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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č. __/2022 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

Schváliť  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina v znení Všeobecne zá-

väzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019 a č. 4/2020.  

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

V roku 2011 bol spracovaný a uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline číslo 15/2012 dňa 

20.02.2012 schválený Územný plán mesta Žilina, pričom jeho záväzné časti boli vyhlásené VZN 

č.4/2012; v 01/2013 bol spracovaný a uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č.90/2013 dňa 

24.06.2013 schválený Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 1, ktorého záväzné časti boli 

vyhlásené VZN č.9/2013; v roku 2015 boli spracované Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok č.2 

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č.129/2015 dňa 29.06.2015 a Územný plán mesta 

Žilina – Zmena a doplnok č.3 schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č.130/2015 dňa 

29.06.2015, ktorých záväzné časti boli vyhlásené VZN č.14/2015; v 06/2016 bol spracovaný a uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Žiline č.107/2016 dňa 28.06.2016 schválený Územný plán mesta Žilina – 

Zmeny a doplnky číslo 4, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č.21/2016, v 01/2018 bol spracova-

ný a uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č.107/2018 dňa 23.04.2018 schválený ÚPN-M Žilina – 

ZaD č.5, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 5/2018; v 07/2018 bol spracovaný a uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Žiline č.62/2019 dňa 11.02.2019 schválený ÚPN-M Žilina – ZaD č.6a, ktoré-

ho záväzné časti boli vyhlásené VZN č.2/2019; v 11/2019 bol spracovaný a uznesením Mestského zastu-

piteľstva v Žiline č.16/2020 dňa 17.02.2020 schválený ÚPN-M Žilina – ZaD č.7 (6b), ktorého záväzné 

časti boli vyhlásené VZN č. 4/2020; (ďalej len ÚPN-M Žilina v platnom znení a VZN v platnom znení).   
 

Podľa § 30 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších zmien a predpisov (ďalej len Stavebný zákon) „Orgán územného plánovania, ktorý obsta-

ral územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodár-

ske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak 

dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného 

plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie“.  
 

Dôvody obstarania ÚPN-M Žilina Zmeny a doplnky č.8, ako aj proces jeho prerokovania sú uvedené 

v predchádzajúcom materiáli týkajúcom sa schválenia ÚPN-M Žilina Zmeny a doplnky č.8. 
 

Podľa § 27 ods. 3) Stavebného zákona záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie vyhlasuje 

obec všeobecne záväzným nariadením. 
 

Návrh ÚPN-M Žilina ZaD č.8 bol predložený Okresnému úradu Žilina, odb. VaBP, odd. ÚP na posúde-

nie podľa § 25 stavebného zákona. Tento vo svojom stanovisku číslo OU-ZA-OVBP1-2022/024559-002 

zo dňa 17.05.2022 uvádza „...Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územné-

ho plánovania, podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s predloženým návrhom Zmien a doplnkov 

č.8 ÚPN mesta Žilina a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline, aby podľa § 26 ods. 3 stavebného 

zákona, schválilo návrh Zmien a doplnkov č.8 ÚPN mesta Žilina a v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 

stavebného zákona vyhlásilo záväznú časť Zmien a doplnkov č.8 ÚPN mesta Žilina všeobecne záväzným 

nariadením. 
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Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 

podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

predpisov a v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  

poriadku v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

č. ........., 

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení Všeobecne záväzného nariadenia  

č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019 a č. 4/2020. 

 

Čl. I 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta 

Žilina v znení neskorších zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 

1. Doterajšie prílohy všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu mesta Žilina v znení neskorších zmien a doplnkov sa dopĺňajú o ďalšie prílohy 

tohto nariadenia, a to „Záväzná časť ÚPN-M Žilina - Zmeny a doplnky č. 8“ a „Schéma 

záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb ÚPN-M Žilina - Zmeny a doplnky č. 8“. 

Novými prílohami podľa predchádzajúcej vety sa menia a dopĺňajú doterajšie prílohy všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina 

číslo 1 a číslo 2 v rozsahu riešenia týchto zmien a doplnkov a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto 

všeobecne záväzného nariadenia. 
 

2. Záverečné ustanovenia sa dopĺňajú o nový článok 2 – Prechodné ustanovenia, ktorý znie: 
 

 „Územné a stavebné konania, ktoré sa začali pred účinnosťou tohto všeobecne záväzného 

nariadenia, sa dokončia podľa všeobecne záväzných nariadení platných do účinnosti tohto 

všeobecne záväzného nariadenia.“ 
 

3. V Záverečných ustanoveniach sa pôvodný článok 2 mení na článok 3. 
 

4. V Záverečných ustanoveniach sa pôvodný článok 3 mení na článok 4. 
 

5. V Záverečných ustanoveniach sa pôvodný článok 4 mení na článok 5. 
 

6. Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu mesta Žilina v znení neskorších zmien a doplnkov ostávajú naďalej v platnosti a 

nezmenené. 

 

Čl. II 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 

.............. 
 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta, t. j. ...... 

 

  

 

 

                                                                                                                        Mgr. Peter Fiabáne 

                                                                                                                            primátor mesta 

Prílohy: 

Záväzná časť ÚPN-M Žilina - Zmeny a doplnky č. 8 

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb ÚPN-M Žilina - Zmeny a doplnky č.8 
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2.18 ZÁVÄZNÁ ČASŤ 
 

Záväzná časť ÚPN-M Žilina ZaD č.8 vychádza z platného znenia záväznej časti ÚPN-M Žilina 

v znení ZaD č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6a a 7(6b). Text, ktorý sa nemení a zostáva v platnosti, je napísa-

ný rovnako ako v schválenom ÚPN-M Žilina v znení ZaD č. 1-7(6b). (typ Times New Roman) čier-

nou farbou. Text, ktorý sa mení alebo dopĺňa v rámci ÚPN-M Žilina ZaD č. 8, je napísaný písmom 

typ Times New Roman kurzíva, tmavomodrou farbou. Text, ktorý sa ruší, je napísaný  typom písma 

ako v schválenom ÚPN-M Žilina v znení ZaD č. 1-7(6b) (typ písma Times New Roman) červenou 

farbou a je preškrtnutý. 

 

2.18.1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO 

VYUŽÍVANIA ÚZEMIA NA FUNKČNÉ PRIESTOROVO HOMOGÉNNE JEDNOT- 

KY 
 

Text tejto podkapitoly schváleného ÚPN-M v znení ZaD č. 1-7 (6b) sa nemení v statiach 2.18.1.1 

Význam mesta v systéme osídlenia a 2.18.1.4 Prehľad urbanistických obvodov a okrskov.  
       
Mení a dopĺňa sa text state  

 

2.18.1.2 Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
 

Uplatňuje sa STN 73 0580-1 Zmena 2 Denné osvetlenie budov, ktorou sa stanovuje pre vymedzené 

územia ekvivalentný uhol tienenia hlavných bočných osvetľovacích otvorov existujúcich alebo navr-

hovaných vnútorných priestorov s trvalým pobytom ľudí  nasledovne: 

 pre územie Mestskej pamiatkovej rezervácie sa uplatňuje maximálnym uhol tienenia 42°,  

 pre funkčnú plochu 101P/05 sa uplatňuje ekvivalentný uhol 36°, 

 pre ostatné územie mesta Žilina sa uplatňuje maximálny uhol tienenia 30°,  
 

Toto vymedzenie sa nevzťahuje na predškolské a školské zariadenia, ubytovacie zariadenia sociál-

nych služieb a pod., pre ktoré sa v zmysle STN 73 058-1/Z2 odporúča ekvivalentný uhol tienenia do 

20°, nesmie však prekročiť 25°. 
 

Uvedené je dokumentované v nasledovnej grafickej schéme: 
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Výškové usporiadanie stavieb vo vymedzených obvodoch č.01 – Centrum a 03 – Veľký Diel stanoví 

orgán územného plánovania, pričom bude vychádzať z posúdenia existujúceho stavu 

a korešpondovania s okolitou zástavbou. Pri posudzovaní výškového usporiadania v časti územia 

spadajúceho Obvodu 03 – Veľký Diel, Okrsku č.11 – Športový areál bude akceptovať záväzné regula-

tívy zo schváleného ÚPN-Z Žilina, Žilinská Univerzita. 
 

