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1 .  Z á k l a d n é  ú d a j e  
 
 

1.a) HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA                       
 

Dôvodom obstarania Zmien a doplnkov  č.3 Územného plánu mesta Nová Dubnica ( ďalej len 
ZaD 3 ÚPN M) bola aktualizácia platnej ÚPD.  Podnetom pre aktualizáciu ÚPD boli iniciatívy viacerých 
investorských subjektov korigovať pôvodné stanovené ciele a reguláciu v území, ich priemet do zásad 
a regulatívov rozvoja,  ktorými sa  tieto rozvojové ciele majú dosiahnuť už v návrhovom období.  

 
Rozvojové ciele vychádzajú z podstaty územného plánovania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Hlavným cieľom je získať aktuálnu a komplexnú ÚPD po zapracovaním týchto zmien a doplnkov do 
platného znenia ÚPN M.  

 
Mesto Nová Dubnica, v zastúpení primátorom mesta Ing. Marušincom, ako obstarávateľ 

územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) obstaráva ZaD 3 UPN M prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie  a územnoplánovacích podkladov 
Ing. Jozefa Čupáka, reg. č. 398.   

 
Zmeny a doplnky menia a dopĺňajú aktuálne platnú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorou 

je ÚPN mesta Nová Dubnica v znení  Zmien a doplnkov č. 1 a Zmien a doplnkov č. 2 a to  len v rozsahu 
týchto zmien a doplnkov. 

 
Návrhovým rokom  v ZaD 3 ÚPN M je rok 2030. 

 
Schválené ZaD 3 ÚPN M  sa stanú záväznými v určenom rozsahu v záväznej časti ZaD č.3 

Územného plánu mesta Nová Dubnica 
 
 

1.b) VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU 
 
Aktuálne platná územnoplánovacia dokumentácia, ktorou sa riadi územnoplánovací proces 

v meste:  

 Územný plán mesta Nová Dubnica (ďalej len ÚPN M), schválený Mestským zastupiteľstvom  
uznesením č 132 zo dňa 13. 12. 2012. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Dubnica č. 
12/2012, ktorým sa vyhlásila Záväzná časť ÚPN mesta Nová Dubnica bolo schválené MsZ 
v Novej Dubnici uznesením č. 132 zo dňa 13.12.2012.   

 Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN M Nová Dubnica. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová 
Dubnica  č. 11/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného 
plánu Mesta Nová Dubnica  a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Nová Dubnica  č. 12/2012, ktorým sa vyhlásila Záväzná časť Územného plánu mesta Nová 
Dubnica, bolo schválené  04.11.2015 uznesením č. 114.  

 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN M Nová Dubnica. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová 
Dubnica  č. 9/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu 
Mesta Nová Dubnica  a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová 
Dubnica  č. 12/2012, ktorým sa vyhlásila Záväzná časť Územného plánu mesta Nová Dubnica 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Dubnica č. 11/2015, ktorým sa vyhlásila 
Záväzná časť Územného plánu mesta Nová Dubnica – Zmeny a doplnky č. 1, bolo schválené 
19.09.2018 uznesením č. 76.  
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Spracovateľom ZaD 3 ÚPN M je ARCADIA corporation, s. r. o., Dubnica nad Váhom s kolektívom 

riešiteľov,  Ing. arch. Marián Antal, reg. č. 0900 AA a  Ing. arch Simona Antalová, reg. č. 1324 AA. 
 
 

1.c) ZHODNOTENIE SÚLADU RIEŠENIA SO ZADANÍM 
 

Znenie Zadania bolo vypracované v novembri 2010.  Verejné prerokovanie návrhu Zadania sa 
uskutočnilo 16.12.2010. Z výsledkov prerokovania konceptu ÚPN mesta vyplynula potreba zmeny 
schváleného Zadania. Zmena Zadania bola schválená mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici 
Uznesením č. 42 dňa 16.05.2012. 

 
Zmeny a doplnky, ktoré sú obsahom ZaD 3 ÚPN M, sú funkčnými alebo priestorovými 

korekciami rozvojových plôch, príp. korekciou časového horizontu rozvoja a nemajú vplyv na zmenu 
koncepcie rozvoja územia mesta, zároveň  rešpektujú limity a požiadavky na rozvoj tak, ako bolo 
v Zadaní stanovené.  
 
 

1.d) SPÔSOB VYHOTOVENIA DOKUMENTÁCIE    
 
Zmeny a doplnky sú vypracované v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení n. p. a v zmysle Vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.  

 
Textová časť popisuje a zdôvodňuje  navrhované zmeny a doplnky v riešení platného ÚPN M 

a to v rozsahu týchto zmien a doplnkov.  Text záväznej časti mení a dopĺňa v rozsahu zmien platný 
text záväznej časti so zrozumiteľným  vyznačením úprav tohto textu.  

 
Grafická časť je vyhotovená vo forme priesvitiek, ktoré tvoria  náložky na pôvodné výkresy 

platného ÚPN M a pri výklade ÚPD sa používajú súčasne. Na priesvitkách sú riešené iba jednotlivé 
zmeny a doplnky,  sú územne vymedzené a označené indexom Z. Zmeny a doplnky sú vyznačené len 
na výkresoch, kde sa zmena prejavila.  Výkres širších vzťahov je spracovaný ako nový výkres na 
podklade ÚPN VÚC TSK -Komplexný urbanistický návrh. 

 
Grafická časť sa mení vo výkresoch  :  
 
č. 1  Širšie vzťahy  M 1 : 50 000 
 
č. 2 b  KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU A VPS  

M 1 : 5000 
 
č.  7  NÁVRH POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY 

A LESNEJ PÔDY NA INÉ ÚČELY 
M 1 : 5000 
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1.e) VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 
 
Pri návrhu riešenia  ZaD 3 ÚPN M sa využili existujúce, doteraz spracované, schválené alebo 

odporúčajúce dokumenty a to najmä :   

 Územný plán regiónu, schválený ako Územný plán veľkého územného celku Trenčiansky kraj, 
ktorého záväzná časť je vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/98 Z. z. uverejnená v Zbierke 
zákonov, čiastka 54 z roku 1998.  

 Zmeny doplnky č. 1/ 2004 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené zastupiteľstvom TSK 
uznesením č. 259/2004 zo dňa 23. 06. 2004 a ich záväzná časť vyhlásená VZN č. 7/2004 

 Zmeny a doplnky č. 2/2011 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené zastupiteľstvom TSK 
uznesením č.297/2011 zo dňa 26.10.2011 a ich záväzná časť vyhlásená VZN č. 8/2011 

 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja schválené zastupiteľstvom TSK 
uznesením č.98/2018 zo dňa 28.05.2018 a ich záväzná časť vyhlásená VZN č. 7/2018 
 
Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja boli schvaľované v  čase schvaľovania 

Zmien a doplnkov č.2 ÚPN M.  Jedná sa o nadradenú dokumentáciu a výstupy z riešenia a záväznej 
časti je potrebné taktiež zapracovať do ZaD3 ÚPN M.   

 
 V období po roku 2018 ( čiže po schválení ZaD2 ÚPN M) neboli na úrovni mesta schválené 

programy či stratégie, ktorých výstupy by bolo potrebné zapracovať do ÚPN M.  
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2 .  R i e š e n i e  Z a D 3  Ú P N  M  
 
2.a) Územné vymedzenie zmien a doplnkov a charakteristika zmeny    

 
 
ZaD3 ÚPN M po prerokovaní obsahuje  celkovo 12 zmien resp. doplnení do riešenia aktuálne 

platného ÚPN M v znení ZaD 1  a ZaD 2 ÚPN M. Zmeny sú  označené písmenom  Z a s príslušným  
číslom od 32 po  44 v tvare Z – číslo zmeny (vzor  Z-32). 

 
Poznámka: v ZaD 3 ÚPN M je číslovanie riešených zmien a doplnení ÚPN M pokračovaním číslovania 
z predchádzajúcich ZaD 2 ÚPN M.   
 
 V ZaD 3 ÚPN M je riešený návrh novej funkčnej resp. priestorovej regulácie v územno-
priestorových jednotkách (funkčno-priestorových jednotkách (ďalej len „FPJ“) jednotlivých 
urbanistických okrskov (ďalej len „UO“) zastavaného územia a súboroch funkčných plôch priľahlého 
záujmového územia mesta (ďalej len „PZÚ“) nasledovne: 

Z-32  –  úprava a doplnenie regulácie a zásad ochrany Krohovej štruktúry v FPJ  A2 - 
Krohova štruktúra – bývanie (kap. 3.1.3. záväznej časti ÚPN M) s cieľom regulovať  
rozsah zásahov do Krohovej štruktúry pri zachovaní autentickosti, špecifík a 
hodnôt  architektúry „sorely“.  

Z-33  –  aktualizácia textovej smernej časti ÚPN M ohľadom únosného počtu bytov 
v bytových domoch FPJ C2 - Obytná zóna Dlhé diely. 

Z-34  –  úprava funkčnej a  priestorovej regulácie v záväznej časti pre FPJ C6 - Sever 
s cieľom stabilizovať existujúce funkčné využitie plôch záhrad s prevahou zelene 
s hospodárskou funkciou a umožniť priestorový  rozvoj  tejto časti FPJ pri 
zachovaní územnej rezervy pre dopravné prepojenie urbanistických okrskov  UO A 
- Stred a UO C – Dlhé Diely. 

Z-35  –  úprava rozsahu rekreačného využitia FPJ E5 - Rekreačná zóna v okrsku UO E - 
Miklovky a úprava dopravnej obsluhy tohto rekreačného  územia vzhľadom na 
úpravu rozsahu plôch.  

Z-37 –  zmena funkčného využitia vybranej časti plôch individuálnych záhrad v FPJ G2 - 
Kolačín západ na plochy bývania v rodinných domoch vrátane plôch zelene a plôch 
pre dopravné a technické vybavenie. Rozdelenie FPJ G2 na FPJ G2a s pôvodnou 
reguláciou rozvoja bývania a FPJ G2b s možnosťou  intenzívnejšieho rozvoja 
bývania. Zmena sa súčasne prejaví aj  v úprave hraníc FPJ a v návrhu vstupov pre 
dopravnú  obsluhu týchto plôch.  

Z-39  –  zmena funkčného využitia územia z plôch zelene záhrad v prielukách viazaných na 
existujúcu obslužnú komunikáciu na plochy bývania v rodinných domoch vrátane 
plôch zelene a plôch pre dopravné a technické vybavenie v FPJ G3 - Kolačín 
východ, umožniť tak využitie plôch s rovnakým potenciálom pre rozvoj bývania 
v rodinných domoch.  

Z-40  –  zrušenie ochranného pásma pohrebiska (predtým cintorína) v FPJ G5 - Cintorín 
z dôvodu zrušenia 50 m OP pohrebiska v novele zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve a následná úprava hraníc medzi FPJ G5 a FPJ G6 - Kolačín vstup. 
Zmena funkčného využitia plochy v kontakte s cintorínom, verejná zeleň sa zmení  
na zeleň záhrad v obytnom území. Doplní sa pre územie FPJ G6 - Kolačín vstup 
regulácia na plochách záhrad tak, ako je v kontaktnej FPJ G2, s cieľom umiestniť 
na ploche zeleň záhrad rodinných domov za dodržania obmedzujúcich 
podmienok. 
Z titulu zmeny OP pohrebiska v zákone o pohrebníctve sa  ruší OP na všetkých 
cintorínoch v území riešenom ÚPN M. 
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Z-41 –  úprava funkčnej a  priestorovej regulácie v FPJ H3 - Hliny sever - zvýšenie intenzity 
zastavania plôch vo výrobnom území, no nie na úkor zelene (kap. 3.1.4. Regulácia 
a určenie podmienok v jednotlivých FPJ záväznej časti ÚPN M).  

Z-42 –  rozšírenie obytného územia FPJ E2 – Miklovky zóna IBV o nadväzné plochy s 
funkciou „zeleň nízka, záhrady“ na úkor funkčných plôch „zeleň lesná“ PZÚ 2 – 
Dubovec. Súčasne plochy zeleň nízka, záhrady doplniť o reguláciu podmienok ich 
prípustného hospodárskeho, resp. rekreačného využitia. 

Z-43  – úprava definície regulatívu priestorového usporiadania KZ - koeficient zelene 
v celom ÚPN M riešenom území – doplnenie vegetačných striech do 
započítavaných plôch zelene (kap. 3.1. Zásady a regulatívy priestorového 
usporiadania  a funkčného využívania územia a určenie prípustných, 
obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok využitia plôch, odsek 3.1.2 Regulatívy 
priestorového usporiadania FPJ záväznej časti ÚPN M). 

