, Val, Se /22-25 
Bez regulácie 
5/2 
4/3 

 
Ø RDI A2 rodinné domy  

 
0,40 
55% 
1NP/PR 1 
+ 0,150 
St, Val, Se /22-25 
Bez regulácie 
5/2 
4/3 
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Ø RDI A3 rodinné domy izolované 
 

0,35 
60% 
Max 2 NP/ I 
+ 0,450  
Pl, Pu/ do 17 
Bez regulácie 
6/2 
3/3 

 
Ø RDI B rodinné domy izolované  

 
0,35 
60% 
1-2 NP/PR 2 
+ 0,150 
St, Val, Se /35 
bez regulácie 
6/2 
4/3 

 
Ø RDI C1 rodinné domy izolované  

 
0,35 
60% 
1NP/ PR1 
+ 0,300  
St, Val , Se / 22-30 
Rovnobežný - platí len pre Se 
5/2 
4/3 

 
Ø RDI C2 rodinné domy izolované  

 
0,40 
55% 
1 NP/ PR1 
+ 0,300  
St, Val , Se / 22-30 
bez regulácie 
6/2 
4/3 

 
Ø RDI D rodinné domy izolované  

 
0,4 
55% 
1-2 NP/PR1 
+ 0,150 
Pl, Pu /do 17 
bez regulácie 
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5/2 
4/- 

 
 
 
 
 
Ø RDR rodinné domy radové 

 
0,65 
30% 
2 NP/ PR 1 
+ 0,450  
Pl, Pu, Se /do 17 
Prízemná  predstavba pre 
garáž  
-/- 
3/3 

  
V regulovanom priestore je prípustné osadenie spoločného obslužného chodníka na 
dvorovú hranu pozemkov.  
 

Ø RDO1 rodinné domy s integrovanou OV  
 

0,30 
60% 
2 NP/ PR1 
+ 0,450  
St, Val, Se 22-25 
kolmý- platí len pre Se 
6/2 
4/3 

 
V regulovanom priestore je OV ako doplnková funkcia integrovaná v rámci RD 
prípustná, nie však nevyhnutá 
 

Ø RDO2 rodinné domy s integrovanou OV 
 

0,45 
45% 
2 NP/ PR1 
+ 0,300 
Pl, Pu /do 17 
Prízemná  predstavba pre 
prevádzku OV  
6/2 - platí pre RD 
4/3 

 
Odstup prízemnej predstavby od spoločnej hranice pozemkov RD musí byť 
dostatočný na zabezpečenie prístupu obsluhy do dvorovej časti pozemkov 
v regulovanom priestore, avšak min. 2 m  
 

Ø BD1 Bytový dom  
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0,3 
55% 
3-4 NP/ PR1 
bez regulácie 
ST, Val, SE /do 25 
kolmý 

 
Ø BD2 Bytový dom  

 
0,35 
55% 
2-4 NP/ PR1 
bez regulácie 
bez regulácie /do 25 
kolmý 

 
Ø BDP Bytový dom  

 
0,50 
40% 
2-3 NP/ PR1 
+ 0,300 
Pl, Pu, Va /do 25 
bez regulácie 

 
 

Ø VZ1  verejný priestor s voľnou kompozíciou nekrytých športových a rekreačných 
plôch 
 

0,05 
95% 

 
Ø VZ2  verejný priestor s ochrannou a protipovodňovou funkciou - biokoridor  

 
0,1 
90% 

 
Ø VZ3  verejný parkový  priestor s voľnou kompozíciou zelene 

 
0,05 
95% 
1NP 
+0,150 

 
 

• VDP1 dopravný priestor ulice – mestská trieda 
 

0,8 
20% 

 
• VDP2 dopravný priestor ulice s prevahou dopravných stavieb 
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0,9 
10% 

 
 
 
 

3.4  Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb 
 
mení sa :  
 

V zóne sú navrhnuté prevažne stavby pre bývanie. Ich nevyhnutné vybavenie určuje 
Vyhláška č. 532/2002 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.  

 
V zmiešanom území sú stavby určené pre bývanie s doplnkovou funkciou občianskej 

vybavenosti ( vid´. 3.1.1) 
 
Všetky stavby riešenom území sú napojené na verejné dopravné a technické 

vybavenie. 
 

 
3.5  Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií,  

       do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny 
 
bez zmeny 
 

 
3.6  Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby 

 
bez zmeny 

 
 

3.7  Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov  
 
mení sa :  

 
V zmysle navrhnutého urbanistického riešenia dôjde k zásadnej zmene organizácie 

územia a využitia pozemkov. Na základe nového usporiadania je navrhnutá zmena 
existujúcej  parcelácie . Dôjde k deleniu a sceľovaniu pozemkov tak, aby sa vytvoril verejný 
priestor pre verejnú dopravnú a technickú vybavenosť územia a aby mohlo dôjsť k úprave  
pozemkov a vlastníckych vzťahov k území podľa navrhnutej parcelácie pre jednotlivé rodinné 
domy a aby sa vyčlenili plochy pre stavby bytových domov a verejnú zeleň a zónu zotavenia.  
Je žiaduce, aby navrhované dopravné stavby, rozvody TI, verejná zeleň prešli do vlastníctva 
príslušných správcov a vlastníkov dopravných stavieb, verejných rozvodov TI a verejných 
priestranstiev. Spôsob a prípustnosť delenia pozemkov určuje  výkres č. 4/Z1 Hlavný výkres 
priestorovej a funkčnej regulácie.  