Stanovujú sa podmienky výstavby na navrhovaných rozvojových regulovaných plochách pre indivi-

duálne bývanie nasledovne: 

 stanovuje sa povinnosť umiestnenia parkovacích státí pre návštevníkov v závislosti na počte ro-

dinných domov v rozvojovom území a to min. 1 státie pre 10 rodinných domov, 

 stanovuje sa povinnosť umiestnenia detského ihriska s univerzálnou športovo – rekreačnou plo-

chou pre každých 100 rodinných domov. 
 

Pre účely tejto dokumentácie sa definujú nasledovné pojmy a ustanovenia: 

 „Verejné priestranstvo“ sú všetky námestia, ulice, trhoviská, verejná zeleň a ďalšie priestory prí-

stupné každému bez obmedzenia, teda slúžiace obecnému užívaniu, a to bez ohľadu na vlastníctvo 

k tomuto priestoru.  

 „Parter“ je prízemná časť mesta do úrovne 2NP (ktorú človek najviac vníma a v ktorej sa dostáva 

do bezprostredného styku s mestom ako jeho užívateľ a vnímateľ) a je orientovaná do verejného 

priestoru vyhradeného pre peší pohyb s prípadným umiestnením verejnej dopravnej obsluhy 

a verejnej zelene. Je často najsilnejšie vnímateľnou zložkou verejného interiéru. 
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 „Funkčne zmiešané územie“ sú plochy mesta zahŕňajúce umiestňovanie zástavby a súvisiace plo-

chy pre rôznorodé funkčné využívanie bez možnosti umiestňovania hygienicky neprípustných pre-

vádzok a zariadení nevhodne zasahujúcich do obytného a životného prostredia. Spravidla ide o 

funkčne zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti. 

 „Prieluka“ je nezastavaný priestor v existujúcej súvislej zástavbe, ktorý je odvodený v zmysle 

uličnej a stavebnej čiary, charakteru a spôsobu zástavby, vhodný na zastavanie a tým dotvorenie 

existujúcej zástavby (vrátane nároží) a nie je rezervovaný pre koridor dopravnej a technickej in-

fraštruktúry. 
 

Pre účely toho dokumentu sa podzemné podlažia a ustúpené podlažia nebytových budov budú posu-

dzovať rovnako ako podzemné, nadzemné a ustúpené podlažia bytových budov v zmysle platnej STN 

pre nasledovné pojmy: 

 Za „podzemné podlažie“ sa považuje každé podlažie, ktorého obsypaná plocha fasády pôvodným 

terénom je viac ako 50 % z celkovej plochy fasády. Referenčná plocha fasády uvažovaného podla-

žia je vymedzená jeho konštrukčnou výškou a obvodom jeho zastavanej plochy. 

 Za „nadzemné podlažie“ sa považuje každé podlažie, ktoré má 50 % alebo menej ako 50% z cel-

kovej plochy fasády pod úrovňou pôvodného terénu. Referenčná plocha fasády uvažovaného pod-

lažia je vymedzená jeho konštrukčnou výškou a obvodom jeho zastavanej plochy. 

 Za „ustúpené podlažie“ sa považuje také podlažie, ktorého zastavaná plocha je menšia ako polo-

vica zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia. V prípade rodinných domov môže byť podkro-

vie nahradené ustúpeným podlažím. 
 

Na funkčných plochách, kde nie sú v type stavebnej činnosti uvedené prístavby, sa pripúšťajú prí-

stavby za účelom zabezpečenia debarierizácie objektov – výťahy, rampy a pod. so stanovením neup-

latňovania indexu zelene z týchto plôch. 
 

V urbanistických obvodoch č.1 – Centrum, č.2 – Vlčince, č.3 – Veľký Diel, č.4 – Južný obvod, okrem 

funkčnej plochy 432P/03 (ďalej len „vyhradené územie“) sa pre účely tejto dokumentácie, 

v súvislosti s umiestňovaním zariadení obchodného charakteru (supermarkety, hypermarkety, ob-

chodné centrá), ustanovuje regulatív vo vyhradenom území nasledovne: 
 Vo vymedzenom území je neprípustné umiestňovať veľkokapacitné nákupné strediská z jedným 

nadzemným podlažím s predajnou plochou nad 400m2.. 
 

Vo všetkých areáloch škôl a materských škôl, kde v type stavebnej činnosti nie sú uvedené novostavby 

a prístavby sa typ stavebnej činnosti dopĺňa o „novostavby a prístavby slúžiace pre skvalitnenie vý-

učbového procesu“. 
 

Pri posudzovaní stavebných činností na funkčných plochách spadajúcich do CMZ akceptovať orgán 

územného plánovania. 
 

2.18.1.3 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na 

funkčné a priestorovo homogénne jednotky 
 

Dopĺňa sa text v stati 
 

V súvislosti s materiálom „Mokrade v mestských sídlach – mesto Žilina“ (SAŽP, 2019) 

 Zohľadniť mokrade v prípadoch keď zasahujú do dotknutých funkčných plôch 
 

Tabuľková časť state (Príloha č.1) je uvedená na záver textovej časti. 
 

2.18.2  PRÍPUSTNÉ, OBMEDZUJÚCE, VYLUČUJÚCE PODMIENKY NA VYUŽITIE 

JEDNOTLIVÝCH PLÔCH, NA INTENZITU ICH VYUŽITIA, REGULÁCIA VYU-

ŽITIA PLÔCH 
 

Sa dopĺňa text 
 

S platnosťou pre textovú časť ÚPN-M, v jeho smernej i záväznej časti tam kde sú uvedené, sa nahrá-

dzajú pojmy „prestavby“ a „dostavby“ pojmom prístavby a nadstavby pokiaľ už v type stavebnej 

činnosti nie je zmena definovaná. 
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Tabuľková časť podkapitoly (Príloha č.2) je uvedená na záver textovej časti. 
 

2.18.3. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA 

Ruší a dopĺňa sa text ÚPN-M v znení ZaD č. 1-7(6b) v nasledovných statiach a bodoch 
 

2.18.3.1 Jednotlivé druhy občianskej vybavenosti sa budú rozvíjať podľa nasledovných regula-

tívov 
  
KULTÚRA  
 

9) K zväčšeniu kapacity kultúrnej infraštruktúry musia prispieť aj nasledovné pripravované investičné  

aktivity: 

 V lokalite Sihoť, s pripravovanou investíciou AŽIŠ (724ŠR/03), počítať s možnosťou doplnkové-

ho využívania umiestnených športových halových objektov (mulifunkčná športová hala, zimný šta-

dión) a atletický štadión na kultúrno – spoločenské podujatia (mega hudobné koncerty, kultúrne 

vystúpenia a predstavenia, tanečné súťaže ap.)  

 Na novej funkčnej ploche 1020ŠR/02 počítať s možnosťou umiestnenia viacúčelovej haly pre us-

kutočňovanie kultúrno – spoločenských a športových podujatí (mega hudobné koncerty, kultúrne 

vystúpenia a predstavenia ap.) 
 

TELOVÝCHOVA A ŠPORT 
 

4) Pre rozvoj organizovanej telovýchovy a športu budú slúžiť predovšetkým: 

 V lokalite Sihoť, s pripravovanou investíciou AŽIŠ (724ŠR/03), umiestnené športové halové 

objekty (multifunkčná športová hala, zimný štadión, krytá plaváreň) a atletický štadión celomest-

ského až regionálneho významu ako hlavný mestský športový areál.  

 Na novej funkčnej ploche 1020ŠR/02 počítať s možnosťou umiestnenia viacúčelovej haly pre us-

kutočňovanie kultúrno – spoločenských a športových  podujatí 
 

8) Pre neorganizovanú a rekreačnú telovýchovu a šport sa vymedzujú predovšetkým nasledovné 

územia: 

 Lokalita Sihoť (s pôvodnou pripravovanou investíciou AŽIŠ) na pôvodnej funkčnej ploche 

724ŠR/03 na nábreží VD Žilina  ako „Športovo – rekreačného parku Sihoť“.  
 

2.18.4 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A 

TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 
 

Dopĺňa sa text v podkapitole 2.18.4.1.  

V podkapitolách 2.18.4.2. Vodné hospodárstvo, 2.18.4.3 Energetika a 2.18.4.4. Elektronické komuni-

kačné siete ostáva text bez zmien a doplnení. 
 

