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 Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu ÚPN-Z Dlhé diely v Novej Dubnici 

 

P.č. Účastník prerokovania návrhu 

(číslo, dátum) 

Stanovisko a pripomienka  

Stanovisko obstarávateľa 

 

Zapracované 

(č. strany, 

výkres č.) 

 I. PREROKOVANIE   

 Dotknuté orgány, dotknutý samosprávny kraj a dotknuté právnické 

osoby 

  

1 Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

-  nevyjadril sa v určenej lehote. 

 

V zmysle oznámenia o začatí prerokovania podľa § 23 

ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že nemá 

pripomienky k návrhu ÚPN zóny Dlhé diely. 

 

2 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne 

-  nevyjadril sa v určenej lehote. 

 

Súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na 

nepoľnohospodárske účely – lok. č. IV v celkovej 

výmere 16,16 ha, udelil Krajský pozemkový úrad 

v Trenčíne dňa 19.11.2008 pod č. H/2008/00367-2 

v rámci obstarania ÚPN mesta Nová Dubnica – zmena 

a doplnok č. 7.  

 

3 Krajský stavebný úrad v Trenčíne, odbor územného plánovania 

č.: KSÚ-2012-85/1904-2, 13.05.2012 

-  bez pripomienok. 

 

 

Vzaté na vedomie. 

 

 

4 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne 

-  nevyjadril sa v určenej lehote. 

V zmysle oznámenia o začatí prerokovania podľa § 23 

ods. 2 stavebného zákona sa predpokladá, že nemá 

pripomienky k návrhu ÚPN zóny Dlhé diely. 

 

5 Obvodný úrad ŽP v Trenčíne – úsek ŠVS  

č.: OÚŽP/2012/1924-002, 21.06.2012 

 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je schválenie návrhu územného plánu zóny možne 

za týchto podmienok: 

-   dodržať podmienky uvedené v citácii záváznej časti návrhu Územného plánu zóny Dlhé 

diely v Novej Dubnici v časti d/ Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného 

a technického vybavenia územia – bod d/1.2 Vodné hospodárstvo (strana 11-12 návrhu 

ÚPN-Z). 

 

 

 

 

 

Pripomienka akceptovaná. Jedná sa o pripomienku 

k cit. Záväznej časti ÚPN mesta – zmena o doplnok č. 

7, ktorá bola premietnutá do kap. 2.c) „Väzby 

vyplývajúce z riešenia  a zo záväzných častí územného 

plánu mesta“ návrhu ÚPN-Z. Podmienky sú v návrhu 

ÚPN-Z Dlhé diely rešpektované už v návrhu na jeho 

 

 

 

 

 

str. 21-24, 44-

45, výkr. č. 3 
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prerokovanie (podkap. 2.e)d)1) Vodné hospodárstvo 

návrhovej časti, podkap. 3.2.5. Technické vybavenie 

územia záväznej časti a vo výkrese č. 3). 

6 Obvodný úrad ŽP v Trenčíne – úsek ochrany ovzdušia  

č.:  OÚŽP/2012/01926-002, 21.06.2012 

- bez pripomienok. 

 

 

Vzaté na vedomie. 

 

7 Obvodný úrad ŽP v Trenčíne – úsek odpadového hospodárstva 

č.:  OÚŽP/2012/01925-002, 19.06.2012 

 

Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí s Návrhom Územného plánu zóny Dlhé diely 

v Novej Dubnici s nasledovnými pripomienkami: 

- s odpadmi z asanovaných stavieb nakladať podľa zákona o odpadoch. V prípade, ak ich 

celkové množstvo presiahne 200 t za rok, je potrebné zabezpečiť ich materiálové 

zhodnotenie oprávnenou organizáciou na nakladanie s odpadmi, 

 

- ak jednotlivé činnosti budú spĺňať kritériá  pre posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude 

potrebné vykonať hodnotenie vplyvov na životné prostredie pred ich povolením podľa 

osobitných predpisov (parkoviská, pozemné stavby, protipovodňové opatrenia, atď.). 

 

 

 

 

 

Pripomienka sa netýka priamo ÚPN-Z. Bude 

predmetom projektovej prípravy konkrétnych 

investičných akcií v území zóny. 

 

Vzaté na vedomie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Obvodný úrad ŽP v Trenčíne – úsek ochrany prírody a krajiny 

č.:  OÚŽP/2012/01923-002, 13.06.2012 

- bez pripomienok. 

 

 

Vzaté na vedomie. 

 

9 Obvodný úrad Trenčín – odbor CO a krízového riadenia 

č.: ObÚ-TN-CO4-2012/04121, 04.06.2012 

- bez pripomienok. 

 

 

Vzaté na vedomie. 

 

10 Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava 

-  nevyjadrilo sa v určenej lehote. 

 

V zmysle oznámenia o začatí prerokovaní podľa § 23 

ods. 2 stavebného zákona sa predpokladá, že nemá 

pripomienky k návrhu ÚPN zóny Dlhé diely. 

 

11 Letecký úrad SR Bratislava 

č.: 05879/2012/313-002-P/8907, 12.06.2012 

 

Letecký úrad SR, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku civilného letectva 

v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozsahom 

zapracovania ochranných pásiem Letiska Dubnica a Trenčín v predmetnej 

územnoplánovacej dokumentácii súhlasí s podmienkou:  

Na strane 14 nie sú správne zapracované ochranné pásma Letiska Trenčín a Dubnica. Tieto 

 

 

 

Pripomienka akceptovaná. Obmedzenia vyplývajúce 

z ochranných pásiem letísk uvedené na str. 14 návrhu 

ÚPN-Z sú premietnuté (citované) zo Záväznej časti 

ÚPN mesta Dubnica nad Váhom – zmena a doplnok č. 

7. Text na str. 14 je doplnený o poznámku, že sa jedná 

o citáciu z nadradenej ÚPD (ZaD. č. 7 ÚPN mesta 

 

 

 

str. 14 
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žiadame opraviť tak, ako sú na strane 45. 

 

 

 

 

Letecký úrad SR žiada o poskytnutie spätnej informácie o čísle všeobecného záväzného 

nariadenia, ktorým bude záväzná časť ÚPD schválená. 

Nová Dubnica z roku 2008 ), a že správne ochranné 

pásma sú uvedené na str. 45 návrhu ÚPN-Z (pozn.: 

jedná sa o podkap. 3.2.5. Technické vybavenie územia 

záväznej časti). 

 

Vzaté na vedomie. 

 

12 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici 

č.: A/2012/1079-2-HŽPaZ, 06.06.2012 

-  súhlasí bez pripomienok. 

 

 

Vzaté na vedomie. 

 

13 Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská Bystrica 

-  nevyjadrila sa v určenej lehote. 