 
Je prípustné sceľovať pozemky pod stavby verejného dopraveného a technického 

vybavenia územia, pozemky,  kde je verejná zeleň. Je prípustné sceľovať pozemky pod 
stavby rodinných domov tak,  ako je uvedená vo výkrese č. 4/Z1 

 
Návrh parcelácie a spôsob delenia pozemkov v urbánnych priestoroch  určuje výkres 

č. 4/Z1. 
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3.8  Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom  
       zastavanom území  

 
mení sa :  
 
Verejnoprospešné stavby uvedené v kap. 3.8.9. Zoznam verejnoprospešných stavieb  sú 
umiestnené na týchto pozemkoch : 
 
 V riešenom území :  
  
ruší sa tabuľka platného textu  „V riešenom území „ a mení sa nasledovne:   
 
parc. č. C-KN LV 

č. 
výmera 
/m2/ 

Využitie 
v ÚPN-Z 

vlastník poznámka 

399/4,410/1, 
410/6, 
410/64, 410/201, 
410/203, 410/204 

1000  verejné 
priestranstvá 

Mesto Nová Dubnica VPS dopravného 
a technického vybavenia 
zóny a občianskej 
vybavenosti 

410/60, 410/61, 
410/62, 410/63, 
410/69 

3707  verejné 
priestranstvá 

Nová Dubnica Invest, s.r.o., 
Topoľová 781, 
018 51 Nová Dubnica 

VPS dopravného 
a technického vybavenia 
zóny 

410/206, 410/207 3744  verejné 
priestranstvá 

CF Develop, s.r.o. 
SNP 9/25 
018 51 Nová Dubnica 
 

VPS dopravného 
a technického vybavenia 
zóny a občianskej 
vybavenosti  

410/5, 410/127, 
410/128, 410/129, 
410/130, 410/131, 
410/132, 410/133, 
410/134, 410/135, 
410/136, 410/199 

3372  verejné 
priestranstvá 

CF Develop, s.r.o. 
 
NETURE BAU, s.r.o. 
 
Pavel Šajben 
 

VPS dopravného 
a technického vybavenia 
zóny a  občianskej 
vybavenosti 

410/185 3744  byt. domy CF Develop, s.r.o. 
SNP 9/25 
018 51 Nová Dubnica 

VPS – občianska 
vybavenosť  

410/184 3768  byt. domy NETURE BAU, s.r.o. 
Okružná 591/75 
018 51 Nová Dubnica 

VPS – občianska 
vybavenosť  

410/185 3744  byt. domy CF Develop, s.r.o. 
SNP 9/25 
018 51 Nová Dubnica 

VPS – občianska 
vybavenosť  

410/65+410/202, 
410/68 

1000  byt. domy Mesto Nová Dubnica VPS – občianska 
vybavenosť  

410/66, 410/67 3709  byt. domy KRAPS, s.r.o. 
Kukučínova 475/4 
019 01 Ilava 

VPS – občianska 
vybavenosť  

 
ďalej bez zmeny  
 

 
3.9  Zoznam verejnoprospešných stavieb  

 
 mení sa  text úvodného odstavca:  
 
 V  zmysle  § 108, ods. 2 a 3  zákona č. 50 / 1976 Zb. (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov,  vo vzťahu k predmetu a účelu vyvlastnenia možno vyvlastniť pozemky 
alebo stavby pre verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej 
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dokumentácie, za ktoré sa považujú stavby určené pre verejnoprospešné služby a pre 
verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia.   

 
Špecifikácia VPS vychádza zo Zmeny a doplnku č. 7 schváleného ÚPN mesta Nová 

Dubnica (schválený uznesením č. 132 zo dňa 13.12.2012 ) a v návrhu  je konkretizovaná 
v nasledovnej kategorizácii :  
 
ďalej bez zmeny  
 
ruší sa  Schéma záväzných častí riešenia a VPS a výkresy, ktoré tvoria záväzné časti 
s dokladovaním VPS  a nahrádza sa nasledovne  :  
 
Schéma záväzných častí riešenia a VPS a výkresy, ktoré tvoria záväzné časti 
s dokladovaním VPS:  
 

• Schéma záväzných častí riešenia a VPS- ZaD1 
• č.4/Z1  Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie M 1: 1000 
• č.5/Z1 Vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie 

zastavovacích podmienok a určenie  pozemkov na verejnoprospešné stavby M 1 : 1000 
 

 
Za kapitolu 3.9 sa vkladá kapitola 3.10 
 
 3.10.  Priemet zmien a doplnkov č. 1 UPN zóny Dlhé Diely v Novej Dubnici v o výkresoch, 
ktoré tvoria záväzné časti    
 
 
výkresy bez zmeny v riešení -  aktuálny podklad z katastrálnej mapy je pre výkres č. 2 

a výkres č. 3 spracovaný na priesvitke: 

 

1. Širšie vzťahy  M 1 : 5000 

2.   Komplexný urbanistický návrh  M 1 : 1000 

3.  Návrh riešenia verejného dopravného a technického vybavenia  územia   

M 1 : 1000 

 
ruší sa výkres č. 

4.  Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie  M  1 : 1000  

a nahrádza sa výkresom č.  

 4/Z1 Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie  M 1: 1000   

 
ruší sa výkres č.  
  5.  Vymedzenie regulovaných priestorov,  určenie zastavovacích podmienok a určenie 

pozemkov na verejnoprospešné stavby  M 1 : 1000 

 a nahrádza sa výkresom  č.  

 5/Z1 Vymedzenie regulovaných priestorov, určenie zastavovacích podmienok a 

určenie pozemkov na verejnoprospešné stavby  M 1 : 1000 

 