Z- 44 -    doplnenie cyklokoridorov  k existujúcim peším koridorom a umožniť ich napojenie 
na riešené územie a jeho dopravný systém  v prelukách obytného územia FPJ E2 – 
Miklovky zóna IBV a FPJ I Obytná zóna Vavrová 

Z -45  doplnenie navrhovaných plôch k FPJ E3 – Miklovky cintorín, na ktorých dochádza 
k záberu lesných pozemkov, vzišlo z prerokovania ZaD3 ÚPN M (§22), ako 
požiadavka Okresného úradu Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, odd. lesného 
hospodárstva. Jedná sa o plochy priľahlé k mestskému cintorínu( pohrebisku) a ich 
využitie je pre statickú dopravu (parkovisko) a pre okrasnú zeleň (zeleň verejná / 
mestské parky a priestranstvá) 

 
   

Z-36   a Z – 38  boli v procese prekovania ZaD3 ÚPN M (§22) vylúčené z riešenia  z dôvodu 
nesúhlasu Okresného úradu Trenčín, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát so záberom 
poľnohospodárskej pôdy v  týchto  lokalitách, z dôvodu záberu chránenej pôdy uvedenej v Prílohe č. 
2   nariadenia vlády č. 58/2013 o odvodoch za odňatie  a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy 
a z hľadiska dostatku disponibilných plôch už aktuálne schválených,   ale nevyužitých na IBV. 

 
Ďalšie použité  skratky v texte  :  
UO - urbanistický okrsok  
FPJ – funkčno - priestorová jednotka 
PZÚ – priľahlé záujmové územie 
OV – občianska vybavenosť 

 RD -  rodinný dom(y) 
 TI  – technická infraštruktúra 
 OP-  ochranné pásmo(a) 
  
  

Zmeny a doplnky sa nachádzajú v  katastrálnych územiach Nová Dubnica, Malý a Veľký 
Kolačín,  sú riešené zväčša v rámci zastavaného územia mesta, alebo v rámci územia, ktoré už  bolo 
ÚPN M navrhnuté na zastavanie, alebo nadväzujú priamo na tieto územia.   
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2.b) VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚPN VÚC TRENČIANSKEHO KRAJA 
A JEHO ZMIEN A DOPLNKOV  
 

 
Do ZaD 3 bolo potrebné zapracovať aktualizované priemety z nadradenej územnoplánovacej 

dokumentácie, ktorou je : 
- Územný plán regiónu, schválený ako Územný plán veľkého územného celku Trenčiansky kraj, 

ktorého záväzná časť je vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/98 Z. z. uverejnená v Zbierke 
zákonov, čiastka 54 z roku 1998.  

- Zmeny doplnky č. 1/ 2004 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené zastupiteľstvom TSK 
uznesením č. 259/2004 zo dňa 23. 06. 2004 a ich záväzná časť vyhlásená VZN č. 7/2004 

- Zmeny a doplnky č. 2/2011 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené zastupiteľstvom TSK 
uznesením č.297/2011 zo dňa 26.10.2011 a ich záväzná časť vyhlásená VZN č. 8/2011 

- Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja schválené zastupiteľstvom TSK 
uznesením č.98/2018 zo dňa 28.05.2018 a ich záväzná časť vyhlásená VZN č. 7/2018 

 
Návrh riešenia ÚPN mesta Nová Dubnica je bezprostredne ovplyvnený nasledovnými 

záväznými regulatívmi funkčného a priestorového usporiadania :  
 

Citácie zo záväznej časti  ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení jeho zmien a doplnkov č. 
1/2004 a č. 2/2011 a č. 3 z roku 2018: 

 
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 

1.11Podporovať rozvoj centier štvrtej skupiny :  Nová Dubnica, Stará Turá  Trenčianske Teplice  
1.13 V centrách osídlenia uvádzaných v podbode 1.9 – 1.12 podporovať predovšetkým rozvoj týchto 
zariadení:  
1.13.1 stredné odborné a učňovské školy,  
1.13.2 zdravotnícke strediská všeobecných lekárov a zubných ambulancií, zdravotníctva a sociálneho 
zabezpečenia,  
1.13.3 výrobné služby,  
1.13.4 obchodné zariadenia s komplexným sortimentom tovarov,  
1.13.5 technologických centier a parkov,  
1.13.6 cestovného ruchu, rekreácie a voľného času, s dostatočnými plochami zelene. 

 
2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu 
 

2.5 usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku rekreáciu 
2.12 na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia pre rozvoj 
rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných hodnôt územia, 
2.13 Podporovať rozvoj spojitého, hierarchicky usporiadaného bezpečného, šetrného systému 
cyklistických ciest slúžiaceho pre rozvoj cykloturistiky ale aj pre rozvoj urbanizačných väzieb medzi 
obcami/mestami, rekreačnými lokalitami, významnými územiami s prírodným alebo kultúrno-
historickým potenciálom (rozvoj prímestskej rekreácie, dochádzanie za zamestnaním, vybavenosťou, 
vzdelaním, kultúrou, športom, ...):  
2.13.1 rozvojom cyklistických ciest mimo (najmä frekventovaných) ciest, rozvoj bezpečných križovaní 
cyklistických ciest s ostatnými dopravnými koridormi, budovanie ľahkých mostných konštrukcií ponad 
vodné toky v miestach križovania cyklistických ciest s vodnými tokmi,  
2.13.2 previazaním línií cyklistických ciest podľa priestorových možností s líniami korčuliarskych trás, 
jazdeckých trás, peších trás a tiež s líniami sprievodnej zelene,  
2.13.3 rozvojom rekreačnej vybavenosti pozdĺž cyklistických ciest, osobitnú pozornosť venovať 
vybavenosti v priesečníkoch viacerých cyklistických ciest 
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2.14 Podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Váhu s trasami smerom 
na Podunajsko, Pohronie 
2.16 Cyklistické cesty na lesných pozemkoch a na pozemkoch v ochrannom pásme lesa zriaďovať ako 
doplnkovú funkciu týchto pozemkov, aby boli prioritne zabezpečené hlavné funkcie lesov a 
hospodárenie v nich 

 
3. V oblasti sociálnej infraštruktúry 
 

3.1 Školstvo  
3.1.1 rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch  a zabezpečiť územnotechnické podmienky 
3.2 Zdravotníctvo 
3.2.5 Zlepšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a spokojnosť pacientov so zdravotnou 
starostlivosťou v Trenčianskom kraji.  

  
3.3   Sociálna starostlivosť 
3.3.2 Podporovať a aktívne rozvíjať sieť sociálnych služieb v súlade s prechodom inštitucionálnej 
starostlivosti na komunitný spôsob poskytovania sociálnych služieb (deinštitucionalizácia, 
transformácia)  
Podporovať napĺňanie myšlienky univerzálneho navrhovania v poskytovaní sociálnych služieb  
Podporovať transformáciu zariadení sociálnych služieb z veľkokapacitných na malokapacitné 
zariadenia sociálnych služieb – komunitné zariadenia sociálnych služieb 
3.3.3 Podporovať vytváranie a vytvárať ambulantné formy sociálnych služieb 
Vytvárať dostupnú a prepojenú sieť sociálnych služieb v súlade s napĺňaním potrieb prijímateľov 
sociálnej služby – občanov  
3.3.4 Usmerňovať a podporovať obce a mestá v zriaďovaní druhov sociálnych služieb ako zariadenie 
pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár a pod., pre osoby v poproduktívnom 
veku vzhľadom k demografickému vývoju v územnom obvode Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 
    4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva 
 
4.1 rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené 
urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) a 
súbory navrhované na vyhlásenie a historické krajinné štruktúry ( pamiatkovo chránené parky), 
4.3 uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídiel, 
4.4 rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia 
4.5 Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno – historických daností v 
nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji  
4.6 Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:  
4.6.2 územia historických jadier miest a obcí, ako potenciál kultúrneho dedičstva  
známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov v zmysle pamiatkového zákona,  
4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti rozptýleného 
osídlenia,  

 
5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany   

poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov a v oblasti vytvárania a udržania ekologickej stability 
 

5.1 rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj 
kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu  
5.2 realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred eróziou, 
zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred všetkými druhmi 
odpadov 
5.3 obhospodarovať lesné pozemky v súlade s platnými programami starostlivosti o lesy  
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5.5 podporovať riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových úprav a 
projektov miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom remízok, protierózných 
pásov a vetrolamov, v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských 
vrchov , Javorníkov a Považského Inovca  
5.7 obmedzovať reguláciu, zmenu vodného režimu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými 
územiami a mokraďami  
5.8 vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja  
5.9 podporovať opatrenia na sanáciu a rekultiváciu zosuvných a opustených ťažobných, 
poddolovaných území a začleniť ich do funkcie krajiny. V oblasti flyšových hornatín a vrchovín 
ponechať zosuvné mokrade v prirodzenom režime,  
5.13 zabezpečiť v zmysle platných plánov prác revitalizačné práce kontaminovaného horninového 
prostredia a podzemnej vody najmä v oblastiach so silne znečisteným životným prostredím ( Nováky, 
Prievidza, Partizánske, Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom ) 
5.14 rekultivovať jestvujúce vyťažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov  
5.15 uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu kvality ovzdušia na území TSK, ktoré vyplývajú z 
aktuálnej platnej legislatívy v tejto oblasti (Programy na zlepšenie kvality ovzdušia, Akčné plány)  
5.15.1 zohľadňovať pri rozvoji urbanizácie pôsobenie hluku z dopravy a v prípade potreby navrhovať 
protihlukové opatrenia,  
5.15.4 pri návrhu výstavby priemyselných areálov na dotyku s obytnou zónou zabezpečiť ochranu 
vnútorného prostredia budov a priľahlého vonkajšieho chráneného územia pred hlukom z vonkajšieho 
prostredia,  
5.15.5 pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii dopravných stavieb zabezpečiť, aby hluk v 
súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí neprekročil najvyššie prípustné hodnoty3  
3 vyhláška MZ SR č.549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí   
5.16 Rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných 
daností a najmä v osobitne chránených častiach prírody a krajiny (v zmysle územnej ochrany, sústavy 
NATURA 2000 a pod.), biotopov európskeho a národného významu,“ prvkoch územného systému 
ekologickej stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, 
mokradí a voľne žijúcich živočíchov. Využívanie územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny.  
5.21 v spolupráci s orgánmi ochrany prírody revitalizovať upravené vodné toky, kompletizovať 
sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu 
trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na realizáciu 
navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov  
5.22 venovať pozornosť revitalizácii jestvujúcich potokov a prinávráteniu funkcie čiastočne 
likvidovaným resp. nevhodne upraveným tokom na riešenom území -zvlášť mimo zastavané územie 
obcí (zapojenie pôvodných ramien, važín, prírodných úprav brehov a pod. - napr. Dudváh, Biely potok, 
apod.), vysadiť lesy v nivách riek na plochách náchylných na eróziu, chrániť mokrade, spomaliť odtok 
vôd v upravených korytách  
5.26 rešpektovať pri výstavbe v obciach na území kraja inundačné územia vodných tokov, ktoré sú 
ohrozené povodňami a vymedziť ich ako neprípustné z hľadiska umiestňovania novej zástavby,  
5.28 dopĺňať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásov pôvodných domácich druhov drevín a krovín 
pozdĺž vodných tokov; budovať zatieňovacie pásy zelene pozdĺž odkrytých vodných tokov,  
5.29 rešpektovať zaplavované pobrežné pozemky neohrádzovaných vodných tokov, ochranné pásma 
hrádzí a tokov, inundačné územia, kde podľa okolností uplatňovať predovšetkým trávne, travinno-
bylinné porasty,  
5.30 podporovať revitalizáciu vodných tokov, upravených vodných tokov a priľahlých pobrežných 
pozemkov z dôvodov vodohospodárskych, ekostabilizačných, krajinotvorných a estetických funkcií,  
5.31 Zamedziť vzniku prívalových vôd v území napr:  

 navrhovať systémy poldrov, záchytných priekop, retenčných nádrží v krajine a vhodné systémy 
terénnych úprav  
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 minimalizovať výstavbu spevnených plôch v krajine  
5.32 Podporovať zadržiavanie zrážkových vôd v území, formou prírodných retenčných nádrží, jazierok, 
budovaním občasných vodný h plôch plnených len zrážkami, dopĺňaním plôch zelene  
5.33 Nepovoľovať rozvoj osídlenia v zosuvných územiach, vyznačiť ich v územných plánoch obcí a 
rešpektovať ich ako nezastaviteľné územie  
5.34 zvyšovať mieru zastúpenia prírodných prvkov v zastavaných územiach najmä vo verejných 
priestoroch; rozvíjať krajinnú zeleň v zastavaných územiach i vo voľnej krajine.  
5.35 Územnoplánovacími nástrojmi presadzovať realizáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy v 
zastavaných územiach obcí.  
 