2.18.4.1 Dopravné vybavenie  
 

INFRAŠTRUKTÚRA STATICKEJ AUTOMOBILOVEJ DOPRAVY   
 

V bode  sa mení a dopĺňa 
 

3) parkovacie domy na obvode území  

 na funkčnej ploche 104OV/03 max. nadzemného 4-podlažný parkovací dom, 

 solitér parkovacíieho domu mimo prvkov ÚSES v území zelene brehovej a izolačnej s kódom na   

funkčnej ploche 529ZBI/03, v urbanistickom okrsku č.29 Hájik pričom sa nevylučuje zriadenie 

dočasného parkoviska v mieste stavby navrhovaného parkovacieho domu po do dobuy výstavby 

PD na Baničovej. 

 hromadná garáž na vymedzenej časti funkčnej plochy 249BH/02  

 hromadná garáž na vymedzenej časti funkčnej plochy 249ZBI/03 

 na funkčnej ploche 1120VS/05 vo väzbe na novú  funkčnú plochu 1120ŠR/02 umiestnenie súvi-

siaceho zariadenia so statickou dopravou – parkovací dom s mimoúrovňovým prepojením medzi 

dotknutými funkčnými plochami.  
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Dopĺňa bod 
 

4) Pri projektovej príprave a následnej realizácii parkovísk akceptovať navrhované štandardy (v 

zmysle z materiálu „Štandardizovanie podmienok výsadieb na parkoviskách v meste“, ÚHA Žili-

na, 12/2020). 
 

Pre parkoviská v súvislosti s riešením zelene: 

 pri projektovej príprave nenavrhovať žiadne spevnené plochy v chránenom koreňovom priestore 

drevín; 

 na úrovni terénu riešiť formou bodovej, resp. líniovej stromovej zelene – minimálne 1 strom na 4 

parkovacie miesta v priestore medzi protiľahlými stojiskami; výnimkou sú závažné zákonné a 

technické prekážky, kde sa nedá dosiahnuť požadovaný limit vysadených stromov; pri uplatnení 

tejto podmienky dodržať minimálny priestor pre výsadbu stromov 2,5 x 2,5 m. 

 v ostatných prípadoch zeleň parkovísk riešiť formou bodovej, resp. líniovej stromovej zelene v 

pomere minimálne 1 strom na 5 - 8 parkovacích miest; výnimkou sú závažné zákonné a technické 

prekážky, kde sa nedá dosiahnuť požadovaný limit vysadených stromov. Do počtu stromov je mož-

né zahrnúť aj existujúce stromy, ktoré sú vhodné na zachovanie z hľadiska druhu, stavu dreviny 

a priestorového umiestnenia; 

 pri navrhovaných parkoviskách s viac než dvoma súvislými radami parkovacích miest, v prípade, 

že tomu nebránia závažné dôvody zapracovať do návrhu stredový pás pre zeleň (stromy, kry, tr-

valky) bez inžinierskych sietí so šírkou minimálne 2,5 m a viac. Ak je to technicky možné dodržať 

túto podmienku aj pri rekonštrukcii parkovísk. Ak nie je technicky možné zelený pás realizovať, 

budú stromy umiestnené bodovo medzi parkovacie miesta. 

 bodovú výsadbu stromov na parkoviskách je možné realizovať len do otvorov, ktoré majú mini-

málnu otvorenú plochu 6,25 m2;  

 pri umiestnení stromov na parkoviskách musí byť na výsadbu minimálna šírka pásu zelene (línie) 

2,5 m;  

 pri umiestnení zelených pásov bez výsadby stromov bude minimálna šírka pásu zelene (línie) 1 m, 

 zaistiť dostatočný priestor pre stromy a výsadbu stromov na parkoviskách realizovať len do otvo-

rov s minimálnou otvorenou plochou 6,25 m2 a pod spevneným povrchom nadväzujúci minimálny 

prekoreniteľný priestor o rozmere 3x3 m do hĺbky 0,5-0,8 m. Ak nie je možné túto podmienku do-

držať, je potrené použiť prekoreňovacie moduly (soil cells). Šírka modulu minimálne 3 m a hĺbka 

0,5-0,8 m; 

 v prípade rekonštrukcie parkovísk je potrebné rešpektovať schválený počet parkovacích miest k 

danému objektu a prispôsobiť mu komplexné riešenie zelene; 

 plochy zelene parkovísk je možné zahrnúť do započítateľných plôch pre stanovený min. index oze-

lenenia v zmysle platného územného plánu; 

 ak nastane situácia potreby vysadenia stromu v ochrannom pásme technickej infraštruktúry, je 

potrebné preveriť uskutočniteľnosť výsadby u dotknutého správcu siete a prípadne navrhnúť 

ochranné opatrenia; 

 trasovanie nových vedení inžinierskych sietí priestorovo zosúladiť s plochami jestvujúcej 

a navrhovanej zelene, trasovanie viesť prioritne cez spevnené plochy alebo v ryhách; s protikore-

ňovou fóliou na ochranu inžinierskych sietí alebo v kolektoroch pri zachovaní ochranného pásma 

stromov minimálne 2,50 m; 

 pri výsadbe vysokej zelene v priestore parkoviska, treba stromy považovať za pevnú prekážku a 

uplatniť rovnaké zásady o nezasahovaní do priestoru stojísk a dodržaní požadovaných hodnôt od-

stupov a presahov;  

 na parkoviskách vytvárať podmienky na udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou, zachytávať 

ju v mieste dopadu, opatreniami na podporu vsakovania (vytváranie zelených pásov, využívanie 

priepustných povrchov (zatrávňovacie dlaždice, ekorastre, dlažby v priepustnom lôžku a pod.), vy-

spádovať dažďovú vodu do vsaku; dažďové vody z parkovísk a komunikácií, kde hrozí ich znečis-

tenie, pred ich sústredeným odvedením do kanalizácie, vsaku alebo do toku prečisťovať cez odlu-

čovače ropných látok; 

 pri parkoviskách do 10-15 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá s využitím priepustných 

povrchov musí konštrukčné zloženie takýchto parkovísk obsahovať izolačné fólie na zachytávanie 



Záväzná časť ÚPN-M Žilina – Zmeny a doplnky číslo 8 
 

9 / 45 

ropných látok, čím sa zabráni prenikaniu prípadných ropných látok do pôdy a následne do pod-

zemných vôd. Takéto parkoviská budú doplnené o zelené pásy alebo plochy so zeleňou, kde bude 

vyspádovaná dažďová voda do vsaku;  

 pri priepustných parkoviskách do 10-15 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá bude vsa-

kovanie nesústredené, t.j. dažďové vody budú voľne stekať na nespevnený kryt parkovacej plochy 

do konštrukčných vrstiev, voľne budú zasakovať a následne, tie vody, ktoré nestihnú zasiaknuť bu-

dú prostredníctvom týchto konštrukčných vrstiev smerované napr. ku zelenému pásu, príp. do pri-

ľahlej  terénnej nerovnosti (napr. rigolu so zeleňou – kvety, kríky a dreviny; do vsakovacích múld 

alebo dažďových záhrad) a tam budú voľne vsakovať, odvodnenie takýmto spôsobom bude riešené 

len z parkovacích plôch prípadne z priľahlých chodníkov; 

 pri priepustných parkoviskách do 10-15 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá, ktoré 

budú riešené bez odlučovačov ropných látok sa nebudú realizovať vsakovacie objekty, t.j. sústre-

dené vypúšťanie dažďových vôd do podzemných vôd. V takomto prípade by musel byť odlučovač 

ropných látok súčasťou odvodnenia parkovacej plochy; 

 v prípade nepriepustných parkovísk do 10-15 parkovacích miest je možné riešiť odvodnenie daž-

ďových vôd do zelene nesústredeným vsakovaním; 

 riešenie a konkrétny návrh odvodnenia priepustných a nepriepustných parkovísk nesústredeným 

vsakovaním bude závisieť od riešenej lokality, znalosti geologických a hydrogeologických pome-

rov a vsakovacích schopností horninového prostredia a bude predložený ako súčasť projektovej 

dokumentácie na odsúhlasenie a vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy Okresného úradu Žilina, 

odboru starostlivosti o životné prostredie. 
 

