
Zápisnica 

 

z opätovného prerokovania pripomienky Ing. Mateja Reháka, obyvateľa mesta Nová Dubnica, 

uplatnenej 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 uplatnenej pripomienky Ing. Mateja Reháka, obyvateľa mesta Nová 

Dubnica zo dňa 26.06.2012 (uplatnená elektronickou poštou),  k návrhu riešenia ÚPN zóny 

Dlhé diely v Novej Dubnici, ktorá nebola obstarávateľom zohľadnená v plnom rozsahu. 
 

 

Predmetom rokovania bola nasledovná pripomienka: 

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. 

 

Stanovisko mesta Nová Dubnica: 

Pripomienka akceptovaná čiastočne.  

Špecifikácia (funkčné plochy) 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 

schváleným zadaním (rešpektovaná požiadavka 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 

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 stupňoch) – z Pl, Pu, Va/do 17° na Pl, Pu, 

Va/do 25°, 

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

 

 

Stanovisko Ing. Mateja Reháka: 

S riešením pripomienky súhlasí. 

 

Zapísal: Ing. Čupák 

 

Zápisnica bola prítomným nahlas prečítaná. 