 

V zmysle oznámenia o začatí prerokovaní podľa § 23 

ods. 2 stavebného zákona sa predpokladá, že nemá 

pripomienky k návrhu ÚPN zóny Dlhé diely. 

 

14 SPP – distribúcia, a. s., Regionálne centrum Žilina 

-  nevyjadrila sa v určenej lehote. 

V zmysle oznámenia o začatí prerokovaní podľa § 23 

ods. 2 stavebného zákona sa predpokladá, že nemá 

pripomienky k návrhu ÚPN zóny Dlhé diely. 

 

 

 

15 Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina 

-  nevyjadrila sa v určenej lehote. 

V zmysle oznámenia o začatí prerokovaní podľa § 23 

ods. 2 stavebného zákona sa predpokladá, že nemá 

pripomienky k návrhu ÚPN zóny Dlhé diely. 

 

 

 

16 Slovak Telekom, a. s., Bratislava, Centrum služieb a infraštruktúry Žilina 

-  nevyjadrila sa v určenej lehote. 

 

V zmysle oznámenia o začatí prerokovaní podľa § 23 

ods. 2 stavebného zákona sa predpokladá, že nemá 

pripomienky k návrhu ÚPN zóny Dlhé diely. 

 

 

 

17 Orange Slovensko, a. s., Bratislava 

-  nevyjadrila sa v určenej lehote. 

V zmysle oznámenia o začatí prerokovaní podľa § 23 

ods. 2 stavebného zákona sa predpokladá, že nemá 

pripomienky k návrhu ÚPN zóny Dlhé diely. 

 

18 Telefónica Slovakia, s. r. o., Bratislava 

-  nevyjadrila sa v určenej lehote. 

V zmysle oznámenia o začatí prerokovaní podľa § 23 

ods. 2 stavebného zákona sa predpokladá, že nemá 

pripomienky k návrhu ÚPN zóny Dlhé diely. 

 

19 SWAN, a. s., Bratislava 

-  nevyjadrila sa v určenej lehote. 

V zmysle oznámenia o začatí prerokovaní podľa § 23 

ods. 2 stavebného zákona sa predpokladá, že nemá 

pripomienky k návrhu ÚPN zóny Dlhé diely. 

 

20 Termonova, a. s., Nová Dubnica 

-  nevyjadrila sa v určenej lehote. 

V zmysle oznámenia o začatí prerokovaní podľa § 23 

ods. 2 stavebného zákona sa predpokladá, že nemá 

pripomienky k návrhu ÚPN zóny Dlhé diely. 

 

21 Tekos Nová Dubnica, s.r.o., Nová Dubnica 

-  nevyjadrila sa v určenej lehote. 

V zmysle oznámenia o začatí prerokovaní podľa § 23 

ods. 2 stavebného zákona sa predpokladá, že nemá 

pripomienky k návrhu ÚPN zóny Dlhé diely. 
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22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Riaditeľstvo OZ Piešťany 

č.: CZ 18296/2012, 27.6.2012 

 

Z hľadiska správcu tokov a povodia dávame nasledovné stanovisko: 

 

K oznámeniu o začatí obstarávania Územného plánu zóny Dlhé diely – Nová Dubnica sme 

sa vyjadrili listom č. CZ 26684/2010 zo dňa 19.10.2010 a k návrhu zadania listom č. CZ 

9527/2011 zo dňa 24.3.2011, ktorých kópie v prílohe zasielame.  

Naše stanovisko z týchto listov je v predloženom návrhu (časť d/1.2. Vodné hospodárstvo, 

časť f/1.4. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie v oblasti vodného 

hospodárstva, časť h/2. Vodohospodárske ochranné pásma, časť 2.e)d)1) Vodné 

hospodárstvo, záväzná časť 3.2.5. Technické vybavenie územia v zásade zohľadnené 

a naďalej zostáva v platnosti. 

 

Do návrhu Územného plánu zóny Dlhé diely – Nová Dubnica požadujeme zapracovať našu 

požiadavku, aby uvažovaná úprava Kolačínskeho potoka a Novodubnického potoka, 

vrátane navrhovanej retenčnej nádrže na ňom bola vopred prerokovaná s našou 

organizáciou z dôvodu jej súladu s nami pripravovanou investičnou akciou „Úprava 

Kolačínskeho a Novodubnického potoka“, ktorá je súčasťou nášho Rozvojového programu 

investícii, ako aj z dôvodu zabezpečenia dostatočnej kapacity ich koryta pre zaústenie 

dažďových a vnútorných vôd zo záujmového územia. 

 

 

 

 

 

Vzaté na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripomienka akceptovaná. Požiadavka doplnená 

do podkap. 2.e)d)1) Vodné hospodárstvo návrhovej 

časti ÚPN-Z.  

Poznámka: napr. DÚR stavby „Obytná zóna Dlhé 

diely“, ktorá predstavuje vybudovanie technickej 

infraštruktúry zóny vrátane ochrannej hrádze potokov, 

už bola predložená SVP, š. p.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. 22 

23 Trenčiansky samosprávny kraj, Úrad TSK – odbor investícii a ŽP, Trenčín 

č.: TSK/2012/05273-2, 05.06.2012 

-  bez pripomienok. 

 

 

Vzaté na vedomie. 

 

    

    

D Fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke práva sú riešením 

ÚPN-Z dotknuté 

  

D1 Róbert Rehák, Ing. Jozef Bukovčák, Pavel Šajben, obyvatelia mesta Nová Dubnica a 

spoluvlastníci pozemku parc. č. C-KN 410/5, zo dňa 11.6.2012 (podané 12.06.2012) 

 

Vlastníci parcely 410/5, ktorou je návrh územného plánu zóny – Dlhé diely v Novej 

Dubnici, marec 2012, priamo dotknutý podávajú v zmysle § 23 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 

50/1976 Zb. nasledovné pripomienky, ktoré sa týkajú najmä regulácie jednotlivých 

regulovaných priestorov. Ako podklad bol použitá územnoplánovacia dokumentácia 

„Územný plán zóny Dlhé diely v Novej Dubnici“ z marca 2012, ktorej spracovateľom bola 

Arcadia corp., s. r. o.. Nejedná sa o zásadné zmeny vo vzťahu k funkcii a priestorovým 
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reguláciám parciel a plánovaným objektom, avšak z pohľadu vlastníkov parciel sú 

navrhované zmeny dôležité a nevyhnutné. 

 

Poznámky: 

- zmenené texty oproti návrhu územného plánu zóny – Dlhé diely v Novej Dubnici 

z marca 2012 a dôležité texty sú zvýraznené šedou farbou. 