Pre zabezpečenie technologicky správnej výsadby na parkoviskách 

 súčasťou projektu nového parkoviska alebo jeho rekonštrukcie musí byť komplexné riešenie zelene; 

 presná technológia výsadby bude navrhnutá v projekte sadových úprav;  

 celkový návrh sadových úprav, s voľbou druhovej štruktúry podľa podmienok lokality a s dodrža-

ním podmienok podľa platnej legislatívy, noriem a Arboristického štandardu: Ochrana drevín pri 

stavebnej činnosti, je predmetom práce krajinného architekta; 

 umiestnenie stromov na parkoviskách musí, aspoň čiastočne, poskytovať tieň pre zaparkované au-

tomobily. Vzdialenosť od obrubníkov by mala byť minimálne 1 m. Rozmiestnenie stromov je po-

trebné zosúladiť s verejným osvetlením, tak aby nedošlo ku ohrozeniu ich funkcie; 

 riešenie zelene realizovať v súlade s STN pre dopravné zariadenia, aby bola zabezpečená prie-

hľadnosť pri výjazde na komunikácie; 

 výber druhovej skladby musí byť orientovaný predovšetkým na nenáročné druhy drevín, znášajúce 

nepriaznivé podmienky urbanizovaného prostredia; musí byť navrhovaná individuálne podľa kon-

krétnych stanovištných pomerov a typu parkoviska; 

 najvhodnejšie je používať pôvodné dreviny, geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny používať vo 

výsadbách max. do 30%; 

 používať vhodné druhy stredne veľkých a veľkých stromov, odolné voči zasoleniu, zadláždeniu, 

neplodiace resp. s drobnými plodmi;  

 výška nasadenia koruny stromov by mala byť vypestovaná minimálne vo výške 2,50 m nad chodní-

kom a 4,50 m nad vozovkou; 

 výsadbu musí realizovať odborná firma, ktorá dodržuje všetky platné Arboristické štandardy pre 

výsadbu; 

 sadenice stromov musia spĺňať ukazovatele kvality podľa STN 83 7016 – Rastliny a ich výsadba; 

 výsadbu realizovať na jar a na jeseň, nie počas veľkých horúčav, veľkých mrazov a letných mesia-

cov; jarná výsadba marec – apríl, prípadne koniec februára; jesenná výsadba september – novem-

ber;  

 pri výsadbe stromov je nevyhnutné na exponovaných stanovištiach inštalovať trvalú ochranu kme-

ňa; 

 pri zeleni na parkoviskách zabezpečiť zvýšenie obrubníkov (rozmer od terénu minimálne 20x5 cm) 

v parkovacích pásoch, v prípade vsakovania dažďových vôd do zelene realizovať obrubníky s me-

dzerami pre vsak dažďovej vody; 

 zabezpečiť starostlivosť o nové výsadby stromov v dobe trvania minimálne 3 roky; 
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 ošetrovanie stromov sa odporúča realizovať certifikovaným arboristom; 

 údržbu verejnej zelene realizujú organizácie poverené Mestským úradom v Žiline. 
 

2.18.5 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA A KULTÚRNOHISTORICKÝCH HOD- 

NÔT, OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍ-

RODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ 

STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE 
 

Zásady a regulatívy zachovania a kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných 

zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane 

plôch zelene podľa schváleného ÚPN-M v znení ZaD č. 1-7(6b) sa dopĺňajú.  
 

V kapitole 
 

2.18.5.1  Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt 
 

stati b) 
 

 NKP „Dom bytový“, vyhlásená Pamiatkovým úradom SR č. rozh. PUSR-2019/3615-15/90605/KIR 

dňa 31.10.2019 
 

V kapitole 
 

2.18.5.3 Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny 
 

Dopĺňa stať 
 

6) Obecné chránené územia (OcCHÚ) 

 Sad SNP, zapísaný v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody SR pod ev. číslom 1250 
 

2.18.5.5 Zásady a regulatívy tvorby prvkov zelene 
 

Mení a dopĺňa sa kapitola 
       

ZÁKLADNÉ FUNKČNÉ TYPY ZELENE 
 

Lesoparky  

1) Požaduje Odporúča sa vytvoriť podmienky pre dosiahnutie stavu 50 m2 plochy lesoparkov na 

obyvateľa. 

2) Pre vytvorenie podmienok pre splnenie tohto cieľa: 

 spracovať projekt lesoparku Dúbrava s prepojením na Váh a park Chrasť a ostatných lesopar-

kov v rámci nich navrhnúť a zabezpečiť vybavenosť pre extenzívne rekreačné využitie (športo-

vá a rekreačná vybavenosť, prírodné chodníky, náučné trasy, informačný systém, fit trasy, la-

vičky, odpadové nádoby...), prepojiť ich na sieť okolitých cyklistických a peších trás 

 zachovať celistvosť územia v zmysle návrhu ÚPN M Žilina 

 rešpektovať Programy starostlivosti o lesy 

 zamedziť vzniku nepovolených skládok 

 pripustiť iba solitérnu výstavbu, v zmysle regulatívov pre konkrétne územie. 
 

Parky celomestského významu 

1) Požaduje Odporúča sa vytvoriť podmienky pre dosiahnutie stavu 12 m2 plochy parkov 

celomestského významu na obyvateľa mesta. 

2) Pre vytvorenie podmienok na splnenie tohto cieľa sa ďalej požaduje: 

– zriadiť park celomestského významu na nábreží Váhu v priestore uvoľnenom preložením zora-

ďovacej stanice, 

– nábrežie Rajčianky riešiť ako prírodný park. 

3) V existujúcich parkoch celomestského významu sa požaduje: 

– parky zrekonštruovať, riešiť dosadbu a výsadbu ich zelene zlepšiť ich správu a údržbu 

– prepojiť ich pešími a cyklistickými trasami s ostatnými prvkami zelene 
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– eliminovať vonkajšie nepriaznivé vplyvy (hlavne doprava), zachovať ich územnú celistvosť, 

nepripustiť v nich novú výstavbu. 
 

Parky obvodové a okrskové 

1) Požaduje Odporúča sa vytvoriť podmienky pre dosiahnutie stavu 12 m2 plochy obvodových a 

okrskových parkov na obyvateľa mesta. 

2) Zriadenie obvodových a okrskových parkov sa požaduje odporúča v polohách nadväzujúcich na 

hlavné pešie trasy, aby boli protiváhou jestvujúcej intenzívnej zástavbe a aby vytvárali odpočinko-

vé zázemie pre centrum, obytné územia v lokalitách Hliny I.-IV. a Hliny VI. 

3) Sú to najmä tieto obvodové a okrskové parky 

– Rudiny I - Na Hlinách - zázemie pre Hliny I, II, III, IV, 

– Rudiny II - Na Hlinách - zázemie hlavne pre Hliny VI, 

– park pod Hájikom (svahy a údolie pod Hájikom prepojené na Hradisko), ktorý bude po realizo-

vaní navrhovanej výstavby jedinou bezprostredne dostupnou plochou zelene, 

4) V existujúcich obvodových a okrskových parkoch sa požaduje: 

– zrekonštruovať jestvujúcu zeleň, riešiť dosadbu a výsadbu zelene, 

– zlepšiť ich správu a údržbu, 

– prepojiť ich pešími a cyklistickými trasami s ostatnými prvkami zelene, 

– zachovať ich územnú celistvosť a nepripustiť novú výstavbu. 
 

Menšie parkovo upravené plochy 

1) V plochách zelene s rozlohou do 0,5 ha sa požaduje zrekonštruovanie jestvujúcej zelene, dosadba 

a výsadba zelene, zlepšenie údržby parkovo upravených plôch, zachovanie ich územnej celistvosti 

a vylúčenie novej výstavby.   
 

Zeleň medziblokových a vnútroblokových priestorov 

1) Požaduje Odporúča sa vytvorenie podmienok pre dosiahnutie stavu 12 m2 plochy zelene 

medziblokových a vnútroblokových priestorov na obyvateľa územia HBV. 

2) V  medziblokových a vnútroblokových priestorch sa ďalej požaduje: 

– rešpektovať jestvujúce plochy zelene 

– riešiť humanizáciu priestorov a voľnočasovej náplne korešpondujúcej s demografickou štruktú-

rou obyvateľov 

– neriešiť zariadenia statickej dopravy na úkor plôch zelene (parkovacie plochy, objekty) 

– riešiť dosadbu a výsadbu zelene 

– zrekonštruovať plochy trávnikov a vybudovať funkčnú sieť chodníkov 

– zlepšiť údržbu 

– zachovať územnú celistvosť 

– nepripustiť novú výstavbu. 
 

