
Regulatívy územno-priestorových častí:  

B.1. Územno -priestorová časť 
 

 

 

 
 
 
 

 

B.2. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Na západ od ulice „Na Poľanu“ + ulica Bn + hranica riešeného územia zo 

západnej strany + Ulica Bn 
súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch,  
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň 
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Radením domov využiť možnosť vyhliadky na mesto a priehradu. 
Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  

hospodárske objekty 
Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti 
medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Realizácia  časti UPČ je podmienená realizáciou AT-stanice vodovodov. 
Areál začať realizovať v prvej etape 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ohraničenie UPČ Na severovýchod od ulice „SNP“ + hranica riešenej zóny + ulica Bn + ulica 
„Na Poľanu“ + ulica Bb 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch,  
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň 
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Na sprístupnenie vnútrobloku parciel je nutné realizovať komunikáciu 
s otočkou pre zásobovanie a odvoz odpadu. 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  
hospodárske objekty 
Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti 
medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Realizácia  časti UPČ je podmienená realizáciou AT-stanice vodovodov. 
Areál začať realizovať v prvej etape 



B.3. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Na sever od ulice Bb + Ulica  „Na Poľanu“ + ulica Ba + Ulica Be 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch, Verejná parková zeleň 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň. v severnej časti UPČ 
limitovanej ochrannými pásmami technického vybavenia realizovať 
verejnú parkovú zeleň 

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Radením domov využiť možnosť vyhliadky na mesto a priehradu. 
Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  

hospodárske objekty 
Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti 
medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Realizácia UPČ je podmienená realizáciou AT-stanice vodovodov a v časti  
preložkou vzdušného vedenia VN. 
Areál začať realizovať v prvej etape s postupným dokončením až po tretiu 
etapu. 

 

B.4. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Na sever od ulice Bb + Ulica Be + Ulica Ba + Ulica Bf 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch, Verejná parková zeleň, Občianska 

vybavenosť  
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň. V severnej časti UPČ 
limitovanej ochrannými pásmami technického vybavenia realizovať 
verejnú parkovú zeleň 

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Radením domov využiť možnosť vyhliadky na mesto a priehradu. 
Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  

hospodárske objekty 
Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti 
medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Realizácia UPČ je podmienená realizáciou AT-stanice vodovodov a v časti  
preložkou vzdušného vedenia VN. 
Areál začať realizovať v prvej etape s postupným dokončením až po tretiu 
etapu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.5. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Na sever od ulice Bb + Ulica Bf + ulica Ba + Ulica Bg 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch, Verejná parková zeleň, Občianska 

vybavenosť 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň. V severnej časti UPČ 
limitovanej ochrannými pásmami technického vybavenia realizovať 
verejnú parkovú zeleň 

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky V južnej časti UPČ možnosť blokovej zástavby občianskeho vybavenia 
Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  

hospodárske objekty 
Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti 
medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Realizácia UPČ je podmienená realizáciou AT-stanice vodovodov 
Areál realizovať v tretej etape. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



B.6. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Na sever od ulice Bb + Ulica Bg + ulica Ba + Ulica Bh 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch, Verejná parková zeleň, Občianska 

vybavenosť 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň. v severnej časti UPČ 
limitovanej ochrannými pásmami technického vybavenia realizovať 
verejnú parkovú zeleň 

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky V južnej časti UPČ možnosť blokovej zástavby občianskeho vybavenia 
Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  

hospodárske objekty 
Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti 
medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Realizácia západnej časti UPČ je podmienená realizáciou AT-stanice  
vodovodov. Areál realizovať v tretej etape. 

B.7. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Na sever od ulice Bb + Ulica Bh + ulica Ba + Ulica Bi 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch, Verejná parková zeleň, Občianska 

vybavenosť 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň. v severnej časti UPČ 
limitovanej ochrannými pásmami technického vybavenia realizovať 
verejnú parkovú zeleň 

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky V južnej časti UPČ formovať ťažiskový priestor občianskeho vybavenia 
ako súčasť budúceho námestia lokálneho významu 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  
hospodárske objekty. Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať 
odstupové vzdialenosti medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál realizovať v tretej etape. 

B.8. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Na sever od ulice Bb + Ulica Bi + ulica Ba + Ulica Cx = východná hranica 

zóny 
súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch, Verejná parková zeleň, Občianska 

vybavenosť 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka V severnej časti UPČ limitovanej ochrannými pásmami technického 
vybavenia realizovať verejnú parkovú zeleň 

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky V južnej časti UPČ formovať ťažiskový priestor občianskeho vybavenia 
ako súčasť budúceho námestia lokálneho významu 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  
hospodárske objekty. Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať 
odstupové vzdialenosti medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Realizácia časti UPC je podmienená realizáciou preložky vzdušného 
vedenia VN rozvodov 
Areál realizovať v tretej etape. 