 

Použité skratky: 

VPD – výkresová projektová dokumentácia 

TPD – textová projektová dokumentácia 

SÚ – stavebný úrad 

ÚPN-Z – Územný plán zóny Dlhé diely v Novej Dubnici 

NP – nadzemné podlažie 

RD – rodinný dom 

Prílohy: 

- VPD, výkres č. 5 „Vymedzenie regulovaných priestorov, určenie zastavovacích 

podmienok a určenie pozemkov na verejnoprospešné stavby“ s doplnkami 

a poznámkami zmenšený a vytlačený na formáte A3. 

 

Všeobecne 
1. Index zastavanosti – vo VPD použiť slovo „maximálny“. V popisovom poli 

„Maximálny pomer medzi zastavanou plochou k ploche pozemku“. Odôvodnenie: 

zvýšenie prehľadnosti VPD. 

 

 

2. Index zelene – vo VPD použiť slovo „minimálna“. „Minimálna veľkosť výmery plôch 

terénu s vegetačným krytom k celému bilancovanému územiu“. Odôvodnenie: 

zvýšenie prehľadnosti VPD. 

 

 

3. Preparcelovanie hranice navrhovaných pozemkov v časti BD2 a BDP vo vzťahu ku 

garážam. Navrhujeme odstup hranice navrhovanej parcely od vonkajšieho obvodového 

múru garáži na min. 1,5 – 2,0 m. Odôvodnenie: pokladáme za úplne zbytočné riešiť 

komunikáciu pre peších a cyklistov vedenú medzi bytovou výstavbou a garážami. 

Komunikácia C3 je plne postačujúca a vyhovujúca. Plocha je jednoznačne využiteľná 

a prislúchajúca k bytovej zástavbe. Pôvodne navrhované riešenie počíta s cca 1890 m
2
 

plochy pod chodníky a verejnú zeleň. Nami navrhované riešenie počíta s max. plochou 

375 m
2
 (pri odstupe 1,5 m od obvodovej steny garáži). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripomienka akceptovaná. Už v návrhu ÚPN-Z Dlhé 

diely na prerokovanie je v záväznej časti  podkap. 

3.3.4 na str. 51 index zastavanosti zadefinovaný ako 

„horná hranica“. 

 

Pripomienka akceptovaná. Už v návrhu ÚPN-Z Dlhé 

diely na prerokovanie je v záväznej časti  podkap. 

3.3.4 na str. 51 koeficient zelene zadefinovaný ako 

„minimálny rozsah“. 

 

Pripomienka akceptovaná. Už v návrhu ÚPN-Z Dlhé 

diely na prerokovanie je návrh parcelácie pri bytových 

domoch odporučený. Kopíruje želané rozčlenenie 

plochy zóny na priestory jasne verejné a priestory 

súkromné. Prípustné je iné odčlenenie parcely, napr. 

len pod bytový dom a pod.. Podstatné je funkčné 

využitie a návrh parcelácie kopíruje funkčnú plochu 

pre rozvoj bývania (regulovaný priestor BDP a BDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. 51 

 

 

 

 

str. 51 

 

 

 

 

výkres č. 4 
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Textová časť 

1. str. 47 – Výškové osadenie stavby VO. Trváme na zmene definície „Výška je určená 

v závislosti od regulovaného priestoru s prípustnou odchylkou + 0,250 m“. 

Odôvodnenie: z konštrukčných dôvodov má drevostavba inú výškovú úroveň ako 

stavba zhotovená z murovacích tvárnic, prípadne iných alternatív. Stavby v pasívnom 

štandarde majú tepelnú izoláciu podláh hrúbky 400 mm, čo značne ovplyvňuje 

výškovú polohu 1 NP. 

 

2. str. 34 – Typy regulovaných priestorov podľa typu zástavby – pridať navrhované 

plochy „RDI A3 a RDI A4“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. str. 49 – Výšková hladina VZ – 1-2 NP. Trváme na zmene definície „1-2 NP“ na 

„Prípustné sú 1 nadzemné podlažie, 2 nadzemné podlažia a kombinácia 2 a viac hmôt 

stavby RD, kde hlavná hmota stavby má 2 nadzemné podlažia ostatné hmoty, resp. 

druhá časť stavby má 1 nadzemné podlažie, obe podlažia môžu mať tú istú úroveň 

podlahy alebo je úroveň oboch hmôt rozdielna až do výšky max. ½  podlažia, 

kopírujúch klesanie/stúpanie terénu“. Odôvodnenie: požadované rozvoľnenie 

výškových regulácii objektov, ktoré nebude mať negatívny dopad, naopak bude mať 

pozitívny dopad na množstvo slnečných lúčov dopadajúcich na susedné parcely 

a objekty. 

/BD1,2/) vrátane plochy pod bytový dom a plochy pre 

obytnú zeleň, prístupové chodníky, ihriska a pod.. 

Jasne ostala odčlenená plocha pre izolačnú zeleň 

a plochy hydrického biokoridoru, v prípade záujmu 

časť týchto funkčných plôch môže byť súčasťou 

parcely s tým, že na nich bude uvedená funkcia 

zachovaná a rozvíjaná.  

 

Pripomienka akceptovaná čiastočne. Prípustná 

odchýlka stanovená na +0,200 a upravená v podkap. 

3.3.2. „Regulácia umiestnenia stavieb“ záväznej 

časti návrhu ÚPN-Z. 

 

 

 

Pripomienka akceptovaná čiastočne. Jedná sa 

o požiadavku zaradenia nového typu regulovaného 

priestoru zastavaného stavbami v regulovanom 

priestore „RDI A1 rodinné domy izolované“. Po 

prehodnotení pripomienkovaných  lokalít  je regulácia 

v rámci regulovaného priestoru RDI A1 doplnená o 

nový typ regulovaného priestoru RDI A3 (podkap. 

2.h)b) Regulácia v regulovaných priestoroch návrhovej 

časti a v podkap. 3.3.1. Typy regulovaných priestorov 

a 3.3.5. Regulácia v regulovaných priestoroch záv. 

časti návrhu ÚPN-Z).  Prehodnotenie regulácie je 

uvedené vo vyhodnotení pripomienky k bodu 2. v 

Textovej a grafickej časti (str. 8 tohto vyhodnotenia). 

 

Pripomienka neakceptovaná. Požadovaná 

variantnosť regulácie VZ môže viest k chaotickému 

priestorovému usporiadaniu hmôt v rámci ulice. Bez 

stanovenia prípustnej výšky nemá budúci vlastník 

záruku, aký dom v jeho susedstve bude povolený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. 47 

 

 

 

 

 

 

str. 34, 46, 52, 

výkres č. 5 
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4. str. 50 – Iné nároky na architektonické stvárnenie stavieb – tretia odrážka – trváme na 

odstránení slovného spojenia „- byty seniorov“. 