Uličné stromoradia 

1) Na základe spracovaných projektov systematicky obnovovať stromoradia najmä s dôrazom na 

kvalitné technické zabezpečenie. 

2) Uličné stromoradia obnovovať koncepčne v rámci obnovy uličného priestoru s preferenciou pešej 

dopravy. 

3) Nelimitovať výsadbu stromoradí inžinierskymi sieťami (verejné osvetlenie musí mať vedenie v 

chráničke). 

4) Voliť vhodné druhy drevín, z hľadiska vitality a parametrov koruny vo vzťahu k riešenému prie-

storu. 

5) Nepripúšťať redukcie korún drevín a zaviesť systematickú a odbornú údržbu (zavlažovanie, hno-

jenie, ošetrovanie). 
 

Sprievodná zeleň komunikácií (izolačná zeleň) 

1) V sprievodnej zeleni komunikácií sa požaduje odporúča podiel drevín v zeleni 80% (s prevahou 

stromov) a zohľadnenie vhodnosti podmienok v druhovej skladbe zelene. 

2) Nepripustiť výstavbu nových objektov pozemného staviteľstva.  
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VYHRADENÁ ZELEŇ  
 

1) Spravovať a udržiavať verejne prístupnú vyhradenú zeleň v správe a údržbe správcov a majiteľov 

zariadení ako verejnú zeleň. 
 

Rodinné domy  

1) Odporúčaná potreba zelene je minimálne 100 m2 na jeden rodinný dom. 
 

Areály škôl a MŠ 

1) Odporúčaná potreba zelene je min. 25 m2 na dieťa (MŠ), 40 m2 na žiaka (základné a stredné ško-

ly), 60 m2 na študenta (vysoké školy). 

2) Vo vyhradenej zeleni sa požaduje: 

– riešiť komplexným projektom revitalizáciu zelene škôl a MŠ na základe spolupráce z verejnos-

ťou s cieľom vytvorenia možnosti voľnočasového využitia 

– zachovať areály škôl a MŠ v súvislosti s možnosťou realizovania voľnočasových herných a 

športových aktivít. 
 

Priemyselné areály 

1) Odporúča sa zvýšiť podiel plôch zelene po nekoncepčnom zastavaní väčšiny jestvujúcich areálov 

na 15-30% celkovej plochy. 
 

Areály zdravotníckych zariadení 

1) Požaduje Odporúča sa vytvárať podmienky pre zvýšenie podielu zelene areálov zdravotníckych 

zariadení v rozsahu 80-130 m2 na lôžko. 
 

Plochy zelene pri obchodných a nákupných centrách 

1) Požaduje Odporúča sa vytvárať podmienky pre zvýšenie podielu plochy zelene pri obchodných a 

nákupných centrách minimálne na 50% zo zastavanej plochy obchodného a nákupného centra. 
 

Plochy zelene pri športových objektoch 

1) Požaduje Odporúča sa vytvárať podmienky pre zvýšenie podielu plochy zelene na minimálne 50% 

zo zastavanej plochy. 
 

Plocha zelene pri administratívnych centrách 

1) Požaduje Odporúča sa vytvárať podmienky pre zvýšenie minimálneho podielu zelene na 30% zo 

zastavanej plochy administratívneho centra. 
 

ŠPECIÁLNA ZELEŇ 
 

Historické parky 

1) Rekonštruovať zeleň historických parkov, zabezpečiť jej systematickú odbornú údržbu a vylúčiť 

výstavbu objektov pozemného staviteľstva. 
 

Zoologické záhrady  

1) V rámci urbanistickej štúdie zoologickej záhrady v urbanistickom okrsku Bánová navrhnúť pre-

vládajúci podiel zelene ako najvýznamnejší komponent tvorby územia. 
 

Zeleň cintorínov  

1) Požaduje sa revitalizácia a zvýšenie kvality prostredia cintorínov s dôrazom na pietny charakter 

miesta. 

2) Nové hrobové miesta vytvárať tak, aby sa zvýšil podiel zelene v areáloch cintorínov.  

3) Na Novom cintoríne v Žiline rešpektovať charakter a biodiverzitu územia. 

4) Nepripustiť výstavbu mimo priestorov určených pre vybavenosť cintorínov. 
 

INTERAKČNÉ PRVKY  
 

Sprievodná zeleň vodných tokov 

1) Požaduje sa zachovať a dopĺňať brehovú vegetáciu vodných tokov v pôvodnom (autochtónnom) 

druhovom zložení. 
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2) Zabezpečiť šírku vegetácie podľa podrobných regulatívov biokoridorov, v doteraz nezastavaných 

územiach minimálne 6 m na každú stranu od hornej hrany koryta toku. 

3) Zlepšiť údržbu a správu brehovej vegetácie. 

4) Vodohospodárske úpravy vykonávať v súlade s požiadavkami ochrany prírody a krajiny. 

5) Zamedzenie znečisťovaniu vodných tokov, skládkam a novej výstavbe v ich sprievodnej zeleni. 

6) Pokiaľ si to nevyžaduje protipovodňová ochrana neregulovať vodné toky. 
 

Sprievodná zeleň poľných ciest 

1) Požaduje sa zachovanie a dopĺňanie vegetácie sprievodnej zelene poľných ciest v pôvodnom (au-

tochtónnom) druhovom zložení. 

2) Zabezpečiť šírku vegetácie minimálne 10 m na každú stranu od vonkajšej hrany poľnej cesty. 

3) Zlepšiť údržbu a správu sprievodnej zelene poľných ciest, uplatniť v nej podiel drevín 80% s pre-

vahou stromov a zamedziť jej znečisťovaniu a vytváraniu skládok. 
 

Vegetácia na svahoch a zosuvoch 

1) Požaduje sa revitalizovať vegetácie na svahoch a zosuvoch a zvýšiť tým stabilitu území s využitím 

významných ekostabilizačných prvkov. 

2) Pri obnove, výsadbe a dosadbe porastov uprednostniť druhy z pôvodnej vegetácie, ktoré napomá-

hajú zvýšeniu stability územia. 

3) Obnoviť porasty v úplnom zastúpení drevín, z toho 70% stromov. 

4) Zamedziť ďalším zásahom do terénu (navážky, odkopy, alebo iné zásahy do terénu). 

5) Znížiť ruderalizáciu územia, zlepšiť údržbu a správu zelene, obmedziť výstavbu. 
 

VŠETKY TYPY ZELENE 
 

1) Koordinovať funkčné a prevádzkové riešenie zelene s vedením inžinierskych sietí. 

2) Technické a obslužné funkcie riešiť s ohľadom na zachovanie celistvosti plôch zelene. 

3) Do bilancie plôch zelene nezapočítavať plochy športovísk, plochy pre zber TKO a pod. 

4) Zabezpečiť v zmysle Spoločných európskych indikátorov trvalo udržateľného rozvoja miest“- 

European Common Indicator“, dostupnosť verejných plôch zelene pre funkciu bývania do vzdia-

lenosti 300 metrov. 

5) V súlade s európskymi normami aplikovať v riešenom území platnú normu STN 83 7010 a ďalšie 

platné normy vzťahujúce sa k parametrom kvality, a priestorového použitia vegetácie. 

6) Zachovať celistvosť plôch zelene, obmedziť výstavbu v zmysle regulatívov pre územia zelene. 
 

2.18.6 ZÁSADY UMIESTŇOVANIA REKLAMNÝCH STAVIEB A REKLAMNÝCH ZA-

RIADENÍ 
 

Text podkapitoly „Zásady umiestňovania reklamných zariadení“ podľa schváleného ÚPN-M v znení 

ZaD č. 1-7(6b) sa nemení.  
 

2.18.7 ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie podľa schváleného ÚPN-M v znení ZaD č. 1-7 

(6b) sa dopĺňa v stati 

 

2.18.7.8 Stratégia riadenia kvality ovzdušia mesta 
 

Uvedené opatrenia vychádzajú zo strategického materiálu „Stratégia riadenia kvality ovzdušia pre 

mesto Žilina“ a dokumentu AIR TRITIA – akčný plán 2020 – 2024. 
 

V OBLASTI INFRAŠTRUKTÚRY PRE ZLEPŠENIA OVZDUŠIA 
 

A. Realizácia aktivít podľa platného plánu udržateľnej mestskej mobility 
 

Opatrenie: Výstavba obchvatov miest a obcí 

Primárnym cieľom je odvedenie tranzitnej dopravy, z priestoru obytnej zástavby do extravilánu. 