6. v oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja 
 

6.1 vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky využívať 
celé územie kraja,  
6.2 nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v existujúcich 
hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených areálov 
poľnohospodárskych dvorov 
6.3 podporovať budovanie celoštátnych priemyslených parkov celoštátneho významu v nasledovných 
lokalitách 
6.3.1.  Dubnica nad Váhom –Kolačín  
  

7. v oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry  
 

7.1 cestná infraštruktúra 
7.1.1 Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v jej 
ochranných pásmach.  
7.1.4 Cesta I/61 (celoštátneho významu) – zabezpečiť územnú rezervu pre preložku a úpravu cesty v 
koridore danom osou a ochranným pásmom preložky komunikácie v úsekoch:  

 v katastrálnom území mesta Trenčín, v pokračovaní diaľničného privádzača D1, od križovatky 
s cestou II/507 v miestnej časti Biskupice (Juhovýchodný obchvat Trenčín) s pripojením na 
pôvodnú cestu I/61 v miestnej časti Kubra,  

 v katastrálnom území Trenčianska Teplá – Dubnica nad Váhom, s pripojením na územnú 
rezervu križovatky diaľnice D1 Skalka nad Váhom s funkciou diaľničného privádzača.  

7.4  Infraštruktúra leteckej opravy 
7.4.3 Rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými 
rozhodnutiami o určení ochranných pásiem  
7.6 hromadná doprava  
7.6.2.  Podporovať rozvoj verejnej hromadnej dopravy a zvyšovať využívanie ekologických pohonných 
hmôt vo verejnej doprave.  
 

8. v oblasti nadradenej technickej infraštruktúry 
 

8.1.1 rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre veľmi vysoké 
napätie,  
8.1.10 Vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a 
druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s vylúčením 
negatívneho dopadu na charakter krajiny.  
8.1.15 Podporovať lepšie využívanie existujúcich centrálnych zdrojov tepla, ich rekonštrukciu, 
modernizáciu a rozšírenie, s cieľom zvyšovania účinnosti pri výrobe a distribúcii tepla  
8.2. Vodné hospodárstvo 
8.2.1. Rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov, chránených vodohospodárskych oblastí 
(Strážovské vrchy, Beskydy-Javorníky) a pásma ochrany vodovodných a kanalizačných potrubí  
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8.2.4. Na úseku verejných kanalizácií: 
V súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR a koncepciou 
vodohospodárskej politiky SR :  

 k) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v aglomeráciách nad 
10 000 EO:  
 2. Aglomerácia Dubnica nad Váhom 

8.2.5 Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a 
odporúčaniami Rámcovej smernice o vodách a Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkovom 
povodí Váhu, Nitry a Myjavy  
 
 a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít,  
 b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi 
smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období sucha,  
 c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a 
obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na tokoch v súlade s rozvojovými programami a 
koncepciou rozvoja,  
 f) vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení,  
 g) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné 
činnosti  

 
8.2.7. V oblasti protipovodňovej ochrany 
8.2.7.1 rešpektovať záplavové čiary, vyplývajúce z máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika, 
hlavne v oblastiach, v ktorých možno predpokladať pravdepodobný výskyt významného povodňového 
rizika  
 

9.1 v oblasti odpadového hospodárstva 
 

9.1.1 Rešpektovať vypracované platné programy odpadového hospodárstva na úrovni štátu a 
Trenčianskeho kraja  
9.1.2 Podporovať separovaný zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho odpadu 
ukladaného na skládky,  
9.1.3 Podporovať zakladanie a rozvoj kompostární v obciach  
9.1.5 Podporovať zmapovanie a odstránenie vo voľnej krajine rozptýleného odpadu a nelegálnych 
skládok odpadu a následne revitalizáciu týchto plôch,  
9.1.6 Podporovať aktivity vedúce k uzatváraniu banských diel a lomov s využitím odpadov – 
predovšetkým výkopových zemín vznikajúcich pri stavebnej činnosti  
9.1.7 Podporovať efektívne využívanie areálov existujúcich regionálnych skládok odpadov:  

 Skládka odpadov Dežerice II (k.ú. Dežerice), Luštek (k.ú Dubnica nad Váhom), Lieskovec (k.ú 
Dubnica nad Váhom), Doliny (k.ú. Kostolné), Pod Bradlom (k.ú. Brezová pod Bradlom), 
Skládka TKO Brodzany (k.ú. Brodzany), Livinské Opatovce-Chudá Lehota (k.ú Livinské 
Opatovce), Dvorníky nad Nitricou (k.ú. Nitrica), Vyšehradné (k.ú. Nitrianske Pravno), Skládka 
stabilizátu (k.ú. Zemianske Kostoľany), Podstránie – Lednické Rovne (k.ú. Lednické Rovne), 
Zájelšie-Lysiny (k.ú. Horná Breznica), Považská Bystrica (k.ú. Považská Bystrica)  

9.1.8 Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.  
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1.2. Verejnoprospešné stavby.    
 
Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva 
 
2. Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd 

Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách5:  
2. Aglomerácia Dubnica nad Váhom,  

 
5 Aglomerácia – pod pojmom aglomerácia sa v súlade s „Plánom rozvoja verejných vodovodov a 
kanalizácií SR“, schváleným vládou SR uznesením č.109/2006 a v znení Zákona o vodách č.364/2004 
rozumie územne ohraničená oblasť, v ktorej je osídlenie, alebo hospodárska činnosť natoľko 
rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z nej komunálne odpadové vody stokovou sieťou (podľa 
smernice č.912/271/EHS) do čistiarne odpadových vôd   

 
 
2.c) ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY MESTA 
 
Od poslednej aktualizácie ÚPN M v roku 2018 pretrváva tendencia poklesu stavu 

obyvateľstva v meste vrátane jeho mestských časti.  
 
Počet obyvateľov k 31.12. 2020 bol 10 828, čo predstavuje úbytok obyvateľstva oproti roku 

2018  264 obyvateľov ( zdroj MsÚ).  
 

 
 

 
Pokles počtu obyvateľstva je spôsobený klesajúcou obložnosťou bytov (ako dôsledok 

osamostatňovania sa mladých ľudí, resp., zakladania si rodín vo vyššom veku, snaha bývať oddelene 
od rodičov už v čase dosiahnutia dospelosti), ale aj nedostatkom dostupného bývania a dochádza 
k vysídľovaniu mladých rodín do okolitých obcí, kde tieto príležitosti sú dostupnejšie. Zastavenie 
poklesu obyvateľstva sa očakáva od realizácie rozvojových zámerov, ktoré s dostali do územného 
plánu pri ostatnej aktualizácii v roku 2018 , kde pribudli plochy pre rozvoj bývania na vstupe do mesta 
UO H – FPJ H1 Hliny juh a vytvorením ďalších možností pre výstavbu rodinných domov, v miestnej 
časti Kolačín.    

Obložnosť bytu v súlade s  tendenciami znižovania priemernej obložnosti  aj v súlade 
s požiadavkou   uvedenou v nadradenej ÚPD je predpokladaná na úrovni 2,70os./ byt v roku 2030.   
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2.d) ZAČLENENIE MESTA DO SYSTÉMU OSÍDLENIA – ŠIRŠIE VZŤAHY 
 bez zmeny 
 
 
2.e) NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 
 
Navrhovanými zmenami a doplnkami sa nemenia princípy urbanistickej koncepcie rozvoja 

územia mesta, ani  sa nemení  organizačná štruktúra zastavaného a priľahlého záujmového územia.  
 
Zmenami a doplnkami č. 3 ÚPN M sa koriguje priestorové usporiadanie v urbanistickom 

okrsku UO G- Kolačín v rámci vnútorných hraníc medzi funkčno-priestorovými jednotkami (FPJ), kde 
sa upravili hranice regulačných jednotiek pre potreby odlíšenia intenzity zastavania v  FPJ G2 – 
Kolačín západ,  došlo k jej rozdeleniu na G2a – Kolačín juhozápad  a  G2 b– Kolačín severozápad.    

 
 
2.f)  NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA 
 
2.f)a) Východiská a kontinuita funkčného využitia 

 
ZaD 3 ÚPN M zachováva zónovanie funkčných plôch v rámci sídla.  ZaD3 ÚPN M nemení 

výrazne funkčné využitie existujúcich resp. už navrhovaných plôch, dochádza len k malým korekciám  
na plochách záhrad s cieľom intenzifikácie využitia plôch zelene záhrad, resp. verejnej zelene  pre 
bývanie v Kolačíne ( Z- 37, 39, 40)  

 
 
2.f)b)Funkčná  charakteristika jednotlivých okrskov   
 
A stred   
 
Zmeny sa nedotýkajú  funkčnej charakteristiky urbanistického okrsku (UO).   
 
Z-32 –doplnenie regulácie a zásad ochrany Krohovej štruktúry v FPJ A2 - Krohova štruktúra – 

bývanie. Zmena nemá vplyv na iné  funkčné využitie tohto územia, jedná sa len o korekcie regulácie 
v zmysle dodefinovania niektorých princípov obnovy hodnotného urbanisticko-architektonického 
priestoru v zmysle jeho ochrany a udržania jeho kultúrnohistorických  a stavebnotechnických hodnôt 
a určenie pravidiel pre umiestňovanie doplnkových konštrukcií striešok balkónov, sušiakov bielizne, 
klimatizačných jednotiek a pod. ) 

 
C Dlhé Diely 

 
Z - 33 sa nemení  funkčná charakteristika UO ani jeho časti C2 Obytná zóna Dlhé diely.  
Z- 34 sa stabilizuje v časti pre FPJ C6 - Sever existujúce funkčné využitie plôch záhrad 

s prevahou zelene s hospodárskou funkciou pri zachovaní územnej rezervy pre dopravné prepojenie 
urbanistických okrskov  UO A - Stred a UO C – Dlhé Diely. 

 
E Miklovky  
 
Z-42  rozširuje obytné územie FPJ E2 – Miklovky zóna IBV o nadväzné plochy s funkciou 

„zeleň nízka, záhrady“ na úkor funkčných plôch „zeleň lesná“ PZÚ 2 – Dubovec. 
Z-45 doplnenie navrhovaných plôch v FPJ E3 – Miklovky cintorín, na ktorých dochádza 

k záberu lesných pozemkov vzišlo z prerokovania ZaD3 ÚPN M (§22), ako požiadavka Okresného 
úradu Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, odd. lesného hospodárstva. Jedná sa o plochy priľahlé 
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k mestskému cintorínu( pahrebisku) a ich využitie je pre statickú dopravu (parkovisko) a pre okrasnú 
zeleň (zeleň verejná / mestské parky a priestranstvá) 

 
 Z-35  sa upravuje rozsah rekreačného využitia FPJ E5 - Rekreačná zóna. Aktuálne je rekreačné 
využite na dvoch plochách, zmenou sa ruší jedna časť navrhovanej plochy a druhá časť, ktorá je 
v kontakte sa existujúcou záhradkárskou osadou Kaňová sa mierne zväčší, s cieľom nedrobenia týchto 
plôch a vytvorenia spoločného prístupu a obsluhy existujúcej záhradkárskej osady  aj navrhovanej 
rekreačnej zelene funkciou záhradkárčenia a chatárčenia. 

 
G Kolačín 

 
Bez zmeny funkčnej charakteristiky UO – prevládajúcou funkciou bývanie v rodinných 

domoch. ZaD3 ÚPN M  sa mení  rozsah navrhovaných plôch pre bývanie v rodinných domoch 
doplnením ďalších rozvojových plôch  a zvyšuje sa  tým intenzita využitia plôch zelene záhrad. 
Zároveň sa delí pôvodná FPJ G2 na FPJ G2a a FPJ G2b s vlastnými priestorovými charakteristikami ( Z-
37).    

 
Z-39 - do FPJ G3 boli doplnené plochy pre rozvoj bývania v RD v prielukách.  
 
Z - 40 Z FPJ  G5 – Cintorín  sa vyčleňuje plocha verejnej zelene a vracia sa jej pôvodné funkčné 

využitie- zeleň nízka, záhrady, pričleňuje sa do FPJ G6 – Kolačín vstup, kde sa mení funkčné využitie 
nízkej zelene a záhrad a je podmienečne možné umiestniť stavbu rodinného domu aj na tejto ploche  
– pre tieto účely je doplnený regulatív podmienečného rozvoja zelene záhrad formou umiestnenia 
stavby RD  aj  do FPJ G6 – Kolačín vstup. 

 
H Hliny 
Zmeny sa nedotýkajú  funkčnej charakteristiky urbanistického okrsku (UO) 
 

V priľahlom záujmovom sa zmeny dotknú len  PZÚ 2 - Dubovec  :  
 

Z-42 a 45 máju vplyv na úpravu hranice lesa v kontakte s navrhovaným rozšírením obytného 
územia o zeleň nízku a záhrady v FPJ E3 a rozšírenie  FPJ E3 o parkovisko a verejnú zeleň (parkové 
úpravy) .   