 

 

 

5. str. 51 – Prípustnosť drobných stavieb – odstrániť „Oplotenie v regulovanom priestore 

BD1 a BD2 je neprípustné“ a doplniť „Oplotenie regulovaných plôch BD2 je 

prípustné, avšak iba za predpokladu, že sa jedná o oplotenie pozemku prislúchajúceho 

k prízemným bytovým jednotkám, kde sa počíta s vytvorením určitej oddychovej 

súkromnej zóny, terasy, záhrady“. Pre predstavu architektonického riešenia viz obr. 1. 

 

 

6. str. 55 – 3.6 Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby 

– prvý odstavec – chýba číslo zákona 50/1976 Z. z..  

 

Textová a grafická časť 

K regulácii v regulovaných priestoroch: 

1. BDP Bytový dom - pavilónová zástavba: 

a) regulatív „VZ – výšková hladina“ požadujú zmeniť z 3-4 NP/PR1 na 2-4 NP/PR1, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) v ÚPN-Z definovať funkciu plochy/parcely na „plochy pre bývanie“ bez 

špecifikácií. Odôvodnenie: je predčasné a z ekonomického hľadiska príliš 

riskantné zamerať sa iba na bytovú výstavbu so špecifickým zameraním pre 

seniorov. 

 

 

 

 

 

 

Pripomienka neakceptovaná. Pojem „byty seniorov“ 

rešpektuje schválené Zadanie pre vypracovanie ÚPN-Z 

Dlhé diely a nadradenú ÚPD mesta – územný plán 

mesta Nová Dubnica – zmena a doplnok č. 7. 

 

Pripomienka akceptovaná. Znenie odrážky upravené 

tak, že je prípustné ohradiť/oplotiť obytné terasy 

a záhrady nadväzujúce na stavby bytových domov 

v regulovanom priestore BD2. Upravené aj v podkap. 

2.h)b) Regulácia v regulovaných priestoroch návrhovej 

časti ÚPN-Z. 

 

Pripomienka akceptovaná. Zákon č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov doplnený. 

 

 

 

Pripomienka neakceptovaná. Plocha BDP 

prehodnotená ako celok vzhľadom na požiadavku 

zmenšenia tejto plochy v prospech bývania 

v rodinných domoch. Regulatív výškovej hladiny nie 

je možné zmeniť, nakoľko návrh ÚPN-Z musí byť 

v súlade s požiadavkami schváleného Zadania pre 

vypracovanie ÚPN-Z a v súlade s nadradenou ÚPD 

mesta (rešpektuje sa požiadavka  umiestnenia 80 

garsoniek).  

 

Pripomienka akceptovaná čiastočne. Funkčné 

usporiadanie územia (funkčné využitie jednotlivých 

pozemkov zóny) vyplýva zo schváleného Zadania pre 

vypracovanie ÚPN-Z Dlhé diely a nadradenej ÚPD – 

územný plán mesta Nová Dubnica – zmena a doplnok 

č. 7.. Po prehodnotení rozsah tejto plochy a jej 

regulácia upravené v súlade s nadradenou ÚPD 

a zadaním.  Funkčné využitie časti  regulovaného 

priestoru BDP zmenené na funkciu „plochy pre 

bývanie v rodinných domoch vrátane obytnej zelene“  

 

 

 

 

 

str. 35, 51 

 

 

 

 
 

 

str. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
výkresy č. 2, 4, 

5 
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2. RDI A3 Rodinné domy izolované: jedná sa o časť regulovaného priestoru RDI A1 

podľa grafického vymedzenia 

a) požadujú všetky navrhované regulatívy zmeniť nasledovne: 

IZP na 0,35, 

KZ na 60 %,  

VZ na 1 NP/PR1, 

VO na + 0,450, 

Prípustný tvar strechy na bez regulácie/do 25°, 

Poloha hrebeňa strechy ..... na rovnobežný, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) odstupovú vzdialenosť hlavnej (južnej) fasády od hranice parcely a komunikácie 

zvýšiť na min. 8,0 m so zachovaním využiteľnej zastavovacej plochy (hĺbka 18,0 

m). Odôvodnenie: obmedzenie nežiadúceho vizuálneho kontaktu hlavne smerom 

z ulice do okien rodinných domov. Zväčšený priestor medzi obvodovou stenou 

RD a ulicou umožňuje výsadbu zelene a vytvorenie zeleného pásu. 

 

3. BD2 Bytový dom 

-   regulatív „VZ – výšková hladina“ požadujú zmeniť z 3-4 NP/PR1 na 2-4 NP/PR1. 

Odôvodnenie: v záujme investorov je stavať bytové domy bez využitia 1 NP na iné 

účely ako je bývanie. Pre predstavu navrhovaného riešenia viz Obr. 1. Navyše 

voľnosť v podlažnosti umožňuje prirodzené a nenásilné výškové odstupňovanie 

bytového domu vo vzťahu k priľahlej zástavbe izolovanými RD. 

 

 

s regulovaným priestorom RDI A1. Nakoľko sa jedná 

o ÚPD zóny nie je možné definovať funkčné plochy 

bývania všeobecne, bez podrobnejšej regulácie územia 

- pozemku.  

  

 

 

Pripomienka akceptovaná čiastočne. Regulatívy KZ, 

VO, Poloha hrebeňa strechy ... sú takto navrhnuté už 

v návrhu ÚPN-Z Dlhé diely na jeho prerokovanie. 

Ostatné regulatívy /IZP, VZ, prípustný tvar 

strechy/prípustný sklon strechy (v stupňoch), poloha 

hrebeňa strechy/ po prehodnotení upravené – zmenené 

v rámci časti regulovaného priestoru RDI A1, v novom 

regulovanom priestore RDI A3 so stanovením  

regulatívov nasledovne: 

IZP – 0,30 (ako pôvodný v RDI A1), 

KZ – 60 % (ako pôvodný v RDI A1), 

VZ – 2 NP/PR1, 

VO – +0,450 % (ako pôvodný v RDI A1), 

Prípustný tvar strechy/prípustný sklon strechy (v 

stupňoch) – Pl, Pu/do 17°, 

Poloha hrebeňa strechy .....  – bez regulácie. 

 

Pripomienka neakceptovaná. Súčasne navrhnutá 

vzdialenosť fasád je 22 m, čo je dostatočný priestor aj 

pre výsadbu zelene. Zväčšovaním tohto priestoru by 

došlo k strate identity ulice. 

 

 

 

Pripomienka akceptovaná. Regulatív výškovej 

hladiny zmenený v podkap. 3.3.3 Regulácia intenzity 

zastavania pozemkov a 3.3.5 Regulácia 

v regulovaných priestoroch záväznej časti návrhu 

ÚPN-Z.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. 52, výkres č. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. 49, 54, 

výkres č. 5 
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4. RDI A4 Rodinné domy izolované: jedná sa o časť regulovaného priestoru RDI A1 

podľa grafického vymedzenia 

-   regulatív „Prípustný tvar strechy“ požadujú zmeniť z St, Se/22-25 na bez 

regulácie/do 25°. 