Opatrenie zaistí tiež prenesenie cieľovej i zdrojovej dopravy mimo centrálnu časť mesta. 
 

Opatrenie: Odstraňovanie bodových problémov na komunikačnej sieti 
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Riešením bodových problémov sa rozumie nevhodné riešenie križovatiek, chýbajúce križovatky a 

zjazdy z kapacitných komunikácií, chýbajúce prepojenia nadväzujúcich cestných ťahov, technicky 

nevyhovujúce komunikácie. 
 

Opatrenie: Výstavba a rekonštrukcia železničných tratí 

Podporou rozvoja železničnej dopravy so zvýšením jej atraktivity k prevzatiu časti dopravných úko-

nov na úkor automobilovej dopravy. Výstavba tratí v intraviláne miest, ktoré sa stanú súčasťou integ-

rovaných systémov hromadnej dopravy. 
 

Opatrenie: Premiestnenie prekladiska z lokality Nová Žilina do Terminálu intermodálnej prepravy v 

Tepličke nad Váhom 

Dokončenie komplexného riešenia Zriaďovacej stanice v Tepličke nad Váhom a súvisiacej rekon-

štrukcie železničnej stanice Žilina sa vyrieši zložitá dopravná obsluha, zaťažujúca hlavé koľaje medzi 

Prekladiskom v priestoroch bývalej železničnej stanice Nová Žilina a premiestneným Kontajnerovým 

terminálom v Tepličke nad Váhom. Tiež vyrieši nadmernú záťaž križovatky Oceliarska – Kragujev-

ská. Zrušením kontajnerového terminálu v lokalite sa vytvorí priestor pre občiansku vybavenosť a 

zeleň. 
 

Opatrenie: Odstavné parkoviská, systém Park-Ride, Park-Go a Kiss-Ride 

Opatrenia majú viesť k zníženiu počtu vozidiel v centrách miest. Opatrenia s budovaním odstavných 

parkovísk a parkovacích domov motivujú vodičov OMV k uskutočňovaniu – prestupu z OMV na ve-

rejnú dopravu s prepojením s centrom mesta. Opatrenie s budovaním Park-Ride pozostáva v budova-

ní odstavných parkovísk v blízkosti uzlov verejnej dopravy v nadväznosti na linky verejnej dopravy. 

Zriadenie stanovísk Kiss-Ride umožní krátkodobé zastavenie OMV s možnosťou vyloženia alebo na-

loženia spolucestujúcich osôb s možnosťou prestupu na verejnú hromadnú dopravu. 
 

B. Dôsledná realizácia územného plánu mesta, územného generelu dopravy a koncepcia rozvoja 

mesta v oblasti tepelnej energetiky 
 

Opatrenia:  

 Dodržiavanie opatrení a realizácia územného generelu dopravy.  

 Využitie nástrojov koncepcií a územného plánovania k optimalizácii vykurovania v zástavbe.  
 

C. Podpora výmeny palív v lokálnych kúreniskách. 
 

Opatrenia: 

 Finančná podpora k urýchleniu obmedzovania emisií zo sektoru vykurovania domácností, 

 Podpora premeny vykurovacích systémov,  

 Zníženie potreby energie, 

 Rozvoj environmentálno priaznivej energetickej infraštruktúry – rozširovania sietí a motivácia k 

pripojeniu, 

 Podpora úspor energie a efektívnejšieho využívania energie, 

 Zníženie emisií z iných stacionárnych zdrojov využívaných k podnikateľskej praxi, 

 Podpora využitia nespaľovacích alternatívnych zdrojov energie, 

 Rekonštrukcia spaľovacích zdrojov za účelom zníženia emisií s možnosťou kombinácie so zmenou 

paliva. 
 

D. Znižovanie spotreby pevných palív 
 

Opatrenia:  

 zmena výrobnej technológie za enviromentálne priaznivejšie (vrátane čistenia spalín a odpadných 

plynov), 

 zmena paliva, 

 zvýšenie energetickej účinnosti, 

 zníženie potreby energie, 

 využitie odpadného tepla, 

 zníženie podielu pevných palív v primárnych zdrojoch energie, 



Záväzná časť ÚPN-M Žilina – Zmeny a doplnky číslo 8 
 

15 / 45 

 zvyšovanie účinnosti konverzie (hlavne pri veľkých spaľovacích zdrojoch, 

 obmedzovanie strát energií pri prenose a distribúcii. 
 

E. Výsadba zelene a ďalšie adaptačné opatrenia pri klimatickej zmene 
 

Opatrenia:  

 obmedzovanie prašnosti výsadbou líniovej zelene, 

 výsadba izolačnej zelene v priemyselných areáloch a ich okolí, 

 výsadba a údržba vegetačných prvkov v obytnej zástavbe mesta, 

 minimalizácia spevnených (nepriepustných) plôch 
 

F. Ďalšie opatrenia k zlepšeniu kvality ovzdušia 
 

Opatrenia:  

 podpora práce z domu (home-office, e-working), 

 znižovanie prašnosti v areáloch priemyselných podnikov, zabezpečenie techniky pre obmedzenie 

fugitívnych emisií, 

 prostredníctvom územného plánu obmedziť výstavbu stacionárnych zdrojov emisií, 

 obmedzovanie prašnosti zo stavebnej činnosti,  

 obmedzovanie prašnosti z technologických zdrojov, 

 stanovovanie podmienky ochrany ovzdušia pre verejné zákazky, 
 

2.18.8 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA MESTA 
 

Vymedzenie zastavaného územia mesta podľa schváleného ÚPN-M v znení ZaD č. 1-7 (6b) sa dopĺ-

ňa 

 rozšírením funkčnej plochy 533BI/07 a jej návrhom zaradenia do zastavaného územia,  

 rozšírením funkčnej plochy 533VS/03 a jej návrhom zaradenia do zastavaného územia, 

 rozšírením funkčnej plochy 546BI/01 a jej návrhom zaradenia do zastavaného územia, 

 rozšírením funkčnej plochy 635BI/03 a jej návrhom zaradenia do zastavaného územia, 

 rozšírením funkčných plôch v dvoch polohách 638BI/01 a ich návrhom zaradenia do zastavaného 

územia,  

 rozšírením funkčnej plochy 739BI/04 a jej návrhom zaradenia do zastavaného územia, 

 vytvorením novej funkčnej plochy 831PV/01 a jej návrhom zaradenia do zastavaného územia, 

 rozšírením funkčnej plochy 831BI/10 a jej návrhom zaradenia do zastavaného územia, 

 rozšírením funkčnej plochy 831BI/07 a jej návrhom zaradenia do zastavaného územia,  

 vytvorením novej funkčnej plochy 1020ŠR/02 a jej návrhom zaradenia do zastavaného územia.  
 

V stati 
 

2.18.8.1 Hranice jednotlivých zastavaných území mesta 
Požaduje sa:  

15.  V urbanistickom okrsku 33 – Bánová rešpektovať nové zastavané územie: 

 vymedzené hranicou rozšírenej funkčnej plochy 533BI/07,  

 vymedzené hranicou rozšírenej funkčnej plochy 533VS/03. 

16.  V urbanistickom okrsku 46 - Žilinská Lehota rešpektovať nové zastavané územie: 

 vymedzené hranicou rozšírenej funkčnej plochy 546BI/01.  

17.  V urbanistickom okrsku 35 – Považský Chlmec rešpektovať nové zastavané územie: 

 vymedzené hranicou rozšírenej funkčnej plochy 635BI/03.  

18.  V urbanistickom okrsku 38 – Vranie rešpektovať nové zastavané územie: 

 vymedzené hranicou rozšírenej funkčnej plochy 638BI/01 v dvoch polohách.  

19.  V urbanistickom okrsku 39 – Brodno rešpektovať nové zastavané územie:  

 vymedzené hranicou rozšírenej funkčnej plochy 739BI/04. 

20.  V urbanistickom okrsku 31 – Trnové rešpektovať nové zastavané územia: 

 vymedzené hranicou novej funkčnej plochy 831PV/01, 

 vymedzené hranicou rozšírenej funkčnej plochy 831BI/10,  
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 vymedzené hranicou rozšírenej funkčnej plochy 831BI/07.   