B.9. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od ulice Bb + Cx + Ulica Bc + Ulica Bi 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch, Verejná parková zeleň, Občianska 

vybavenosť 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň. V severnej časti UPČ 
v priestore občianskeho vybavenia realizovať verejnú parkovú zeleň 

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky V severnej časti UPČ formovať ťažiskový priestor občianskeho vybavenia 
ako súčasť budúceho námestia lokálneho významu 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  
hospodárske objekty. Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať 
odstupové vzdialenosti medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Realizácia časti UPC je podmienená realizáciou preložky vzdušného 
vedenia VN rozvodov 
Areál realizovať v druhej etape. 

B.10. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Na juh od ulice Bb + Ulica Bi + ulica Bc + Ulica Bh 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch, Verejná parková zeleň, Občianska 

vybavenosť 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň. V severnej časti UPČ 
v priestore občianskeho vybavenia realizovať verejnú parkovú zeleň 

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky V severnej časti UPČ formovať ťažiskový priestor občianskeho vybavenia 
ako súčasť budúceho námestia lokálneho významu 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  
hospodárske objekty. Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať 
odstupové vzdialenosti medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Realizácia časti UPC je podmienená realizáciou preložky vzdušného 
vedenia VN rozvodov. Areál realizovať v druhej etape. 

B.11. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od ulice Bb + Ulica Bh + ulica Bc + Ulica Bg 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch, Občianska vybavenosť 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň. V severnej časti UPČ 
možnosť realizovať občiansku vybavenosť  

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky V severnej časti UPČ možnosť formovať priestor občianskeho vybavenia 
ako blokovú zástavbu. 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  
hospodárske objekty. Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať 
odstupové vzdialenosti medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Realizácia časti UPC je podmienená realizáciou preložky vzdušného 
vedenia VN rozvodov. Areál realizovať v druhej etape. 



 

B.12. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od ulice Bb + Ulica Bg + ulica Bc + Ulica Bd 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch, Občianska vybavenosť 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň. V severnej časti UPČ 
možnosť realizovať občiansku vybavenosť  

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky V severnej časti UPČ možnosť formovať priestor občianskeho vybavenia 
ako blokovú zástavbu. 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  
hospodárske objekty. Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať 
odstupové vzdialenosti medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Realizácia časti UPC je podmienená realizáciou AT-stanice vodovodov a 
preložky vzdušného vedenia VN rozvodov. 
Areál realizovať v druhej etape. 

 

 

 
 
 
 

B.13. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od ulice Bb + Ulica Bc + ulica Bd + Ulica „Okružná“ 

súčasné Bývanie v rodinných domoch, Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň.  
súčasné Uličná zástavba nízkopodlažná, + Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky  
Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  

hospodárske objekty. Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať 
odstupové vzdialenosti medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Územie je možné urbanizovať v prvej etape. 

 

B.14. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Východne od ulice Bd + Ulica Bc + ulica Bh + Ulica „Okružná“ 

súčasné Bývanie v rodinných domoch, Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň.  
súčasné Uličná zástavba nízkopodlažná, + Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Akceptovať ochranné pásmo jestvujúcej trafostanice 
Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  

hospodárske objekty. Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať 
odstupové vzdialenosti medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Územie je možné urbanizovať v prvej etape. 



B.15. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od ulice Bc + Ulica Bm + ulica Bk + Ulica Bh 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň.  
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky  
Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  

hospodárske objekty. Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať 
odstupové vzdialenosti medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál realizovať v prvej etape. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.16. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Východne od ulice Bm + Ulica Bc + hranica riešeného územia = 

Priemyselný areál ZŤS 
súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň. Z východnej strany UPČ 
v kontakte s plochami mestského priemyslu formovať cca 10 m pás 
vysokej zelene  

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky V severnej časti UPČ pri ploche technického vybavenia udržiavať verejnú 
parkovú zeleň 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  
hospodárske objekty. Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať 
odstupové vzdialenosti medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál realizovať v prvej etape. 

B.17. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od ulice Bk + Ulica Bm + ulica Bl + Ulica „Okružná“ 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň.  
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky  
Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  

hospodárske objekty.  
Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti 
medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Možnosť realizácie v prvej etape 

B.18. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Východne od ulice „Okružná“ + Ulica Bl + Ulica „Cesta poľom“ 

súčasné Nezastavané parcely, Bývanie v rodinných domoch, Skladové priestory  
doporučené Bývanie v rodinných domoch, Občianska vybavenosť 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň. Z východnej strany UPČ 
v kontakte s plochami mestského priemyslu formovať cca 10 m pás 
vysokej zelene  

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky V južnej časti UPČ prestavať jestvujúce skladové areály na blokovú 
zástavbu občianskej vybavenosti.  

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  
hospodárske objekty. Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať 
odstupové vzdialenosti medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál realizovať v prvej etape. 

 