 

 

 

5. RDR Rodinné domy radové 

a) regulatív „Prípustný tvar strechy“ požadujú zmeniť z Pl, Pu/do 17° na Pl, Pu, 

Se/do 17°, 

 

 

b) v parcelácii pridať obslužný chodník o šírke min. 1,5 m. 

 

 

 

 

 

6. RDI C2 Rodinné domy izolované 

a) regulatív „Prípustný tvar strechy“ požadujú zmeniť z St, Va, Se/22-25° na Pl, Pu, 

Se, St, Va/do 17°, 

 

 

 

b) regulatív „Poloha hrebeňa“ z rovnobežný na bez regulácie. 

Špecifické a kompozičné nároky na stavbu „bez regulácie“. Odôvodnenie: hĺbka 

pozemku si podmieňuje použitie plochej strechy, prípadne pôdorysné tvary 

objektu v podobe písmena L, kde je pomerne náročné a nevyhovujúce orientovať 

smer hrebeňa kolmo na ulicu. 

 

7. RDI D Rodinné domy izolované 

-   regulatív „Prípustný tvar strechy“ požadujú zmeniť z St, Se/35 na Pl, Pu, Se/do 35°, 

 

Pripomienka neakceptovaná. Požadovaná zmena 

regulatívu „Prípustný tvar strechy/prípustný sklon 

strechy (v stupňoch)“ by viedla k chaotickému 

priestorovému usporiadaniu hmôt v rámci ulice. 

Pripomienke bolo čiastočne vyhovené v rámci 

doplneného nového regulovaného priestoru RDI A3. 

 

 

Pripomienka akceptovaná. Regulatív Prípustný tvar 

strechy zmenený v podkap. 3.3.5 Regulácia 

v regulovaných priestoroch záv. časti  návrhu ÚPN-Z. 

 

Pripomienka akceptovaná. Už v návrhu ÚPN-Z Dlhé 

diely na prerokovanie je v záväznej časti v podkap. 

3.3.4 na str. 53. v regulovanom priestore prípustné 

osadenie spoločného obslužného chodníka na dvorovú 

hranu pozemkov.  

 

 

Pripomienka neakceptovaná. Požadovaná zmena 

regulatívu „Prípustný tvar strechy“ by viedla 

k chaotickému priestorovému usporiadaniu hmôt 

v rámci ulice.  

 

Pripomienka akceptovaná. Regulatív „Poloha 

hrebeňa ...“ zmenený v podkap. 3.3.5 Regulácia 

v regulovaných priestoroch záväznej časti návrhu 

ÚPN-Z.  

 

 

 

Pripomienka akceptovaná čiastočne. V podkap. 

3.3.5 Regulácia v regulovaných priestoroch záväznej 

časti návrhu ÚPN-Z regulatívy v RDI D z dôvodu 

zmenšenia veľkosti pozemkov (pripomienka Róberta 

Reháka pod P.č. D4) zmenené nasledovne: 

IZP – z 0,3 na 0,4, 

KZ – z 60 % na 55 %, 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. 53, výkres č. 

5 

 

 

str. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. 53, výkres č. 

5 

 

 

 

 

 

str. 54, výkres č. 

5 
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VZ – 1-2 NP/PR1 (ako pôvodný v RDI D), 

VO - +0,150 (ako pôvodný v RDI D), 

Prípustný tvar strechy/prípustný sklon strechy (v 

stupňoch) – z St, Se/35 na Pl, Pu/do 17°, 

Poloha hrebeňa strechy .....  – z rovnobežný na bez 

regulácie. 

 

Pre zachovanie možnosti umiestnenia stavieb RD so 

stanovou a sedlovou strechou so sklonom do 35° je 

v podkap. 3.3.5 Regulácia v regulovaných priestoroch 

záväznej časti návrhu ÚPN-Z regulácia v regulovanom 

priestore RDI B Rodinné domy izolované upravená 

nasledovne: 

KZ – z 65 % na 60 %, 

VZ – z 1-2 NP/PR1 na 1-2 NP/PR2 

Prípustný tvar strechy/prípustný sklon strechy (v 

stupňoch) – z Pl, Pu/do 17° na St, Se/35, 

Poloha hrebeňa strechy .....  – bez regulácie. 

 

 

 

 

 

 

 

str. 53, výkres č. 

5 

D2 Milan Vojtek, SNP, 9-25/94, Nová Dubnica, vlastník garáže s. č. 3825 (prvej v rade) na 

pozemku parc. č. C-KN 1569 navrhovanej na asanáciu, zo dňa 12.06.2012 (podané 

14.06.2012) 

 

Nesúhlasím s navrhovanou asanáciou garáže LV 1367. 

 

 

 

 

Pripomienka neakceptovaná.  

Už v ÚPN mesta Nová Dubnica – zmena a doplnok č. 

7 je dopravná obsluha zóny Dlhé diely riešená aj 

z východnej strany (ul. Topoľová) komunikáciou 

funkčnej triedy C3 kategórie MOU 7,5/30 (podkap. 

2/2.1.3.2.1. Doprava). Pričom v záväznej časti tejto 

zmeny a doplnku je: 

-  v kap. a/ Zásady a regulatívy priestorového   

a funkčného usporiadania územia, v bode a/1.6. je 

v rámci definovaných zásad rozvoja ustanovená 

potreba rešpektovania návrhu prepojenia základného 

vnútorného komunikačného systému obytnej zóny 

na súčasný komunikačný systém mesta, 

-  v kap. d/ Zásady a regulatívy umiestnenia verejného 

dopravného a technického vybavenia územia, je 

v piatej odrážke podkap. d/1.1. Doprava 
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zadefinovaná potreba rezervovať územie pre 

vybudovanie obslužných prístupových komunikácii 

funkčnej triedy C3, 

-  medzi vymedzenými verejnoprospešnými stavbami 

sú pod č. VPS-1zaradené aj verejné miestne 

komunikácie zberné, obslužné a obytné ulice. 

Úlohou ÚPN-Z je spodrobnenie v ÚPN mesta 

navrhnutého riešenia, umiestňujú sa v ňom stavby na 

pozemkoch tak, aby navrhnuté riešenie zodpovedalo 

nielen z urbanistickým potrebám, ale aj z hľadiska 

technického riešenia (hlavne rešpektovanie príslušných 

STN). 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je návrh na 

asanáciu objektov individuálnych garáži a vybraných 

objektov v areáli technických služieb mesta pre 

potrebu výstavby verejnej dopravnej a technickej 

vybavenosti územia nevyhnutný. 

