
Zápisnica 

 

z opätovného prerokovania pripomienok Róberta Reháka, Ing. Jozefa Bukovčáka, Pavla 

Šajbena, obyvateľov mesta Nová Dubnica, uplatnených k návrhu riešenia  ÚPN-Z Dlhé diely 

v Novej Dubnici  konaného dňa 15.08.2012 na MsÚ v Novej Dubnici. 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

 

 Rokovanie bolo zvolané v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov za účelom 

nového prerokovania uplatnených pripomienok Róberta Reháka, Ing. Jozefa Bukovčáka, 

Pavla Šajbena, obyvateľov mesta Nová Dubnica a spoluvlastníkov pozemku parc. č. C-KN 

410/5, zo dňa 11.06.2012 (podané 12.06.2012),  k návrhu riešenia ÚPN zóny Dlhé diely v 

Novej Dubnici, ktoré neboli obstarávateľom zohľadnené v plnom rozsahu. 
 

 

Predmetom rokovania boli nasledovné pripomienky: 

A. Všeobecne: 

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

pomer medzi zastavanou plochou k ploche pozemku“. Odôvodnenie: zvýšenie 

prehľadnosti VPD. 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

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“. 
 

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

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

prehľadnosti VPD. 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

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“. 

 

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). 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

Pripomienka akceptovaná. Už v návrhu ÚPN-Z Dlhé diely na prerokovanie (výkres č. 4) 

je návrh parcelácie pri bytových domoch odporučený, kopíruje želané rozčlenenie plochy 
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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 /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.  

 

 

B. Textová časť: 

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

v závislosti od regulovaného priestoru s prípustnou odchýlkou + 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. 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

Pripomienka akceptovaná čiastočne. Prípustná odchýlka stanovená na +0,200 

a upravená v návrhu ÚPN-Z. 
 

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

„RDI A3 a RDI A4“. 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

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.  

Prehodnotenie regulácie je uvedené vo vyhodnotení bodu 2. Textovej a grafickej časti. 
 

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. 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

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. 

 

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

odstránení slovného spojenia „- byty seniorov“. 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 
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Pripomienka neakceptovaná. Pojem „byty seniorov“ rešpektuje schválené Zadanie pre 

vypracovanie ÚPN-Z Dlhé diely a nadradenej ÚPD – územný plán mesta Nová Dubnica – 

zmena a doplnok č. 7. 

 

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. 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

Pripomienka akceptovaná. Znenie odrážky upravené tak, aby bolo prípustné 

ohradiť/oplotiť obytné terasy a záhrady nadväzujúce na stavby bytových domov 

v regulovanom priestore BD2. Upravené aj v návrhovej časti  podkap. 2.h)b). 

 

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

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

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

Pripomienka akceptovaná. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov doplnený. 

 

 

C. 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, 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

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 a v súlade s nadradenou ÚPD, kde je 

požiadavka umiestnenia 80 garsoniek.  

 

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. 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

Pripomienka akceptovaná čiastočne. Špecifikácia vychádza 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.  Funkcia – funkčné využitie časti  

regulovaného priestoru BDP zmenené na funkciu „plochy pre bývanie v rodinných 

domoch vrátane obytnej zelené“  s regulovaným priestorom RDI A1. Nakoľko sa 

jedná o ÚPD zóny nie je možné definovať funkčné plochy bývania všeobecne, bez 

podrobnejšej regulácie územie - pozemku.  
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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, 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

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 týchto regulatívov nasledovne: 

IZP – 0,30 (nezmenený, ako v RDI A1), 

KZ – 60 % (nezmenený, ako v RDI A1), 

VZ – 2 NP/PR1, 

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

Prípustný tvar strechy/prípustný sklon strechy (v stupňoch) – Pl, Pu/do 17°, 

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

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. 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

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. 
 

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. 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

Pripomienka akceptovaná. Regulatív výškovej hladiny upravený-zmenený v návrhu 

ÚPN-Z.  

 

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°. 
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Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

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. 

 

5. RDR Rodinné domy radové 

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

17°, 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

Pripomienka akceptovaná. Regulatív Prípustný tvar strechy upravený – zmenený 

v návrhu ÚPN-Z.  

 

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

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

Pripomienka akceptovaná. Už v návrhu ÚPN-Z Dlhé diely na prerokovanie je 

v záväznej časti  podkap. 3.3.4 na str. 53 v regulovanom priestore pripustené osadenie 

spoločného obslužného chodníka na dvorovú hranu pozemkov.   

 

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°, 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

Pripomienka neakceptovaná. Požadovaná zmena regulatívu „Prípustný tvar strechy“ 

by viedla k chaotickému priestorovému usporiadaniu hmôt v rámci ulice.  

 

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. 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

Pripomienka akceptovaná. Regulatív „Poloha hrebeňa ...“ upravený – zmenený 

v návrhu ÚPN-Z.  

 

7. RDI D Rodinné domy izolované 

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

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

Pripomienka akceptovaná čiastočne. V návrhu ÚPN-Z regulatívy v RDI D z dôvodu 

zmenšenia veľkosti pozemkov (pripomienka Róberta Reháka zo dňa 27.7.2012) upravené 

– zmenené nasledovne: 

IZP – z 0,3 na 0,4, 

KZ – z 60 % na 55 %, 

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

VO - +0,150 (ako pôvodný v RDI D), 
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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 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. 

 

 

 

Stanovisko Róberta Reháka: 

S riešením všetkých pripomienok súhlasí. 

 

Ing. Jozef Bukovčák a Pavel Šajben sa nového (opätovného) prerokovania uplatnených 

pripomienok nezúčastnili. 

 

 

Zapísal: Ing. Čupák 

 

Zápisnica bola prítomným nahlas prečítaná. 