 
 
2.g) NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU 

INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIA 

Zmeny, ktoré navrhujú nové plochy na bývanie, resp. zmenu prístupu k regulácii rozvoja 
v obytnom území (na plochách prioritne určených pre bývanie s doplnkovou funkciou  občianskej 
vybavenosti) : 

Z- 33  Mení sa intenzita využitia plôch pre bývanie v bytových domov v FPJ C2, čo súvisí 
s odporúčaným počtom bytov v bytových domoch. Pôvodný návrh ÚPN M počítal taktiež 
s intenzívnym využitím tejto plochy, ale  v inej štruktúre bytov (dom pre seniorov s prevažne 
malometrážnymi bytmi).  V FPJ  C2 tak bola vytvorená  kapacita pre celkovo 170 bytových jednotiek. 
V ZaD1 sa upustilo od funkcie bývania pre seniorov a ponížil sa  počet bytov na rozvojových plochách 
s ohľadom na zvýšené nároky na statickú dopravu pri zmene charakteru bytov, keďže pôvodné 
funkčné využitie na seba neviazalo taký vysoký nárok na parkovacie miesta ako bývanie v bytových 
domoch.      
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Počet bytov a ich charakteristika súvisia s počtom požadovaných parkovacích miest a preto 
opätovný návrat ku klasickým malometrážnym bytom,  no nie typu dom pre seniorov,  automaticky 
zvyšuje nároky na statickú dopravu. Je prípustné primerane zvýšiť počet bytov v území (znížením 
obložnosti a výmer bytových jednotiek), pri zachovaní prípustnej podlažnosti tak, aby bola zároveň 
garantovaná potrebná  kapacita parkovacích miest s parametrami podľa platných právnych predpisov 
úseku statickej dopravy.  

 
Plochy pre statickú dopravu pre tieto byty sa zároveň nemôžu realizovať na úkor zelene 

(minimálny podiel zelene v posudzovanom území je 60%).   V rámci tejto zelene je žiadúce umiestniť 
základnú relaxačnú vybavenosť, ako sú detské ihriská pre najmenšie deti, oddychové enklávy pre 
seniorov a príp. úpravy terénu na zachytávanie dažďovej vody v území.  

 
Počet bytov v FPJ nie je teda určený konkrétnym číslom, ale je limitovaný  podmienkami- 

regulatívmi, ktoré platia v tejto FPJ.    
 
Z-37 – sa mení funkčné využitie na plochách „zeleň nízka, záhrady“ na plochy bývania v rodinných 
domoch, čím sa umožňuje intenzívnejší rozvoj v konkrétnych  polohách – jedná sa o ucelené plochy 
vo vnútri štruktúry rodinných domov vo Veľkom Kolačíne, v  historicky novšej časti Kolačína. Tieto 
plochy sú prístupné z prieluk v uliciach Odbojárska a Nová. Plochy sú obmedzené rozsahom 
disponibilných záhrad. Zmenou sa sleduje kreovanie skupín domov so spoločnou prístupovou 
komunikáciu. Je vhodné tieto komunikácie riešiť ako prejazdné, a to medzi ulicami Odbojárska 
a Nová. Plochy  medzi ulicami Nová a ul. Slobody riešiť ako slepé s obratiskom. Rozvoj územia je 
limitovaný OP vzdušného  elektrického vedenia.  
 
Z- 39 – doplnené plochy v prielukách naviazaných na dopravnú kostru Malého Kolačína  pre rozvoj 
bývania v RD. 
   
Z – 40 -  na ploche záhrad je podmienečne umožnený rozvoj bývania v RD za podmienok, ako na 
plochách v G3 a G2a a G2b, t.j.  umiestňovanie stavieb pre bývanie je prípustné aj na plochách 
záhrad, ak sú v priamej väzbe na súčasné zastavané územie mesta a zároveň priamo nadväzujú na 
obytné územie (na plochy bývania v rodinných domoch) 

Zmeny, ktoré navrhujú nové využitie územia pre šport a rekreáciu, resp. ich doplnenie 
o doplnkovú občiansku vybavenosť  

Z-35 – koriguje rozvojovú plochu pre rekreačné využitie FPJ E5 – Rekreačná zóna, ponechala sa len 
časť plochy FPJ E5, ktorá je priamo naviazaná na existujúcu záhradkársku osadu. Mierne sa rozšírila 
na úkor existujúcej plochy TTP.  Plochy pre rekreačné využitie sú žiadané obyvateľmi bytových 
domov, vytvárať podmienky a územné rezervy  aj pre takýto typ rekreácie - formou záhradkárskych 
a chatových osád resp. kolónii je reakciou na pretrvávajúci záujem o tento typ krátkodobej  rekreácie.  
Urbanizáciou územia sa časť záhradkárskych osád dostala dovnútra urbanizovanej štruktúry mesta. 
Prirodzenejšia je ich poloha vo väzbe na krajinu,  zároveň vo väzbe na sídlo tak, aby tieto osady 
neblokovali v budúcnosti jeho rozvoj.  Podmienkou rozvoja tejto rekreačnej zóny  je  vytvorenie 
prístupu k nej, nielen pešieho, ale cyklistického. A zároveň je potrebné umožniť dopravnú obsluhu 
tohto územia. Táto dopravná väzba zároveň umožní obsluhu existujúcej osady ZO  Kaňová.   
 
Z- 44 -  s rekreáciou súvisí doplnenie  cyklokoridorov  k existujúcim peším koridorom a umožniť tak 
napojenie cyklotrás zo susedného katastra Trenčianske Teplice na riešené územie a jeho dopravný 
systém. Jedná sa najmä o prieluku v obytnej štruktúre v FPJ E2 – Miklovky zóna IBV, parametre ktorej 
musí umožniť súbeh pešej a cyklistickej trasy. Napojenie na UO I Vavrová je už riešené v platnom UPN 
M.    
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Zmeny, ktoré navrhujú nové využitie územia pre výrobu a dopravnú infraštruktúru  
 

Z – 45 v FPJ E2 – Miklovky zóna IBV sa doplnili priľahlé  plochy pre funkčné využitie -statickú doprava 
-parkovisko a pre okrasnú zeleň (zeleň verejná / mestské parky a priestranstvá)  
 
 

2.h) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 
 
ZaD 3 ÚPN M aktualizuje návrh zastavaného územia oproti stavu podľa vymedzenia v KN 

k 1.1. 1990 nasledovne  :  
 

Katastrálne 
územie 

Skutočne  

zastavané 
územie  

 

Zastavené 
územie 

stav 
k 1.1.1990 

Skutočne  

zastavané 
územie  

rozdiel 

Územie už 
navrhované 

na 
zastavanie 

v znení 
ÚPN Mesta 

Územie už 
navrhované 

na 
zastavanie 

v ZaD1 
a ZaD2 

Územie 
navrhované 

na 
zastavanie  
ZaD3  ÚPN 

M 

 

 

Spolu riešené územie 

stav návrh 

ha ha ha ha ha ha ha 

Nová 
Dubnica 

146,68  136,58 10, 10 55,24      0,11 1,92 203,95 

Veľký 
Kolačín 

32,93    28, 58 4,35 30,22 3,38 - 66,53 

Malý 
Kolačín 

15,89      7,46 8,43 13,08 - 5,20 34,17 

Spolu  195,5 172,62 22,88 98,54     3,49 7,12 304,65 

 
 
 2.i.) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH 

PREDPISOV 
 
Zmeny sa dotýkajú podkapitoly  2.i)a) Územné limity územia. 

 
 
S účinnosťou od 1.1. 2020 si obce môžu na svojom území všeobecne záväzným nariadením 

samy určiť šírku ochranného pásma pohrebiska s prihliadnutím na miestne zvyklosti a špecifické 
podmienky. (novela zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. ) 

 
Podľa § 15 odsek 7 si obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo 

pohrebiska. V  čase spracovanie ZaD3 ÚPN M nebolo ustanovené žiadne OP pohrebiska, ktoré by 
limitovalo umiestňovanie a povoľovanie budov a stavieb v kontakte s pohrebiskami na území mesta 
ani činnosti, ktoré je možné vykonávať v blízkosti pohrebiska .  

 
So zreteľom na pietny charakter pohrebiska sa odporúča nekonávať v kontakte s 

pohrebiskom činnosti, ktoré by  svojou povahou rušivo pôsobili na vykonávanie pohrebu a narúšali 
pietny charakter obradu.  
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2.j) NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY A  OCHRANY 
PRED POVODŇAMI 

bez zmeny 
 
 
2.k) NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO 

SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY 
bez zmeny 
 
 
2.l) NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

 
 2.l)a)  Doprava  
 

Doprava cestná 
 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo rozhodnutie o usporiadaní 

cestnej siete SR, ktorým  rozhodlo o prečíslovaní všetkých  ciest III. triedy na území SR s platnosťou od 
1.5.2015. Cesta č. 061064 sa nahradila číslom 1915 a cesta č.  061037 sa nahradila č. 1910. 

 
 

 
  

V riešení cestnej dopravy nedôjde vplyvom ZaD 3 ÚPN M k zmene pôvodne navrhnutej 
koncepcie dopravnej obsluhy územia. Zvýšenie prípustnej intenzity priestorového rozvoja z dôvodu 
zmien Z–37 bude mať vplyv na zvýšenie intenzity dopravy na existujúcich miestnych komunikáciách. 
Podmienkou rozvoja vo vnútri štruktúry obytnej zóny v UO G – Kolačín,  najmä v FPJ G2b je realizácia 
úpravy šírkového usporiadania existujúcich  komunikácii podľa požadovanej kategórie ul. Nová – C3 
MOU 8,0 a ul. Odbojárska C3 MOU 7,0.  

 
Samotná obsluha rozvojových  plôch  medzi ulicami Nová a Odbojárska bude riešená 

prejazdnými komunikáciami triedy C3, resp. D1 v zmysle platných STN 73 6102 a 73 6110 a tak, aby 
bol zabezpečený dostatočný rozhľad pri výjazde na miestne komunikácie. Slepé ulice musia byť 
ukončené obratiskom pre maximálne prípustné vozidlo.  
 

https://www.cdb.sk/sk/Aktualne/Precislovanie-ciest-III-triedy.alej
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 V súvislosti so Z- 35 je potrebné zabezpečiť prístup  pre motorové vozidlá do kontaktu 
navrhovanej plochy E5 – Rekreačná zóna. Tento dopravný prístup je nevyhnutný pre obsluhu 
a prevádzku FPJ E4 Miklovky rekreačná zóna (ZO Kaňová) a FPJ E5 Rekreačná zóna a to z dôvodov 
zabezpečenia výstavby, rekonštrukcie objektov, terénnych úprav, zberu odpadu, zvozu úrody, ale aj 
z protipožiarneho hľadiska.  
 
 Poloha a trasovanie vnútrozonálnych  komunikácií, ich križovanie   nie sú predmetom riešenia 
ÚPN M vrátane týchto ZaD 3 ÚPN M. Pri projektovaní cestných komunikácií  sa okrem dotknutých 
noriem zo sústavy STN treba riadiť aj ďalšími usmerneniami (technické predpisy rezortu), ktoré sa do 
roku 2003 vydávali na dvoch úrovniach (časť sa schvaľovala na MDPT SR - Sekcia cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií a časť sa schvaľovala na SSC. Významovo nie je možné tieto dve databázy 
diferencovať, obe sú platné a využiteľné).  Jedná sa o   technické podmienky,  technicko-kvalitatívne 
podmienky,  katalógové listy,   vzorové listy stavieb pozemných komunikácií.  

 
Na navrhovanie križovatiek cestných komunikácií platí STN 73 6102. Najmenšie dovolené 

vzdialenosti križovatiek stanovuje STN 73 6101. Na úsekoch prieťahov cestných komunikácií 
sídelnými útvarmi sa vzájomná vzdialenosť križovatiek riadi ustanoveniami STN 73 6110.  

 
Tieto vzájomné vzdialenosti sa môžu znížiť až o 50%, a to v blízkosti väčších sídelných útvarov 

alebo rozsiahlych priemyselných aglomerácií a pri rekonštrukciách ciest. 
 
Najmenšie dovolené vzdialenosti cestných križovatiek zdroj: STN 73 6101 

Návrhová rýchlosť Vzdialenosť križovatiek na cestných komunikáciách  (km) 
s obmedzeným prístupom, smerovo nerozdelených 

50 1,0 až 0,5 

 
Najmenšie dovolené vzdialenosti cestných križovatiek zdroj: STN 73 6110 

Označenie MK Vzdialenosť križovatiek 
odporúčaná (m) 

Vzdialenosť križovatiek 
najmenšia (m) 

B2 300 150 

B3 100 80 

C1 400 resp. 300 200 resp. 150 

C2 400 resp. 300 200 resp. 150 

C3 bez obmedzenia bez obmedzenia 

 
Križovatky musia byť riešené s minimálnym polomerom napojenia R = 6,0 m. Pri návrhu 

nových križovatiek v prípade nedostatočnej vzdialenosti, je potrebné požiadať o odlišné technické 
riešenie.  
 