D3 Ondrej Poruban, Hviezdoslavova 63-17/7, Nová Dubnica, vlastník garáže s. č. 3824  na 

pozemku parc. č. C-KN 1568 navrhovanej na asanáciu, zo dňa 15.06.2012 (podané 

18.06.2012) 

 

Podľa návrhu územného plánu mesta Nová Dubnica riešením výstavby domov na Dlhých 

dieloch je uvažované s prístupovou cestou z Topoľovej ulice podľa návrhu s asanáciou 

mojej garáže ev. č. 824, ktorej som právoplatným vlastníkom. Z toho dôvodu jednoznačne 

nesúhlasím s asanáciou mojej garáže za žiadnych podmienok. Riešenie príjazdovej cesty 

žiadam riešiť iným spôsobom, ktorý bude prijateľný pre všetky zainteresované strany. Pri 

doterajších dvoch stretnutiach s majiteľmi garáži ich stanovisko bolo jednoznačne 

nesúhlasné a nemenné. 

 

 

 

 

Pripomienka neakceptovaná. Vyhodnotenie totožné 

ako pri prechádzajúcej pripomienke. 

 

 

 

D4 Róbert Rehák, obyvatelia mesta Nová Dubnica a spoluvlastník pozemku parc. č. C-KN 

410/5, zo dňa  26.7.2012 (podané 26.07.2012 po lehote) 

 

Na základe zvýšeného dopytu pri stavebných parcelách s menšou výmerou navrhujeme 

zmenšiť navrhované parcely v regulovanom priestore označenom v projektovej 

dokumentácii ako RDI C2, prípadne RDI D v severovýchodnej časti riešeného územia. 

Zmenšením stavebných parciel vznikne priestor pre zahustenie výstavby a zvýšenie počtu 

stavebných parciel. 

 

 

 

Pripomienka akceptovaná. Parcelácia v regulovanom 

priestore RDI C1 (v grafickej časti návrhu na 

prerokovanie bol nesprávne označený tento regulovaný 

priestor ako RDI C2) a RDI D upravená.  

Z dôvodu zmenšenia veľkosti pozemkov v RDI C1 je 

upravená regulácia nasledovne: 

IZP – z 0,25 na 0,35, 

 

 

 

str. 52, 53,  

výkresy č. 2, 4, 

5 
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a v RDI D nasledovne: 

IZP – z 0,3 na 0,4, 

KZ – z 60 % na 55 %, 

VZ – z 1-2 NP/PR2 na 1-2 NP/PR1, 

Prípustný tvar strechy/prípustný sklon strechy (v 

stupňoch) – z St, Se/35 na Pl, Pu/do 17°, 

Poloha hrebeňa strechy .....  – z rovnobežný na bez 

regulácie. 

    

    

V Verejnosť   

V1 Milan Žovinec, Trenčianska 84- 23, Nová Dubnica, pripomienky uplatnené elektronickou 

poštou dňa 25.06.2012 

 

1. Domy na pozemkoch s orientáciou záhrady na juh (RDI C2, RDI A1) by mali 

mať možnosť realizácie plochej strechy. 

Vzhľadom na to, že nový ÚP zóny počíta s výstavbou nízko energetických 

a pasívnych RD, mali by mať poskytnuté čo najoptimálnejšie podmienky na ich 

realizáciu. Týka sa to orientácie pozemku ako hmotovo priestorovej štruktúry. 

Ideálnou orientáciou pre takéto typy domov je vstup do domu zo severu, veľké 

zasklené plochy s optimálne riešeným tienením na juhu a čo najmenej veľkých 

zasklených plôch orientovaných západne. Okrem orientácie je veľmi dôležitý aj typ 

strechy. Klasické sedlové a iné typy „šikmých“ striech nie sú práve najvhodnejšie 

kvôli neoptimálnemu objemu nevyužitého a nevykurovaného priestoru pod strechou, 

čo vytvára vyššie straty tepla prechodom konštrukciami. Najoptimálnejším riešením 

by bolo umožniť mať pozemkom RDI C2 a RDI A1 plochú strechu. 

Ba čo viac zohľadňujúc umiestnenie susedných pozemkov z juhu, kde sú predurčené 

ploché strechy, ako aj na pozemkoch RDI B na tej istej ulici, by taktiež bolo 

vhodnejšie riešenie domov s plochou strechou na pozemkoch RDI C2. 

 

2. Prehodnotenie možnosti stavať domy s 2 nadzemnými podlažiami na pozemkoch 

RDI C2. 

Vychádzam hlavne s možnosti max. využitia objemu na NE alebo pasívny dom 

(ideálna proporcia je axaxa) a z výškového osadenia strechy vzhľadom na vonkajší 

terén. V prípade sedlovej strechy s PR1 a so sklonom určeným v ÚP zóny vychádza 

výška hornej hrany hrebeňa dokonca vyššie ako v prípade plochej strechy na úrovni 

2NP. Z toho vyplýva, že RD s plochou strechou a 2 nadzemnými podlažiami by 

 

  

 

Pripomienka akceptovaná čiastočne. V regulovanom 

priestore RDI C2 sa pri regulatíve „Prípustný tvar 

strechy/prípustný sklon strechy (v stupňoch)“ 

neuvažuje s plochou strechou, keďže požiadavka 

väčšiny potenciálnych stavebníkov tlmočená 

spracovateľovi obstarávateľom bola na typ bungalov, 

teda so šikmou strechou. 

Návrh regulácie v regulovanom priestore RDI A1 

doplnený do návrhu ÚPN-Z aj o RD s plochou 

strechou v rámci nového regulovaného priestoru RDI 

A3 a aj upravená regulácia v regulovanom priestore 

RDI D umožňuje umiestnenie rodinných domov 

s plochou strechou. 

 

 

 

Pripomienka neakceptovaná. Viď. stanovisko mesta 

k prvej časti predchádzajúcej pripomienky. 

Rodinné domy s plochou strechou je možné umiestniť 

v regulovaných priestoroch RDI A3 a RDI D, pričom 

v RDI A3 aj s 2 NP. 

 

 

 

 

 

str. 52,  53, 

výkres č. 5 
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netienili domom severne od nich, rovnako ako netienia ani navrhované 1-podlažné RD 

so sedlovou strechou. Navyše si myslím, že by domy s plochými strechami 

s možnosťou plnohodnotného 2 nadzemného podlažia aspoň nad časťou pôdorysu viac 

korešpondovali s pozemkami v priamom susedstve z juhu ako aj zo severu. Na 

susedných južných pozemkoch sú určené domy s dvoma nadzemnými podlažiami 

a plochými strechami a na susedných severných pozemkoch sú určené domy s hlavnou 

časťou s dvoma nadzemnými podlažiami v kontakte s cestou. Optimálnejšie by 

v tomto prípade mohli byť RD s plochou strechou a časťou pôdorysu 1NP s dvoma 

nadzemnými podlažiami. 