21.  V urbanistickom okrsku 20 – Nádražie rešpektovať nové zastavané územie: 

 vymedzené hranicou novej funkčnej plochy 1020ŠR/02.   
 

2.18.9 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSO-

BITNÝCH PREDPISOV 
 

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov schváleného ÚPN- 

M Žilina ZaD č. 7 (6b) sa mení v stati 
 

2.18.9.1 Ochranné pásma (OP) uplatňované v riešenom území 

Ruší a dopĺňa sa text v bode 
 

OP Z HĽADISKA DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ 

1) Pre cestné komunikácie sú vymedzené nasledovné ochranné pásma (zákon č.135/1961 Zb. o po-

zemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.35/1984 Zb., 

ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)):  

 od diaľnic    100 m od osi krajného jazdného pásu a zvislou osou tunelov 
 

OP POHREBÍSK A KREMATÓRII 

1) Požaduje sa dodržať ochranné pásmo navrhovaných pohrebísk 50 m od oplotenia, zák.č.131/2010 

Z.z. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať, ani umiestňovať budovy okrem budov ktoré po-

skytujú služby v súvislosti s pohrebníctvom. 

1)  V súvislosti s legislatívnou zmenou súvisiacou so zákonom č.398/2019 Z.z. o pohrebníctve, 

akceptovať zákonné zmeny ktorými sa novelizoval, zmenil a doplnil zákon č.131/2010 Z.z., ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a súvisiacou skutočnosťou, že mesto v termíne do 31.03.2020 

neustanovilo VZN o ochrannom pásme cintorínov. Uvedenou zmenou sa ruší zákonom stanovené 

vymedzenie ochranného pásma cintorína s obligatórnym vymedzením neprípustných stavieb v sú-

vislosti s potrebou zosúladenia ÚPN so zákonom. Zrušením neplatného ochranného pásma v ÚPN 

však nie je dotknutá možnosť vyhlásenia OP pohrebiska všeobecne záväzným nariadením mesta 

podľa aktuálneho znenia §15, ods.7 zákona o pohrebníctve, avšak v samostatnom konaní, mimo 

proces obstarania ZaD ÚPN a s následným priemetom do ÚPD. 
 

2.18.9.2 Chránené územia (CHÚ) uplatňované v riešenom území.  
 

Za podkapitolu CHÚ Z HĽADISKA OCHRANY PRÍRODY sa vsúva nová podkapitola. 
 

OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIA  

1) „SAD SNP“ 
 

2.18.10 PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A 

SCEĽOVANIA POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY 
 

Text podkapitoly Plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, 

na asanáciu a na chránené časti krajiny ostáva v platnosti podľa schváleného ÚPN-M v znení ZaD č. 

1-7 (6b).  
 

2.18.11 ÚZEMIA VYŽADUJÚCE SI ZVÝŠENÚ OCHRANU 
 

Text podkapitoly „Územia vyžadujúce si zvýšenú ochranu“ v oblasti záujmov civilnej ochrany i v 

oblasti záujmov obrany štátu schváleného ÚPN-M v znení ZaD č. 1-7 (6b) sa nemení.  
 

2.18.12 URČENIE, PRE KTORÉ ČASTI MESTA JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁ-

LIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY 
 

Text podkapitoly „Určenie, pre ktoré časti mesta je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny“ 

schváleného ÚPN-M v znení ZaD č. 1-7 (6b) sa nemení.  
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2.18.13 URČENIE, PRE KTORÉ ČASTI MESTA JE POTREBNÉ OBSTARAŤ URBANIS-

TICKÚ ŠTÚDIU DOPRAVNO-URBANISTICKÚ TECHNICKÚ ŠTÚDIU A ÚZEM-

NÝ GENEREL  
 

Ruší sa posledná odrážka 

 Pre územie AŽIŠ v lokalite Sihoť spracovať nasledovný dokument (nie územno-plánovací pod-

klad): Urbanisticko-technické riešenie využitia lokality AŽIŠ, vymedzené funkčnými územiami 

724ŠR/03, 724ŠR/02, 1120ZBI/02 – západná časť, 724VK/02, 1120VP/01 – západná časť, 

1122VP/01 – východný okraj, 1122ZBI/01 – východný okraj 

a nahrádza sa novou odrážkou 

 Športovo - rekreačné územie Budatín – Sihoť (724ŠR/02) 
 

2.18.14 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 
 

Zoznam verejnoprospešných stavieb schváleného ÚPN-M Žilina v znení ZaD č. 1-7 (6b) sa dopĺňa 
 

1. Stavby občianskej vybavenosti a športu 
 

ruší sa odsek 

b) „štartovacie byty pre mladé rodiny, ubytovanie pre osamelé matky s deťmi“ 

v odseku v) sa ruší znenie za poslednou čiarkou, a to 

„Areál AŽIŠ (novostavby komplexov športových objektov halových športov, atletického štadióna, 

areálu vodáckych športov vrátane vonkajších ihrísk)“ 

a nahrádza sa novým znením: 

„športovo - rekreačný park Sihoť“ v Budatíne, viacúčelová kultúrno-spoločenská a športová hala 

v lokalite Horevažie 
 

3. Stavby technickej infraštruktúry 

 vodohospodárske stavby 
 

 Žilina – Brodno, Brodnianka, úprava toku 

 Žilina – Trnové, Trnovka a Breznický potok, úprava potokov 

 Žilina – vybudovanie suchého poldra na potoku Všivák, 

 Žilina – Trnovka, úprava toku Trnovka pri ZŠ, 

 Žilina – Brodno, úprava toku Brodnianka, II. etapa 
 

2.18.15 SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STA-

VIEB 
 

Viď. príloha 
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PRÍLOHY (TABUĽKOVÁ ČASŤ ZÁVÄZNEJ ČASTI) 
 

PRÍLOHA Č.1 
 

2.18.1.3. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na 

funkčné a priestorovo homogénne jednotky – tabuľková časť 
 

V nasledovných tabuľkách sa uvádzajú zmeny a doplnenia schváleného ÚPN-M v znení ZaD č. 1-7 

(6b) dotknutých v obvodoch a okrskoch riešením ZaD č. 8. Uvedený znak (napr. 0101OV/01) vy-

jadruje: číslo obvodu • číslo okrsku • funkčnú jednotku / číslo regulatívu. 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 01 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 01 
 

01• 01• OV/01 

 

– základná funkcia: vyššia občianska vybavenosť, ochrana pamiatok, Mariánske námestie ako 

hlavný peší - verejný priestor jadro MPR  

– doplnková funkcia: obytná 

– typ stavebnej činnosti: stavebné úpravy, v severnej časti od ulice Andreja Kmeťa o prístavby 

existujúcich stavieb a nadstavby existujúcich stavieb do max. 4 podlaží, dopravná 

a technická infraštruktúra. Pri stavebných úpravách kultúrnych pamiatok zapísaných 

v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) akceptovať zásady pamiatkovej staros-

tlivosti (Živnostenský dom - 1436/0 – Budova administratívna, Dom bytový) rešpektovať 

ochranné pásmo mestskej pamiatkovej rezervácie a OcCHÚ „Sad SNP“, v prípade umies-

tnenia prevádzok náročných na dopravu, najmä na parkoviská, tieto umiestňovať v podzemí. 

– Min. index ozelenenia: 0,3 

– Typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou.                    
 

01∙ 01∙ P/01 – základná funkcia: MPR, ochrana pamiatok, zmiešaná, vyššia a základná občianska vybave-

nosť, pamätihodnosť mesta 

– doplnková funkcia: Bytové domy 

– typ stavebnej činnosti: Prestavby, novostavby, prístavby, nadstavby, dostavby, dopravná 

a technická infraštruktúra. Pri dostavbe a prestavbe kultúrnych pamiatok zapísaných v Ús-

trednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) - Folkmanovský dom (1417/0 - Dom meš-

tiansky), Dom meštiansky (10048/0 - Dom meštiansky), Dom meštiansky (10049/0 - Dom 

meštiansky), Pernikáreň (10050/0 - Dom meštiansky), Dom bytový (10054/0 - Dom bytový), 

Dom meštiansky (10045/0 – Dom meštiansky), Dom meštiansky 1419/0 Dom meštiansky, 

Dom meštiansky 1420/0 Dom meštiansky, Dom meštiansky 1421/0 Dom meštiansky, starý 

TUZEX, banka - PKB (10061/0 - Dom bytový), Dom meštiansky (10046/0 - Dom meštian-

sky), Finančný palác (10959/0 - Banka), Dom meštiansky (1422/0 - Dom meštiansky), Dom 

meštiansky (1423/0 - Dom meštiansky), Bacherova vila  (1437/1 - Budova administrat. 