Konkretizácia tvaru a polohy križovatiek je predmetom následných spodrobňujúcich 
dokumentácii. 
 
 

Statická doprava 
 

ZaD 3 ÚPN M nemenia koncepciu statickej dopravy v sídle. Každá novonavrhovaná, resp. 
rekonštruovaná  stavba musí mať zabezpečený dostatočný počet parkovacích miest pre dlhodobé aj 
krátkodobé státie prioritne na vlastnom pozemku. Pri rodinných domoch je toto podmienkou. 
Parkovanie na verejných komunikáciách je prípustné,  no  nesmie viesť ku kolíznym situáciám a 
porušovaniu zákona č. 49/2014 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších prepisov.   
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Pri navrhovaní počtov parkovacích miest v následnej projektovej príprave stavieb na 
jednotlivých funkčných plochách je potrebné rešpektovať aktuálnu legislatívu Slovenskej republiky a 
platné technické normy, najmä Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) ,  
Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Zákon č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícií Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov , STN 73 6056  a STN 73 6110.  

  
Aj v riešení statickej dopravy je treba využívať aktuálne  stavebnotechnické možnosti, ktoré 

spomaľujú odtok vody z územia (vsakovacie systémy - bloky, tunely, šachty), vodozádržné materiály 
(dlažby, podložie), retenčné nádrže s opätovnou možnosťou využitia zrážkovej vody. 

 
 Pripustením vyššej intenzity využitia  plochy v C2 – Obytná zóna Dlhé diely  z dôvodu 
navýšenia počtu bytov na ploche pre bývanie v bytových domoch, ktorá je  predmetom Z- 33, je 
potrebné preukázať potrebný počet parkovacích miest  vyplývajúci z platnej legislatívy pre bytové 
jednotky na plochách tak, aby nedošlo k záberu zelene nad prípustný  minimálny podiel zelene v FPJ 
C2 .  

Tiež sa odporúča  pri bytových domoch a  stavbách pre OV ( maloobchod, kancelárie) 
umiestniť časť parkovacích miest mimo terén a tak zmenšovať plochy, z ktorých by zrážkové vody 
veľmi rýchlo odchádzali z povrchu do blízkeho recipientu. Minimalizovaním povrchových 
jednoúčelových plôch pre statickú dopravu sa  prispeje aj  k lepšej mikroklíme v obytnej zóny.  

 
V súvislosti  so Z – 35 – v FPJ E5 – Rekreačná zóna, kde došlo ku korekcii plôch  pre rozvoj 

rekreačnej funkcie formou záhradkárskych resp. chatových osád je potrebné vytvoriť primeranú 
odstavnú plochu v kontakte s touto plochou tak, aby automobily, ktoré obsluhujú osadu,  resp. 
z dôvodu zberu úrody, neblokovali priľahlé mieste komunikácie. Státie na takejto ploche sa odporúča 
časovo limitovať.  

 
 ZaD 3 ÚPN M skorigovali plochy nadväzujúce priamo na mestské pohrebisko (cintorín) 
vedené ako lesné pozemky. Časť tejto plochy je určená pre zabezpečenie statickej dopravy pre 
cintorín  (Z – 45 ) . 

 
 
Veľkokapacitné garáže 
bez zmeny 
 
Hromadná doprava 
bez zmeny  
 
Cyklistická a pešia doprava 
 
Do riešenia sa doplnila potreba územnej rezervy, ktorá je predmetom Z-44 aj pre cyklistické 

prepojenie sídla v mieste UO E- Miklovky , FPJ E2 - Miklovky zóna IBV na katastrálne územie 
susedných Trenčianskych Teplíc, ktoré uvažujú s cyklotrasou, ktorý by sa napojila na ul. Okružnú 
v aktuálnej prieluke.  

Pešie trasy a plochy 
bez zmeny 

 
   Ostatné nadregionálne druhy dopravy  

bez zmeny 
 

Všeobecné požiadavky vyplývajúce z vplyvu dopravy na riešenie ÚPN mesta:         
bez zmeny 
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2.l)b) Vodné hospodárstvo 
 
Zásobovanie  pitnou vodou a odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd   
 

        Mesto má dostatočné kapacity pitnej vody. Navrhované sú nevýznamné z pohľadu nárastu 
potreby vody, resp. už raz  boli posúdené a prerokované.   
 

Výpočet  potreby  vody  určuje Vyhl. č. 684/2006 zo 14. novembra 2006 Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky.  
 

Voda na sociálne a hygienické účely Musí vyhovovať NV-SR č.354/2006 Z. z. O  požiadavkách 
na  vodu pre ľudskú spotrebu, bude používaná na pitie , umývanie a osobnú hygienu obyvateľov. 

 
Voda na protipožiarne účely -  v  zmysle Vyhl. MV-SR č.699/2004 Z. z. O zabezpečení stavieb 

vodou na hasenie požiarov – min. dimenzia potrubia pre požiarny hydrant min.DN80  Q hydrant 80 = 
7,5 l/s pre minimálny požadovaný pretlak na výtoku 0,25 MPa.   
 

Uvedené množstvá budú pokryté z jestvujúcich rozvodov verejného vodovodu DN200 
a DN100 v priľahlých komunikáciách – I. tlak. pásmo VDJ-N. Dubnica. 
 

Rozvojové územia budú napojené na jestvujúcu vodovodnú sieť, ktorá svojou dimenziou a 
tlakovými parametrami bohato postačuje na pokrytie potreby vody. Nové rozvody vody budú 
navrhnuté z potrubia HD-PE dimenzie D110, ktoré budú súčasne pokrývať aj požiarnu potrebu 
navrhovaného okrsku.  
  
 ZaD 3 ÚPN M nemení koncepciu v odvádzaní a zneškodňovaní odpadových vôd.  
Prevádzkovateľ kanalizačnej siete, čerpacej stanice a ČOV v Dubnici nad Váhom  Považská vodárenská 
spoločnosť medzičasom zrealizoval projekt odkanalizovania miestnej časti Kolačín a  splaškové vody 
sú odvádzané do  ČOV  v Dubnice nad Váhom.  
 
   Kanalizácia dažďová 
 

ZaD 3 ÚPN M nemenia koncepciu v odvádzaní daždových  vôd z územia.  Všetky dažďové 
odpadové vody z navrhovaných lokalít budú v čo najväčšej možnej miere vsakované do podložia na 
mieste dopadu zrážok. Keďže sa jedná územným rozsahom o malé korekcie v rozvoja územia,  
nebude odtok z územia výrazne zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby. 

 
ÚPN M vo svojich zásadách a regulatívoch podporuje zadržiavanie vody v krajine a zvyšuje 

retenčnú schopnosť územia navrhovanými opatreniami. Dažďové odpadové vody zo striech 
navrhovaných rodinných domov a objektov budú zvedené dažďovými zvodmi voľne na terén alebo 
budú vsakované cez vsakovacie zariadenie do podložia na mieste dopadu zrážok. Dažďové odpadové 
vody z navrhovaných komunikácií a spevnených plôch  pri všetkých navrhovaných zmenách 
súvisiacich s rozširovaním urbanizovaného územia v prípade priaznivých podmienok pre vsakovanie 
budú odvádzané do vsakovacieho zariadenia (vsakovacia šachta, vsakovacie boxy, vsakovacie rúry), 
čiže  riešené miestne pomocou retenčno-zasakovacích systémov do priepustného podložia.  

 
V prípade nevhodných podmienok pre vsakovanie, budú dažďové odpadové vody odvádzané 

dažďovou kanalizáciou do odvodňovacieho jarku ústiaceho do recipientu (priľahlého Kolačínskeho 
potoka) alebo bude dažďová kanalizácia zaústená do vsakovacieho zariadenia, ktoré bude 
umiestnené v mieste vhodnom na infiltráciu do podložia, alternatívne je možné umiestniť oddelenou 
dažďovou kanalizáciou DN300 do a následne zachytávať v otvorenej retenčnej nádrži v FPJ C5 – 
Retenčná nádrž na sútoku Kolačínskeho a Novodubnického potoka o objeme 1650 m3.   
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Vlastné technické riešenie a spôsob odvedenia dažďových vôd bude závisieť od skladby 

geologického podložia a úrovne hladiny podzemnej vody a podmienok vypúšťania, ktoré určí správca 
toku SVP š.p.  
   
 V prípade budovania parkovacích plôch pri navrhovaných lokalitách budú dažďové odpadové 
vody predčistené v odľučovači ropných látok (ORL), ktorého veľkosť bude určená na základe veľkosti 
plochy parkoviska. Dažďové odpadové vody po prečistení v ORL budú zaústené do podložia alebo 
recipientu. 
 
 Všetky dažďové odpadové vody z navrhovaných lokalít budú v čo najväčšej možnej miere 
vsakované do podložia na mieste dopadu zrážok. Z toho dôvodu nebude odtok z územia výrazne 
zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby. 
 

Po vybudovaní splaškovej kanalizácie v obci, nesmú byť dažďové odpadové vody zaústené do 
tejto kanalizácie. 

 
Ostatné zmeny navrhované ZaD3 nemajú vplyv na zmenu riešenia odvádzania dažďových vôd 

oproti platnému riešeniu v schválenom UPN M.  
 
 
2.l)c) Zásobovanie energiami  
 
Zásobovanie plynom 
 
Korekcie, ktoré sú predmetom ZaD 3 ÚPN M  nemajú výrazný vplyv na zvýšenie nárokov na 

potreby plynu, ktoré už boli schválené v platnom ÚPN M v znení ZaD 1 a Zad 2. Koncepcia 
zásobovania plynom, tak ako bola schválená v platnom ÚPN M je platná aj pre tieto zmeny.  
Prevádzkovateľom  distribučnej siete je SPP – D, a. s. so sídlom v   Bratislave.   

 
Naďalej platí, že rozvojové územia budú prednostne zásobované teplom z  centrálneho 

tepelného zdroja (§21 zákona č. 657/2004 Z. z.  o tepelnej energetike). Zásobovanie plynom je 
alternatíva v prípade, že nastanú zákonné prekážky dodávky tepla z  obnoviteľných zdrojov energie. 
 

Plynofikáciu riešených území, ktoré sú predmetom ZaD 3 ÚPN M, a pre ktoré nie je možné 
zabezpečiť prednostné zásobovanie teplom z CTZ,  riešiť koncepčne a v súlade s podmienkami 
vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D 
ako prevádzkovateľa siete. Územie je pokryté existujúcimi rozvodmi STL - 300kPa-D90 , resp. STL-
100kPa-D63 v priľahlých komunikáciách s dostatočnými kapacitami. Pre navrhovanú výstavbu je 
možné  zabezpečiť dodávku zemného plynu z jestvujúcich STL rozvodov plynu o prevádzkovom 
pretlaku 0,3MPa. Rozvody plynu budú prevedené HD-PE potrubím PE100 SDR11 príslušnej dimenzie. 
 
 

Tepelné hospodárstvo 
 

Navrhované zmeny doplnky nemajú vplyv na zmenu koncepcie zásobovania tepelnou 
energiou, tak ako ju rieši platný ÚPN M v znení jeho zmien a doplnkov, kde bola upravená povinnosť 
ohľadom povinného odberu tepla  a to pre nové objekty spotreby tepla s projektovanou ročnou 
potrebou tepla vyššou ako 30 MWh, ak dodávateľ na tomto vymedzenom území dodáva teplo z 
účinného centralizovaného zásobovania teplom musí sa projektovaná ročná potreba tepla 
prednostne pokryť od tohto dodávateľa, ak to umožňujú technické podmienky a inštalovaný výkon 
zariadení na výrobu tepla. 
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Zásobovanie elektrickou energiou a telekomunikácie 

 
Navrhované zmeny doplnky nemajú vplyv na zmenu koncepcie zásobovania mesta  

elektrickou energiou.  Nárast nových  kapacít je z pohľadu Zmien a doplnkov č. 3  nevýznamný.  
 
2.m) KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
bez zmeny.  
 
 
2.n) PRIESKUMNÉ ÚZEMIA, CHRÁNENÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMIA A DOBÝVACIE PRIESTORY 
bez zmeny  
 
 
2.o) PLOCHY VYŽADUJÚCE ZVÝŠENÚ OCHRANU ( PRED POVODŇAMI, ZNEHODNOTENÉ 

ŤAŽBOU) 
bez zmeny  
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2.p)  VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA          
POĽNOHOSPODÁRSKEJ  A LESNEJ PÔDE 
 

 Textová, grafická a tabuľková časť vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a  iných 
návrhov na poľnohospodárskej pôde je spracovaná v zmysle zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a  o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii 
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako 
i v zmysle vyhlášky MP SR č.508/2004 Z.z. a nariadenia vlády č. 58/2013 Z.z. 