 

3. Definícia 1-2 NP je zavádzajúca. 

Podľa terajšej definície znamená 1-2 NP dom a) zložený z viacerých objemov, pričom 

1 /hlavný/ z nich má 2 nadzemné podlažia, ostatné majú 1 nadzemné podlažie, b) časť 

pôdorysu 1 nadzemného podlažia má obytné podkrovie. Vzhľadom na to, že všetky 

RD I (izolované rodinné domy) majú zadefinované 1-2 NP, vychádza z toho 

informácia, že každý RD I by mohol mať aspoň časť obytného podkrovia. Vzhľadom 

na to, že šírka pozemkov sa pohybuje od 21 do 23,3 m a vzhľadom na to, že stavebná 

čiara určuje max. šírku domu 11 – 13,3 m (stavebná čiara 7+3 od hranice pozemku), 

nie je možné pri určenom max. sklone strechy 25° bez možnosti nadmúrovky (PR1) 

dosiahnuť v podkroví minimálnu normou určenú svetlú výšku na obytnú miestnosť. 

V týchto priestoroch podkrovia je totiž možné dosiahnuť maximálne tak minimálnu 

podchôdznu výšku 2100 mm a nie 2650 mm, čo je minimálna svetlá výška obytnej 

miestnosti. V takomto prípade by mal mať každý pozemok presne určenú max. možnú 

podlažnosť, z čoho vyplýva, že iba pozemky RDI B, RDI D môžu mať 2 NP a všetky 

ostatné RDI môžu byť iba jednopodlažné bez obytného podkrovia. Je dôležité to 

uviesť, aby to nezavádzalo záujemcov o kúpu pri výbere pozemku. 

 

4. Chýba možnosť stavania jednopodlažných RD v rôznych pôdorysných tvaroch 

(napr. L a pod.) 

Podľa definície 1-2 NP môžu byť domy zložené z viacerých objemov, pričom 1 

/hlavný/ z nich má 2 nadzemné podlažia, ostatné majú 1 nadzemné podlažie. Z toho 

vyplýva, že iba tie domy, ktoré majú 2 NP môžu byť zložené z viacerých objemov. To 

predurčuje pôdorys jednopodlažných domov na presný štvorec alebo obdĺžnik, čo je 

priveľmi obmedzujúce, a to bezdôvodne. Všetky domy by mali mať možnosť skladať 

sa z viacerých objemov, samozrejme pri dodržaní regulácie na orientáciu hrebeňa 

strechy – a síce tej strechy, ktorá je v kontakte s cestou. Ide o povolenie stavať RD 

v tvare L a pod., ktoré sú pre takéto domy (najmä jednopodlažné) veľmi výhodné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripomienka akceptovaná čiastočne. Čiastočné 

využitie podkrovia je možné realizovať aj inak, ako je 

uvedené v pripomienke, použitím 2 strešných rovín 

v rovnakom sklone. Pre vyššiu zrozumiteľnosť je 

v podkap. 3.3.3 Regulácia intenzity zastavania 

pozemkov záväznej časti  návrhu ÚPN-Z upravená 

charakteristika VZ – výšková hladina (v nadzemných 

podlažiach)/poloha rímsy (PR).  

Poznámka:  

v zmysle STN 73 43O1 Budovy na bývanie čl. 7.2.2 je 

svetlá výška obytných miestností min. 2400 mm 

(odporučená 2600 mm). Svetlá výška obytných 

miestností v podkroví, ktoré sú súčasťou bytu 

v nižšom podlaží (čo bude asi väčšinou  prípad RD 

navrhovaných a následne aj realizovaných v obytnej 

zóne Dlhé diely), musí byť min. 2300 mm. 

 

Pripomienka akceptovaná. Tvar domov, napr. L nie 

je regulovaný už v záv. časti návrhu ÚPN-Z na jeho 

prerokovanie (podkap. 3.3.2 Regulácia umiestnenia 

stavieb na pozemkoch, časti Stavebná čiara a Odstupy 

stavieb). V ÚPN-Z sa určuje pre stavbu maximálna 

plocha – v nej je možný akýkoľvek tvar, ktorý sa vpíše 

do tejto plochy.  

Návrh umožňuje pôdorysnú variabilitu, reguluje 

priestorové parametre domov. Návrh nepreferuje 

stavby jednopodlažných RD, vzhľadom na požiadavky 

definovane obstarávateľom a potvrdené prieskumom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. 46, 47, 

výkres č. 5 
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5. Zakázanie radikálnych sklonových úprav terénu a tvorbu vysokých oporných 

múrov na hraniciach pozemkov. 

Niektoré pozemky majú výrazný sklon a to by mohlo byť zdrojom nechcených 

výrazných úprav terénu a následných problémov medzi susedmi. Ide o to, aby na 

hraniciach takýchto pozemkov nevznikali oporné múry až do výšky celého jedného 

podlažia, keďže výškový rozdiel terénu na jednom pozemku je od 2-3 m. Keby chcel 

nejaký vlastník pozemku vyrovnať terén približne na úroveň cesty, jeho susedia by 

mali pozdĺž svojho pozemku susedov oporný múr do výšky 2-3 m, čo by im 

znehodnotilo pozemok (pocit zakopania pod úroveň terénu, resp. tunelový efekt). Je 

dôležité takéto výrazné úpravy zakázať a určiť maximálnu možnú výškovú úpravu 

pôvodného terénu aj v nadväznosti na susediaci pozemok. 

u budúcich potenciálnych záujemcov.   

 

Pripomienka akceptovaná. Regulácia umelých úprav 

terénu doplnená do podkap. 2.f) Začlenenie stavieb do 

okolitej zástavby, pamiatkových rezervácii, do 

pamiatkových zón a do ostatnej krajiny návrhovej časti 

a podkap. 3.3.2 Regulácia umiestnenia stavieb na 

pozemkoch a 3.3.5 Regulatívy začlenenia stavieb do 

okolitej zástavby, pamiatkových rezervácii, do 

pamiatkových zón a do ostatnej krajiny záväznej časti 

návrhu ÚPN-Z. 