 
          Podľa §13 zákona o ochrane pôdy možno poľnohospodársku pôdu použiť na stavebné účely 
a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch. Ochrana poľnohospodárskej pôdy 
naďalej zostáva rozhodujúcim limitom pri rozvoji územia. Od apríla 2013 je v platnosti nariadenie 
vlády č.58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v ktorom 
sú ustanovené osobitne chránené PP podľa prílohy č.2 a sadzby za odňatie poľnohospodárskej pôdy. 

  
ZaD č.3 ÚPN-M Nová Dubnica  riešia rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v lokalitách  č.37, 39 

– 44, ktoré si vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy, čo je zdokumentované  v tabuľke č.1 
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na  poľnohospodárskej  pôde. 

 
 Lokalita č.  47  si nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy, je navrhnutá na zmenu funkcie, 

čo je zdokumentované  v tabuľke  č.2 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov 
na  poľnohospodárskej pôde – zmena funkčného využitia odsúhlasenej poľnohospodárskej pôdy.    

 
Čísla záberov navrhovaných lokalít  nadväzujú na posledné poradové číslo  riešené v ÚPN  M 

Nová Dubnica .  
 
Výmera záberu   poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely  v ZaD3 ÚPN M Nová 

Dubnica  je 2,497 ha.    
 

   Predmetom vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy vyplývajúc z urbanistického 
návrhu ZaD 3 ÚPN M Nová Dubnica sú lokality, ktoré sú v grafickej časti vyznačené na priesvitke 
výkres č.7  -  Návrh použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely a lesnej pôdy 
na iné účely. Priesvitka je v územnom rozsahu ZaD 3 ÚPN M Nová Dubnica v  M 1:5 000.   

         
 Zábery sú vyhodnotené pre navrhovanú výstavbu IBV a pre rekreačné využitie. 
 
Podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z. z. je v príslušnom katastrálnom území  zoznam 
najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek 
/BPEJ/ 
 
Nová Dubnica:    0245202, 0250012. 
Malý Kolačín:     0256202, 0287202, 0287212, 0287222, 0287302, 0290562, 0787222. 
Veľký Kolačín:    0227003, 0256002, 0256202, 0256302, 0287202, 0287213, 0287222, 
                             0771212, 0787222. 
Prírodné podmienky  
Navrhované lokality v  ZaD 3  ÚPN  M Nová Dubnica patria podľa kódu do klimatických regiónov :  
07-    mierne teplého, mierne vlhkého s priemernou teplotou vzduchu v januári -2 - -5°C 
         a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 13 - 15°C  
02-    dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový v januári -1 - -3°C a s priemernou teplotou  
         vzduchu za vegetačné obdobie 15 – 16°C 
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Pôdne typy 
Na dotknutých lokalitách  v ZaD 3 ÚPN  M Nová Dubnica sa vyskytujú  tieto druhy pôd:     
56 -   luvizeme pseudoglejové až pseudogleje luvizemné na sprašových  a polygénnych  
          hlinách, na povrchu stredne ťažké s tenkým svetlým humusovým horizontom .            
87 -    rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencoch a dolomitoch,           
stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké) s tmavým  humusovým horizontom. 

        
Prehľad riešených lokalít ktoré si vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy 

 

Lokality určené pre rozvoj IBV 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

Lokalita určená pre rozvoj rekreácie 37 

 
Pozn.: Tabuľky č.1 a 2 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na 
poľnohospodárskej pôde sú na samostatnom liste v závere tejto kapitoly. 
 

Zdôvodnenie urbanistického riešenia z hľadiska uplatnenia zásad ochrany 
poľnohospodárskej  pôdy  

 
V súlade s celkovou koncepciou rozvoja obce, boli rozvojové plochy situované v zastavanom 

území a v jeho priamej nadväznosti. 
 
Návrh rozvoja obce  aj na chránenej poľnohospodárskej pôde vyplýva zo skutočnosti 

obmedzených rozvojových možností. 
 
V riešenom území je záujem o výstavbu rodinných domov (IBV) a rekreácie.  
 

 V zmysle §13 a §14 zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, 
v znení jeho novelizácie č.57/2013 Z.z., sa musí dbať na ochranu poľnohospodárskej pôdy a riadiť sa 
zásadami jej ochrany pri každom obstarávaní   a spracovaní územnoplánovacej dokumentácie.  
Pri urbanistickej koncepcii návrhu rozvoja územia boli uvedené zásady rešpektované nasledovne :  
- zábery poľnohospodárskej pôdy pre rozvoj mesta v návrhovom období boli navrhnuté v 

odôvodnenom   a nevyhnutnom rozsahu, 
-    nie je narušená ucelenosť honov a nie je sťažené obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy 

nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na 
obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami.  
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Návrh na použitie lesných pozemkov na iné účely ako je plnenie funkcií lesov. 
 
 
           Okrem záberov poľnohospodárskej pôdy sa navrhuje aj záber lesnej pôdy. Zábery lesa sú 
v grafickej časti označené ako lokalita číslo 49, 50, 51 a 52. Podľa charakteristiky navrhovaného 
využitia lokalít č. 49 a 50  (záhrady bez možnosti umiestňovania hlavných stavieb),  lokalita č. 51 
(verejné dopravné vybavenie - parkovisko) a lokalita č. 52 (verejná zeleň), sa predpokladá trvale 
vyňatie lesných pozemkov, v ktorých sa v danom prípade rozumie trvalá zmena druhu pozemku.   
 
         Predmetom vyhodnotenia záberov lesnej pôdy sú vyplývajúc s urbanistického návrhu ZaD 3  
ÚPN M Nová Dubnica  lokality, ktoré sú v grafickej časti vyznačené na priesvitke č.7  Vyhodnotenie 
dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej a lesnej pôde. 
 
 
A. Výmera  lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov 
a ich funkčné využitie v k. ú. Nová Dubnica. 
 

 
 

Poznámka : 
Čierne plochy (ĆP) a iné plochy (IP) 
pozemky, ktoré sú v katastrálnom operáte vedené ako lesné pozemky, ale v skutočnosti trvalo 
využívané takým spôsobom, že ich prinavrátenie k plneniu funkcií lesných pozemkov nie je 
účelné, ostatné pozemky, ktoré neslúžia hospodáreniu v lese a nie je možné takéto pozemky 
zalesniť z iných legislatívnych dôvodov. 
 
Hospodárske lesy (H) (§ 15, Zákona o lesoch). Hospodárske lesy sú lesy, ktoré nie sú ochrannými 
lesmi alebo lesmi osobitného určenia, a  ktorých účelom je produkcia dreva a ostatných lesných 
produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných  funkcií lesov. 
Hospodárskymi lesmi sú aj energetické porasty a lesné plantáže. 
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B. Vyhodnotenie regulatívov dotýkajúcich sa lesných pozemkov vyplývajúcich z vyšších stupňov 
územnoplánovacích dokumentácií. 
 
Výmera  lesných porastov v k.ú. Nová Dubnica, k.ú. Veľký Kolačín a v k.ú. Malý Kolačín spolu: 478.38 
ha, z toho hospodárske lesy: 450,24 ha a výmera lesov ochranných: 28,14 ha 
 
          Podľa ÚPN VÚC TK sú v rámci Trenčianskeho kraja dominantné hospodárske lesy. Hospodárske 
lesy plnia rôzne funkcie, okrem produkčnej aj protieróznu, vodohospodársku, protiimisnú a ďalšie 
funkcie. 
Z hľadiska zmiešania lesov prevládajú v Trenčianskom kraji listnaté lesy (27,73 %), zmiešané  
lesy (6,23 %) a lesy prevažne listnaté (5,90 %). Lesy ihličnaté predstavujú 4,49 % plochy  
lesného pôdneho fondu, čo možno považovať za pozitívny jav, nakoľko pre väčšinu územia sú podľa 
potenciálnej prirodzenej vegetácie typické dubovo‐hrabové, bukové a bukovo‐jedľové lesy. 
 

Jedným zo strategických cieľov lesníctva na Slovensku je zachovanie lesov, t.j. udržanie  
a postupné zvýšenie výmery lesných porastov a lesnatosti ako významného predpokladu  
z hľadiska ekologickej rovnováhy a stability krajiny. Tento zámer je potrebné realizovať aj  
prostredníctvom zalesňovania pôd, ktoré nie je vhodné využívať na poľnohospod. výrobu. 
 

Prioritne je potrebné pri zlepšovaní stavu lesov ako mimoriadne významnej zložky životného  
prostredia, zamerať sa na zavádzanie ekologických systémov hospodárenia. Tento trend  
musí byť ustanovený v čo najkratšom časovom horizonte, pretože pozitívne prejavy ich  
pôsobenia sa vzhľadom na relatívne dlhý vývin lesných ekosystémov prejavia až v neskoršom  
časovom období. 
 
C.  Údaje o predpokladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné účely a údaje o súvisiacom 
rozsahu vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov s uvedením 
ich navrhovaného funkčného využitia.  
 
         Údaje o predpokladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné účely sú uvedené 
v tabuľkovej časti kapitoly A. Jedná sa o rámcové výmery podľa jednotlivých základných jednotiek 
priestorového rozdelenia lesa graficky znázornených na lesníckej porastovej mape (viď príloha č.1.). 
Podľa charakteristiky využitia jednotlivých lokalít dotýkajúcich sa lesa sa predpokladá trvalé vyňatie 
lesných pozemkov, ktorým sa v danom prípade rozumie trvalá zmena druhu pozemku, a to pre 
súkromné záhrady (lokality 49 – 50), verejné dopravné vybavenie – parkovisko (lokalita 51), a verejná 
zeleň (lokalita 51).  
 
lokalita č. 49 
navrhovaný spôsob využitia: záhrady bez možnosti umiestňovania hlavných stavieb 
Lesný celok Opatová 
ČP 17 p.CKN č. 540/1 časť o výmere    1800 m2 

 p.CKN č. 540/63 časť o výmere    1030 m2 

282a    p.CKN č. 540/1 časť o výmere              150 m2 
 Spolu       2980 m2 

 
lokalita č. 50 
Lesný celok Opatová 
 
ČP 13 p.CKN č. 540/2 celá o výmere    231 m2 

 p.CKN č. 540/11 celá o výmere     97 m2 

 Spolu      328 m2 
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lokalita č. 51 
navrhovaný spôsob využitia: verejné dopravné vybavenie  - parkovisko 
Lesný celok Opatová 
 
ČP 11  p.CKN č. 540/1  časť o výmere  140 m2 
 p.CKN č. 540/41 celá o výmere  488 m2 
 p.CKN č. 540/42 celá o výmere  118 m2 
 p.CKN č. 540/43 celá o výmere  273 m2 
 p.CKN č. 540/44 celá o výmere  149 m2 
 Spolu     1168 m2 
 
lokalita č. 52 
navrhovaný spôsob využitia – plochy verejnej zelene 
Lesný celok Opatová 
 
IP 12 p.CKN č. 540/4 celá o výmere  1124 m2 
 
 
D.  Grafické znázornenie predpokladaného rozsahu a etáp realizovania využitia lesných pozemkov na 
iné účely s vyznačením ochranného pásma lesov. 
 
        Grafické znázornenie využitia lesných pozemkov na iné účely s vyznačením ochranného pásma je 
vo výkrese č. 2b – Komplexný urbanistický návrh ZaD 3 ÚPN M Nová Dubnica a vo výkrese č. 7 – 
Návrh použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely a lesnej pôdy na iné účely. 
 

V prílohe č.1 je znázornenie záberov lesných pozemkov na výreze z lesníckej porastovej 
mapy, ktorá je súčasťou tejto textovej časti.  
 
E.     Zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhovaného využívania lesných 
pozemkov na iné účely. 
 

Pri lokalitách č. 49 a č.50 je podľa ÚPN-M Nová Dubnica ZaD 3 ÚPN M záujem o využívanie  
okrajových častí lesa pre súkromné záhrady, bez možnosti umiestňovania hlavných stavieb s vysokým 
podielom zelene. 
 

Lokalita č.51 pri cintoríne sa využíva inak ako na plnenie lesa. Na ploche je  vybudované  
parkovisko, ktoré je verejne prístupné. 
 

Ďalšia lokalita pri cintoríne č. 52 sa bude využívať pre verejnú zeleň, bude verejne prístupná 
a starostlivosť prevezme Mesto Nová Dubnica. 
 
F.      Návrh pozemkov určených na zalesnenie. 
 
         V ÚPN-M Nová Dubnica ZaD č.3 sa pozemky na zalesnenie neurčujú. 
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 Príloha č.1 - grafické znázornenie záberu lesa na lesníckej porastovej mape 
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2.q) Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických, 
sociálnych a územno-technických dôsledkov 
 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania 
vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 1 
a § 5  zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán 
mesta Nová Dubnica - Zmeny a doplnky č. 3“  rozhodol,  že strategický dokument sa nebude 
posudzovať ( Rozhodnutie   č. spisu  OU-IL-OSZP-2021/001163-020 zo dňa 07-07.2021) 

 
Požiadavky zo stanovísk doručených k oznámeniu, ktoré ešte neboli zapracované do platného 

znenia ÚPN mesta Nová Dubnica, boli v primeranej miere zapracované do návrhu ZaD 3 ÚPN M. 
Niektoré požiadavky sa týkali ďalších projektových stupňov,  preto boli zapracované formou 
odporúčania pre ďalšiu projektovú prípravu územia.    
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3 . Z á v ä z n á  č a s ť  
 
 
Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Nová Dubnica (ďalej  ZaD 3 ÚPN 

M) obsahuje návrh regulatívov územného rozvoj v rozsahu zmien platného Územného plánu mesta 
Nová Dubnica ( ďalej „ÚPN M“). Doplnenie alebo vypustenie z platného textu je zvýraznené 
nasledovne:  

 

 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 nový text je  
podčiarknutý prerusovanou čiarou : príklad : regulácia  

 ak sa dopĺňa nový ucelený blok textu ( odsek, kapitola) je uvedené :  dopĺňa sa  a uvedie sa 
 miesto kam sa text vložil. Blok textu je  bez podčiarknutia 
 
pozn.: vysvetľúci text, ktorým sa  objasňuje podstatu zmeny je písaný kurzívou 
 

 
v kapitole 3.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania  a funkčného využívania územia 
a určenie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok využitia plôch zoznam FPJ a  
v podkapitole 3.1.2. Regulatívy priestorového usporiadania FPJ,  
odsek - Intenzita využitia plôch- určená   
sa  na koniec  platného textu definície dopĺňa veta a definícia znie nasledovne 
 

 Koeficientom zelene KZ, ktorý udáva minimálny podiel zelene ako pomer medzi plochami 
zelene a celkovou výmerou územia v FPJ (určuje sa pre každú FPJ, v ktorej sa uvažuje 
s umiestňovaním nových nadzemných stavieb a  zmien stavieb ). K ploche zelene je možné 
priradiť aj plochy striech budov s vegetačným krytom. 

 
 

v podkapitole 3.1.3. Zásady a regulatívy ochrany Krohovej štruktúry   
odsek Zásady  
písmeno d) sa dopĺňa 4. odrážka  nasledovne 
 

d) Za koncepčnú zmenu sa považuje najmä :  
- zobytnenie podkroví a s tým súvisiace zásahy do strešného plášťa 
- zmena vzhľadu zábradlí balkónov a terás (iný materiál, členenie, farebnosť) 
- farebná a tvarová zmena vzhľadu fasády, vrátane klampiarskych častí ( zvody, oplechovanie 

ríms a atík a pod.  
- prekrytie balkónov doplnkovou vodorovnou konštrukciou. Týka sa len balkónov 

umiestnených na  najvyššom podlaží v obytnej budove. Umiestnenie konštrukcie musí 
rešpektovať existujúce tvaroslovné prvky stavby ( napr. rímsu a pod. ).  
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V tabuľke Zoznam stavebných zásahov ,   
v riadku umiestnenie klimatizačných jednotiek  sa dopĺňa nasledovný text :  

 
3.1.3.Zásady a regulatívy ochrany Krohovej štruktúry  
 
Zoznam stavebných zásahov – so stanovením ich prípustnosti 

 

Zásahy do 
stavieb 

prípustné Obmedzené s 
podmienkou 

podmienka vylúčené 

Umiestnenie 
klimatizačných 
jednotiek,  
sušiakov 
bielizne 
a iných 
nepôvodných 
doplnkových 
konštrukcií 

v podkrovných 
priestoroch 
bytových domov 

na vybratých 
fasádach  

fasády sú 
otočené do 
dvorových 
priestorov resp. 
na obvodovej 
stene , resp. 
v rámci parteru 
(v podlubí), ak sa 
na nej  
nenachádzajú 
žiadne otvory.   
Umiestnenie 
zariadenia na 
fasáde treba 
vopred odborne 
posúdiť, 
koordinovať tak, 
aby nebol 
výrazne narušený 
pôvodný vzhľad 
budovy  
 

na fasádach 
a plochách v 
exponovaných 
pohľadoch : 

- z Mierového 
námestia ( FPJ A1),  

- z ul. SNP,  
- na štítových  

stenách,  
- v podlubiach  
- na fasádach po 

obvode 
urbanistického 
súboru s 
urbanisticko-
 architektonickou 
hodnotou ( FPJ A2 
a A3) vo výkrese č- 
2b vyznačené 
hranicou 

- na bytových 
domoch súp. č. 18 
a 32 ( tzv. 
slobodárky) 

 
 
 

v kapitole 3.1.4. Regulácia a určenie podmienok v jednotlivých FPJ  
v FPJ - C6 Sever  sa mení  regulácia vo všetkých odsekoch a znie nasledovne :  
 
C6 Sever   
Organizácia územia a funkčné väzby  :  
 

 Stabilné rekreačné územie  

 Plochy individuálnych garáží s potenciálom  ich transformácie na hromadné garáže resp. iné 
funkčné využitie v vo výhľade 

 Zachovať územnú rezervu  pre pokračovanie komunikácie v severojužnom smere 
(pokračovanie ul. Topoľová na sever)  
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Funkčné využitie : 
 

Prípustné podmienky na využitie plôch : 
 

 Statická doprava - Individuálne garáže 

 Hromadné garáže 

 Vyhradené plochy záhrad s prevahou zelene s hospodárskou funkciou 

 Verejná zeleň a biokoridor miestneho významu 

 Drobné stavby  
 

Obmedzujúce ( podmienečne prípustné) podmienky na využitie plôch: 
 

 Nevýrobné služby a servisné činnosti súvisiace s prípustnou funkciou alebo  technickým 
vybavením územia 
 

Vylučujúce ( neprípustné) podmienky na využitie plôch: 
 

 Bývanie 

 Občianska vybavenosť s výnimkou maloobchodu súvisiaceho s prípustným funkčným využitím 
( predaj záhradkárskych potrieb a produktov) 

 Výroba  a sklady všetkého druhu   

 Zásobovanie veľkými nákladnými automobilmi ( vozidlá kategórie N3) 
 

Funkčné obmedzenia : 
 

 Činnosti negatívne ovplyvňujúce FPJ (produkujúce zápach, väčší objem TKO, zvýšený výskyt 
hlodavcov) 

 
Priestorové usporiadanie 

 

 Veľkosť záhradnej chatky na ploche záhradkárskej osady je limitovaná  zastavanou  plochou 
do 25 m2 

 Transformáciu individuálnych garáží na  pre hromadné garáže sú prípustné   

 Maximálny index zastavanosti plôch záhrad  10% 

 Koeficient zelene záhrad    80% 

 Výšková hladina  1 nadzemné podlažie  pre záhradné chatky a individuálne garáže 

 Maximálna výška hromadných garáží a objektov  nevýrobných služieb a servisných činností 
ležiacich na rozhraní FPJ    3 NP 
 

 
v FPJ - E2 Miklovky zóna IBV  
v odseku Priestorové usporiadanie sa za 5. odrážku  dopĺňajú 2 nové odrážky  a ich  text znie  
nasledovne : 
 
Priestorové usporiadanie:  

 

 na hranici s lesnými pozemkami je zákaz výstavby murovaných oplotení dotknutého územia 
alebo jeho časti  

 na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa je 
potrebné požiadať o záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva  
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Mení sa názov FPJ G2 Kolačín západ  nasledovne  G2a Kolačín juhozápad 
 
v odseku Priestorové usporiadanie  sa mení a dopĺňa text 4. odrážky  nasledovne : 
 
Priestorové usporiadanie:  

 Umiestňovanie stavieb pre bývanie je prípustné aj na ostatných plochách záhrad, ak sú 
v priamej väzbe na súčasne zastavané územie mesta a zároveň priamo nadväzujú na obytné 
územie (plochy bývania v rodinných domoch) (mimo prieluk) za podmienok, ak  

o sa táto plocha už nachádza v obytnom území a je v skutočne zastavanom území, 
alebo v priamej väzbe na skutočne zastavané územie (obe podmienky platia súčasne)  

o plocha záhrady svojím tvarom a veľkosťou umožňuje umiestnenie ďalšej stavby 
rodinného domu (RD) pri dodržaní indexov IZP a KZ 

o sú zabezpečené územnotechnické podmienky pre stavbu RD, t. j. RD dom je možné 
napojiť na dopravnú a technickú infraštruktúru obce, priamo, resp. sprostredkovane 

o sa využije existujúci vjazd (napojenie na miestnu komunikáciu), resp. bude nahradený 
novým a pôvodný vjazd sa zruší  

o implantácia nových stavieb pre bývanie bude extenzívna, rozvoľnená  

 
mení sa text 12. odrážky nasledovne :   
 

 Koeficient zelene     60% pre plochy bývania   v rodinných domoch                                               
                                          60% pre plochy záhrad 

 
Za FPJ G2a Kolačín juhozápad sa dopĺňa  nová FPJ G2b Kolačín severozápad s príslušnými regulatívmi 
a znie nasledovne : 
 
G2b Kolačín severozápad 
 
Organizácia územia a funkčné väzby  : 
 

 Obytné územie vidieckeho typu 

 Stredne stabilné územie umožňujúce rozvoj bývania vo vnútri existujúcej hmotovo- 
priestorovej štruktúry formou nových ulíc  

 Žiaduca segregácia cestnej a pešej dopravy 
 
Funkčné využitie  
 

Prípustné podmienky na využitie plôch: 
 

 Bývanie v rodinných domoch 

 Občianska vybavenosť  integrovaná na pozemkoch v stavbách RD 
o  maloobchod a odbytové zariadenia 
o  zdravotnícke a sociálne služby 
o  služby obyvateľstvu  
o  výchova a školstvo 

 Verejná zeleň  

 Obytná zeleň a zeleň záhrad 

 Plochy pre obsluhu územia (miestne komunikácie) určené pre osobnú  dopravu a zásobovanie 
malými a strednými nákladnými automobilmi  
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 Kompletné technické vybavenie územia zonálneho významu a charakteru umožňujúce rozvoj 
prípustných funkcií v FPJ  

 Statická doprava pre osobné vozidlá vrátane zákazníkov integrovanej OV len na pozemkoch 
RD 
 

Obmedzujúce ( podmienečne prípustné) podmienky na využitie plôch: 
 

 Nevýrobné služby integrované na pozemkoch resp. v stavbách RD 

 Ľahká výroba, sklady a montáž integrované na pozemkoch resp.  v stavbách RD 

 Rastlinná poľnohospodárska malovýroba a spracovanie rastlinných  produktov  
 
Vylučujúce ( neprípustné) podmienky na využitie plôch: 
 

 Živočíšna výroba  - chov veľkých hospodárskych zvierat 

 Zásobovanie veľkými nákladnými automobilmi ( vozidlá kategórie N3) 
 

Funkčné obmedzenia : 
 

 Činnosti náročné na logistiku, dopravne zaťažujúce obytné územie  

 Činnosti negatívne ovplyvňujúce obytné prostredie (produkujúce hluk, zápach, prach, 
škodlivé plyny a emisie, väčší objem TKO, zvýšený výskyt hlodavcov) 

 
Priestorové usporiadanie 

 

 Kompletizácia potočnej zástavby rodinnými domami v kontakte s existujúcimi ulicami 
Odbojárska a Nová. 