 

 

 

 

str. 32, 47-48, 

55 

V2 Ing. Matej Rehák, Okružná 591/75, Nová Dubnica, pripomienka uplatnené elektronickou 

poštou dňa 26.06.2012 

 

V zmysle § 23 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. podávam pripomienku k územnému 

plánu zóny Dlhé diely v Novej Dubnici týkajúcu sa regulovanej časti BDP umiestnenú 

v severozápadnej časti predmetného územia. Z dôvodu zvýšeného dopytu na výstavbu 

izolovaných rodinných domov a kúpu samostatných parciel do osobného vlastníctva je na 

mieste prerokovať a prehodnotiť záväzné funkčné využitie regulovaných plôch, ktoré sú 

vedené v predmetnej časti BDP ako „plochy pre rozvoj bývania so špecifickým zameraním 

(bývanie seniorov“. Z hľadiska funkčného využitia plôch navrhujem prijať alternatívu 

„plochy pre rozvoj bývania v rodinných domoch“ čím by sa v budúcnosti mohlo predísť 

zbytočným, časovo a finančne náročným zmenám a doplnkom územného plánu zóny. 

 

 

 

Pripomienka akceptovaná čiastočne. Funkčné 

usporiadanie územia (funkčné využitie jednotlivých 

pozemkov zóny) vyplýva zo schváleného Zadania pre 

vypracovanie ÚPN-Z Dlhé diely a nadradenej ÚPD 

mesta – územného plánu mesta Nová Dubnica – zmena 

a doplnok č. 7. Po prehodnotení je rozsah tejto plochy 

a jej regulácia upravené v súlade s nadradenou ÚPD a 

schváleným zadaním (rešpektovaná požiadavka 

umiestnenia 80 garsoniek).  

Funkcia – funkčné využitie časti  regulovaného 

priestoru BDP zmenené na funkciu „plochy pre 

bývanie v rodinných domoch vrátane obytnej zelene“  

s regulovaným priestorom RDI A1.  

Z dôvodu zmenšenia veľkosti plochy regulovaného 

priestoru BDP je upravená jeho regulácia v podkap. 

3.3.5 Regulácia v regulovaných priestoroch záväznej 

časti návrhu ÚPN-Z nasledovne: 

IZP – z 0,3 na 0,50, 

KZ – z 60 % na 40 %, 

VZ – 3-4 NP/PR1 (ako pôvodný v BDP), 

VO - + 0,300 (ako pôvodný v BDP), 

Prípustný tvar strechy/prípustný sklon strechy (v 

 

 

 

str. 54, výkresy 

č. 2, 4, 5 
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stupňoch) – z Pl, Pu, Va/do 17° na Pl, Pu, Va/do 25°, 

Poloha hrebeňa strechy .....  – z pavilóny na bez 

regulácie.   

    

    

    

    

 II. – OPÄTOVNÉ PREROKOVANIE   

D1 Róbert Rehák, Ing. Jozef Bukovčák, Pavel Šajben, obyvatelia mesta Nová Dubnica a 

spoluvlastníci pozemku parc. č. C-KN 410/5, zo dňa 11.6.2012  

 

Nakoľko uplatnené pripomienky neboli akceptované v plnom rozsahu, bolo v zmysle § 23 

ods. 4 stavebného zákona uskutočnené nové (opätovné) prerokovanie pripomienok.  

 

 

 

Pri novom (opätovnom) prerokovaní čiastočne zohľadnených pripomienok, konanom dňa 

15.08.2012 na Mestskom úrade Nová Dubnica, zúčastnený zastupca vlastníkov pozemku p. 

Róbert Rehák súhlasil s riešením pripomienok. 

  

D2 Milan Vojtek, SNP, 9-25/94, Nová Dubnica, zo dňa 12.06.2012 (podané 14.06.2012) 

 

Nakoľko uplatnená pripomienka nebola akceptovaná, bolo v zmysle § 23 ods. 4 stavebného 

zákona uskutočnené nové (opätovné) prerokovanie pripomienky.  

 

Pri novom prerokovaní nezohľadnenej pripomienky, konanom dňa 15.08.2012 na 

Mestskom úrade Nová Dubnica, Milan Vojtek nesúhlasil s riešením pripomienky a trvá na 

svojom stanovisku zo dňa 12.06.2012. 

Podľa § 24 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov, pri schvaľovaní návrhu 

ÚPN-Z Dlhé diely v Mestskom zastupiteľstve Nová 

Dubnica, bude predložený návrh na schválenie 

vyhodnotenia stanovísk a pripomienok k prerokovaniu, 

spolu s návrhom na rozhodnutie, že pripomienka 

Milana Vojteka sa neakceptuje 

 

D3 Ondrej Poruban, Hviezdoslavova 63-17/7, Nová Dubnica, zo dňa 15.06.2012 (podané 

18.06.2012) 

 

Nakoľko uplatnená pripomienka nebola akceptovaná, bolo v zmysle § 23 ods. 4 stavebného 

zákona uskutočnené nové (opätovné) prerokovanie pripomienky.  

 

Pri novom prerokovaní nezohľadnenej pripomienky, konanom dňa 15.08.2012 na 

Mestskom úrade Nová Dubnica, Ondrej Poruban nesúhlasil s riešením pripomienky a trvá 

na svojom stanovisku zo dňa 15.06.2012. 

 

Podľa § 24 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov, pri schvaľovaní návrhu 

ÚPN-Z Dlhé diely v Mestskom zastupiteľstve Nová 

Dubnica, bude predložený návrh na schválenie 

vyhodnotenia stanovísk a pripomienok k prerokovaniu, 

spolu s návrhom na rozhodnutie, že pripomienka 

Ondreja Porubana sa neakceptuje 
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V1 Milan Žovinec, Trenčianska 84- 23, Nová Dubnica, zo dňa 25.06.2012 

 

Nakoľko uplatnené pripomienky neboli akceptované v plnom rozsahu, bolo v zmysle § 23 

ods. 4 stavebného zákona uskutočnené nové (opätovné) prerokovanie pripomienok. 

 

Pri novom (opätovnom) prerokovaní čiastočne zohľadnených pripomienok, konanom dňa 

15.08.2012 na Mestskom úrade Nová Dubnica, zúčastnený p. Milan Žovinec súhlasil 

s riešením pripomienok. 

  

V2 Ing. Matej Rehák, Okružná 591/75, Nová Dubnica, zo dňa 26.06.2012 

 

Nakoľko uplatnená pripomienka nebola akceptovaná v plnom rozsahu, bolo v zmysle § 23 

ods. 4 stavebného zákona uskutočnené nové (opätovné) prerokovanie pripomienky.  

 

Pri novom (opätovnom) prerokovaní čiastočne zohľadnenej pripomienky, konanom dňa 

15.08.2012 na Mestskom úrade Nová Dubnica, zúčastnený p. Ing. Matej Rehák súhlasil 

s riešením pripomienky. 

  

 

 

 

Vypracoval: Ing. Jozef Čupák, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 221 (pôvodné 032) 

 

 

Schválil: Ing. Peter Marušinec – primátor mesta Nová Dubnica. 

 

 

V Novej Dubnici, dňa 09.11.2012    

 