 Nové ulice, ktoré umožnia prístup rozvojového územia vo vnútri tejto štruktúry, riešiť 
prioritne ako zokruhované resp. prejazdné, minimalizovať počet vjazdov z existujúcich ulíc 
(Nová, Odbojárska, ul. Slobody),  

 Slepé ulice ukončiť obratiskom  

 Neumiestňovať plné oplotenie na pozemkoch susediacich s križovatkami v kontakte 
s výjazdom a  zabezpečiť dostatočné  rozhľadové pomery pri výjazde na miestne komunikácie 

 Podporovať vidiecky charakter hmotovo-priestorovej štruktúry 

 Zástavba prieluky na plochách záhrad medzi plochami  bývania v rodinných domoch  je 
prípustná, ak táto prieluka nie je potenciálnou  územnou rezervou pre dopravnú a technickú  
obsluhu iného územia  

 Umiestňovanie stavieb pre bývanie je prípustné aj na ostatných plochách záhrad (mimo 
prieluk) za podmienok, ak  

o sa táto plocha už nachádza v obytnom území a je v skutočne zastavanom území, 
alebo v priamej väzbe na skutočne zastavané územie (obe podmienky platia súčasne)  

o plocha záhrady svojím tvarom a veľkosťou umožňuje umiestnenie ďalšej stavby 
rodinného domu (RD) pri dodržaní indexov IZP a KZ 

o sú zabezpečené územnotechnické podmienky pre stavbu RD, t. j. RD dom je možné 
napojiť na dopravnú a technickú infraštruktúru obce, priamo, resp. sprostredkovane 

o sa využije existujúci vjazd (napojenie na miestnu komunikáciu), resp. bude nahradený 
novým a pôvodný vjazd sa zruší  

o implantácia nových stavieb pre bývanie bude extenzívna, rozvoľnená  

 Jednoduché a drobné stavby a prístavby v dvoroch a na plochách záhrad sú prípustné, ak 
súvisia s prípustnou resp. podmienečne prípustnou  funkciou 
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 Pri posudzovaní jednotlivých  zámerov funkčného využitia  a priestorového usporiadania na 
konkrétnych pozemkoch v FPJ využívať nástroje územného plánovania, ktoré spodrobnia 
územný plán a overia zámer na konkrétnom pozemku – v prípade že týmto ÚPN nie je určená 
potreba obstarať ÚPN zóny, na  overenie a spodrobnenie riešenia použiť príslušné 
územnoplánovacie podklady ( § 3 až §7 a §37 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov) 

 Maximálny index zastavanosti plôch   30% pre plochy bývania   v rodinných domoch                                              
25% pre plochy záhrad 

 Koeficient zelene   60% pre plochy bývania   v rodinných domoch                                               
     55% pre plochy záhrad 

 Výšková hladina      2 nadzemné podlažia  

 Maximálna výška    3 nadzemné podlažia 
 

 
v FPJ G3 Kolačín východ  
v odseku Priestorové usporiadanie  sa mení a dopĺňa text 4. odrážky  nasledovne : 
Priestorové usporiadanie:  

 Umiestňovanie stavieb pre bývanie je prípustné aj na ostatných plochách záhrad, ak sú 
v priamej väzbe na súčasne zastavané územie mesta a zároveň priamo nadväzujú na obytné 
územie (plochy bývania v rodinných domoch) (mimo prieluk) za podmienok, ak  

o sa táto plocha už nachádza v obytnom území a je v skutočne zastavanom území, 
alebo v priamej väzbe na skutočne zastavané územie (obe podmienky platia súčasne)  

o plocha záhrady svojím tvarom a veľkosťou umožňuje umiestnenie ďalšej stavby 
rodinného domu (RD) pri dodržaní indexov IZP a KZ 

o sú zabezpečené územnotechnické podmienky pre stavbu RD, t. j. RD dom je možné 
napojiť na dopravnú a technickú infraštruktúru obce, priamo, resp. sprostredkovane 

o sa využije existujúci vjazd (napojenie na miestnu komunikáciu), resp. bude nahradený 
novým a pôvodný vjazd sa zruší  

o implantácia nových stavieb pre bývanie bude extenzívna, rozvoľnená  

 
mení sa text 11. a 12. odrážky nasledovne :   
 

 Maximálny index zastavanosti plôch   30% pre plochy bývania   v rodinných domoch                                              
25% pre plochy záhrad 

 Koeficient zelene    60% pre plochy bývania   v rodinných domoch     
       55% pre plochy záhrad 

                                           
v FPJ  G5 – Cintorín sa nahrádza  celý text regulatívov  nasledovne :  
 
G5 – Cintorín  
 
Organizácia územia a funkčné väzby  : 
 

 Špecifické územie verejnej vybavenosti pietneho charakteru s  prevahou zelene 
 

Funkčné využitie  
 

Prípustné podmienky na využitie plôch: 
 

 Pohrebisko – uloženie ostatkov zomrelých osôb do hrobov, resp. iné formy pochovávania 
v rozsahu platnej legislatívy  
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 Verejná zeleň  
o parkové úpravy priestranstiev  
o úpravy  hrobov, urnových hájov 
o rozptylných lúk a pod.  

 Pietne a sepulkrálne stavby 

 Predajňa kvetov, vencov 

 Nevyhnutná dopravná a technická vybavenosť súvisiaca s prevádzkou cintorína 
 

Vylučujúce ( neprípustné) podmienky na využitie plôch: 
 

 Ostatné funkcie okrem prípustnej 
 

Priestorové usporiadanie 
 
 Kompozične a priestorovo ucelené pietne miesto s členením na plochy pre klasické 

pochovávanie, uloženie urien do zeme, resp. do nadzemných stavieb(kolumbárií) 
 Obradné priestory (dom smútku, modlitebňa) 
 Kríže, pietne miesta 
 Rozvojovú plochu cintorína napojiť na sieť uličiek existujúceho 
 Oplotenie celého areálu 
 Maximálny index zastavanosti plôch  IZP neurčený   
 Koeficient zelene KZ    30 %  
 Výšková hladina      neurčená záväzne 
 Maximálna výška                  1 nadzemné podlažie 

 Rezervovať priestor pre rozvoj sepulkrálnej architektúry (napr. kolumbárium) s jasnými 
kompozičnými vzťahmi v rámci FPJ  

 Rezervovať priestor pre plochy statickej dopravy dimenzovanej pre potreby návštevníkov 
cintorína  

 Izolačná zeleň od susedných FPJ G2a a G6 
 
 
v FPJ G6 Kolačín vstup  
v odseku Priestorové usporiadanie sa nahrádza celý text odseku  a nový odsek znie nasledovne : 
 
Priestorové usporiadanie 

 

 Vidiecka štruktúra izolovaných stavieb vytvárajúca ucelený verejný priestor ako kontaktný 
priestor viacerých funkčných plôch.   

 Potreba sprehľadniť  dopravných vzťahy  a vytvoriť verejné priestranstvo ťažisku FPJ 

 Pri umiestňovaní stavieb  v území rešpektovať územné rezervy pre presmerovanie cesty B2 
MZ 8,5  mimo obytného územia a jej napojenie na cestu III /1915  

 Umiestňovanie stavieb pre bývanie je prípustné aj na ostatných plochách záhrad (mimo 
prieluk) za podmienok, ak  

o sa táto plocha už nachádza v obytnom území a je v skutočne zastavanom území, 
alebo v priamej väzbe na skutočne zastavané územie (obe podmienky platia súčasne)  

o plocha záhrady svojím tvarom a veľkosťou umožňuje umiestnenie ďalšej stavby 
rodinného domu (RD) pri dodržaní indexov IZP a KZ 

o sú zabezpečené územnotechnické podmienky pre stavbu RD, t. j. RD dom je možné 
napojiť na dopravnú a technickú infraštruktúru obce, priamo, resp. sprostredkovane 

o sa využije existujúci vjazd (napojenie na miestnu komunikáciu), resp. bude nahradený 
novým a pôvodný vjazd sa zruší  
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o implantácia nových stavieb pre bývanie bude extenzívna, rozvoľnená  

 Jednoduché a drobné stavby a prístavby v dvoroch a na plochách záhrad sú prípustné, ak 
súvisia s prípustnou resp. podmienečne prípustnou  funkciou 

 Pri posudzovaní jednotlivých  zámerov funkčného využitia  a priestorového usporiadania na 
konkrétnych pozemkoch v FPJ využívať nástroje územného plánovania, ktoré spodrobnia 
územný plán a overia zámer na konkrétnom pozemku – v prípade že týmto ÚPN nie je určená 
potreba obstarať ÚPN zóny, na  overenie a spodrobnenie použiť príslušné územnoplánovacie 
( § 3 až §7 a §37 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) 

 Maximálny index zastavanosti plôch   30% pre plochy bývania v rodinných domoch                                        
20% pre plochy záhrad 

 Koeficient zelene     60% pre plochy bývania   v rodinných domoch                                               
60% pre plochy záhrad 

 Výšková hladina      2 nadzemné podlažia  

 Maximálna výška      3 nadzemné podlažia   
 
 
v FPJ  H3 Hliny sever v odseku Priestorové usporiadanie sa mení 8.-11. odrážka nasledovne :  
 
H3 Hliny sever 
Priestorové usporiadanie: 
 

 Maximálny index zastavanosti plôch    60% 

 Koeficient zelene    20% 

 Výšková hladina 3 nadzemné podlažia,  resp. 8-10 m  
s výnimkou výškovej dominanty max 12,5 m 
pri halovom objekte  

 

 Maximálna výška platí pri špecifickej výškovej dominante 
s výraznou mestotvornou a orientačnou 
funkciou, výška je obmedzená len výškou 
ochranného pásma letiska  Dubnica a Trenčín  
(platí  výška s nižšou hodnotou) 

 
 
 

v kapitole 3.3 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia 
v podkapitole 3.3.1. Doprava cestná sa  mení číslo cesty III. triedy v texte 1., 6. a 7. odrážky 
nasledovne 

 
 

3.3.1. Doprava cestná 
 

 Rezervovať priestor  pre rozvoj a zlepšenie parametrov štátnej cesty  I. triedy ( I/61 ) a cesty 
 III . triedy č.1915  (III/061064) v prípade zvyšovania ich kapacity  
 

 Vytvoriť priestorové podmienky pre preložku cesty III. triedy č. 1915   III/061064 a vytvoriť  
západný  obchvat Kolačína  

 Napojiť UO Vavrová na preloženú cestu  III. triedy č. 1915  III/061064, križovanie s ňou riešiť 
cez okružnú križovatku 
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V kapitole 3.8. Vymedzenie zastavaného územia sa text nahradil tabuľkou s aktualizovanými údajmi a 
celá kapitola znie nasledovne : 

 
 

3.8. Vymedzenie zastavaného územia 
 

Súčasné zastavané územie katastrálnych území Nová Dubnica Veľký Kolačín a Malý Kolačín 
v zmysle platnej legislatívy ( k 1.1.1990) je vymedzené hranicou zastavaného územia. Táto hranica 
nezohľadňuje už v súčasnosti skutočne zastavané územie. Návrh riešenia súčasne zastavané územie 
rozširuje o nové rozvojové plochy v rozsahu :  

 
 

Katastrálne 
územie 

Skutočne  

zastavané 
územie  

 

Zastavené 
územie 

stav 
k 1.1.1990 

Skutočne  

zastavané 
územie  

rozdiel 

Územie už 
navrhované 

na 
zastavanie 

v znení 
ÚPN Mesta 

Územie už 
navrhované 

na 
zastavanie 

v ZaD1 
a ZaD2 

Územie 
navrhované 

na 
zastavanie  
ZaD3  ÚPN 

M 

 

 

Spolu riešené územie 

stav návrh 

ha ha ha ha ha ha ha 

Nová 
Dubnica 

146,68  136,58 10, 10 55,24      0,11 1,92 203,95 

Veľký 
Kolačín 

32,93    28, 58 4,35 30,22 3,38 - 66,53 

Malý 
Kolačín 

15,89      7,46 8,43 13,08 - 5,20 34,17 

Spolu  195,5 172,62 22,88 98,54     3,49 7,12 304,65 

  
 
 
V kapitole 3.9. Vymedzenie ochranných pásem ( OP) a chránených území podľa osobitných predpisov 
zastavaného územia  sa podkapitola 3.9.6. Ochranné pásmo pohrebiska  mení nasledovne :  
 
3.9.6. Ochranné pásmo pohrebiska 

 V zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve, § 15 je potrebné rešpektovať: 
 

- ochranné pásmo pohrebiska je v rozsahu 50 m od hranice pozemku pohrebiska. V ochrannom 
pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby 
súvisiace s pohrebníctvom. 

- Pohrebisko je cintorín, urnový háj, rozptylová lúka, vsypová lúka, kolumábrium 
- Ochranné pásmo pohrebiska si ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením 

s prihliadnutím na miestne  špecifiká oboch pohrebísk  ( FPJ E3 a FPJ G5)  
- Obec si vo všeobecne záväznom nariadení určí šírku ochranného pásma pohrebiska, 

pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny 
charakter pohrebiska a ustanoví činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme 
vykonávať počas pohrebu 
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Schémy záväzných častí a výkresy, ktoré tvoria záväzné časti s dokladovaním VPS sa aktualizujú 
nasledovne :  
 

 Schéma organizácie územia a verejnoprospešných stavieb (nový výkres )  

 Schéma záväzných častí riešenia s vyznačením hraníc funkčno-priestorových jednotiek 
(nový výkres)  

 Výkres č. 2b. Komplexný urbanistický návrh s vyznačenou záväznou časťou a VPS 
(priesvitka)  v mierke 1 : 5 000 

 
 