1437/2 - Tabuľa pamätná), r.k. kostol sv. Trojice a zvonica (1393/1 – Kostol, 1393/2 – Zvo-

nica), Dom bytový (10051/0 - Dom bytový), Dom Alexandra Lombardiniho (10063/0 - Dom 

meštiansky), Makovického dom (3307/1 - Dom mešt. pamät., 3307/2 - Tabuľa pamätná), 

Skalkov dom (10052/0 - Dom meštiansky), Dom meštiansky (10053/0 - Dom meštiansky), 

Dom meštiansky (1425/0 - Dom meštiansky), Dom meštiansky (1426/0 - Dom meštiansky), 

tržnica s pasážou (10064/0 - Tržnica), Stará radnica (10036/0 - Radnica), Dom meštiansky 

(10037/0 - Dom meštiansky), Dom meštiansky (10038/0 - Dom meštiansky), Lekáreň "K 

zlatému orlu" (10040/0  - Dom meštiansky), Dom meštiansky (10041/0 - Dom  meštiansky), 

Dom meštiansky (1400/0 - Dom meštiansky), Dom meštiansky (1401/0 - Dom  meštiansky), 

Dom meštiansky (1402/0 - Dom meštiansky), Dom  meštiansky (1403/0 - Dom meštiansky), 

Dom meštiansky (1404/0 - Dom meštiansky), Dom meštiansky (1405/0 - Dom meštiansky), 

Dom meštiansky (1406/0 - Dom meštiansky), Dom meštiansky (1407/0 - Dom meštiansky), 

Dom meštiansky (1408/0 - Dom meštiansky), Dom meštiansky (1409/0 - Dom meštiansky), 

Dom meštiansky (1410/0 - Dom meštiansky), budova gazdovského spolku (1411/0 - Dom 

meštiansky), jezuitský kláštor (1395/1 - Kláštor jezuitov, 1395/2 – Kostol), hotel Panský 

dom (10042/0 - Hostinec), Dom meštiansky (10043/0 - Dom meštiansky), Dom meštiansky 

(10044/0 - Dom meštiansky), Dom meštiansky (1412/0 - Dom meštiansky), Dom meštiansky 

(1413/0 - Dom meštiansky), Dom meštiansky (1414/0 - Dom meštiansky), Mestský dom 

(1415/0 - Dom meštiansky), Banka Tatra (1416/0 - Banka), Dom meštiansky (10047/0 - 

Dom meštiansky), Dom umenia (Fatra 3279/0 - Divadlo), Budova fary (11566/0) – pozn. už 

fyzicky neexistuje, MPR, akceptovať zásady pamiatkovej starostlivosti. Rešpektovať priestor 

pod tzv. „laubňami“ ako verejný 

– min. index ozelenenia: 0,3 0,0; rešpektovať plochy zelene vymedzené v grafickej časti ÚPN-
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M. 

– typ zástavby: Kompaktná uličná zástavba s prejazdami a prechodmi. Výška zástavby musí 

korešpondovať s okolitou zástavbou. Rešpektovať stavebné dominanty – r. k. kostol sv. Tro-

jice a r. k. kostol sv. Pavla. Pamätihodnosť mesta zapísaná v zozname pamätihodností mesta 

Žilina (ZEPM) č. 10 Mestské divadlo 
 

01∙ 01∙ P/02 – základná funkcia: Zmiešaná, vyššia občianska vybavenosť, kostoly, verejné ubytovanie, 

verejné stravovanie, maloobchod, služby, finančné inštitúcie, kultúrne zariadenia, adminis-

tratívne zariadenia, bytové domy. Ochrana pamiatok 

– doplnková funkcia: Jestvujúca IBV 

– typ stavebnej činnosti: Prestavby, novostavby, prístavby, nadstavby, dostavby, dopravná a 

technická infraštruktúra. Pri dostavbe a prestavbe kultúrnych pamiatok zapísaných 

v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF), Františkánsky kláštor (1394/1 – Kláštor 

františkánov, 1394/2 – kostol), Rosenfeldov palác (11600/1 – Palác mestský, 11600/2 – Op-

lotenie s bránou, 11600/3 – Studňa), akceptovať zásady pamiatkovej starostlivosti. Rešpek-

tovať ochranné pásmo mestskej pamiatkovej rezervácie. Novostavba parkovacieho domu. 

– min. index ozelenenia: 0,4 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 
 

01∙ 01∙ P/07 – základná funkcia: Zmiešaná, základná a vyššia občianska vybavenosť, bytové domy 

– doplnková funkcia: Jestvujúca IBV 

– typ stavebnej činnosti: Prestavby, nadstavby, dostavby, prístavby, novostavby s atraktívnym 

parterom kontaktujúcim verejné priestranstvo, dopravná a technická infraštruktúra. Rešpek-

tovať ochranné pásmo mestskej pamiatkovej rezervácie 

– min. index ozelenenia: 0,3 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 01 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 02 
 

01∙ 02∙ OV/01 – základná funkcia: Občianska vybavenosť 

– doplnková funkcia: Byty v objektoch občianskej vybavenosti s výnimkou parteru 

– typ stavebnej činnosti: Prestavba, modernizácia, stavebné úpravy, dostavba, prístavba, nad-

stavba, dopravná a technická infraštruktúra, novostavba parkovacieho domu (pri národnej 

banke), 

– typ zástavby: Podľa jestvujúceho stavu 

– index zelene: 0,2 
 

01∙ 02∙ OV/02 – základná funkcia: Občianska vybavenosť 

– doplnková funkcia: Byty v objektoch občianskej vybavenosti, resp. v podkroví 

– typ stavebnej činnosti: Totálna prestavba, modernizácia, stavebné úpravy, dostavba, prístav-

ba, nadstavba, dopravná a technická infraštruktúra, novostavba parkovacieho domu (pri Bille 

na Rudinách), 

– min. index ozelenenia: 0,3 

– typ zástavby: Podľa jestvujúceho stavu 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 01 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 04 
 

01∙ 04∙ BH/03 – základná funkcia: Obytná, v bytových domoch, pamätihodnosť mesta 

– doplnková funkcia: Zariadenia maloobchodu a nezávadné služby 

– typ stavebnej činnosti: Vnútorné modernizácie, prestavby, nadstavby, dopravná a technická 

infraštruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,5 

– typ zástavby: Podľa jestvujúceho stavu. Pamätihodnosť mesta zapísaná v zozname pamäti-

hodností mesta Žilina (ZEPM) č. 07 Obytný dom na Námestí požiarnikov 
 

01∙ 04∙ BH/05 – základná funkcia: Obytná, v bytových domoch, pamätihodnosť mesta 

– doplnková funkcia: Zariadenia maloobchodu a nevýrobné služby 

– typ stavebnej činnosti: Vnútorné modernizácie, prístavby nadstavby, novostavby, dopravná 

a technická infraštruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,1 

– typ zástavby: Podľa jestvujúceho stavu. Pamätihodnosť mesta zapísaná v zozname pamäti-

hodností mesta Žilina (ZEPM) č. 07 Obytný dom na Námestí požiarnikov 
 

01∙ 04∙ OV/03 – základná funkcia: Občianska vybavenosť, pamätihodnosť mesta 

– doplnková funkcia: Byty správcov, resp. v podkroví 
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– typ stavebnej činnosti: Prestavby, stavebné úpravy, dostavby, prístavby, nadstavby, dopravná 

a technická infraštruktúra, maximálna podlažnosť 4 NP (vrátane novostavby parkovacieho 

domu pri rešpektovaní trasy prepoja ulíc Cestárska – Jánošíkova) 

– min. index ozelenenia: 0,4 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou. Pamätihodnosť mesta zapísaná v 

zozname pamätihodností mesta Žilina (ZEPM) č. 08 Továreň na zápalky – Samuel Witten-

berg a syn 
 

01∙ 04∙ P/01 – základná funkcia: Zmiešaná, vyššia a základná občianska vybavenosť, najmä zariadenia 

integrovaného záchranného systému, školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, malo-

obchodu, verejného stravovania, služieb, administratívne zariadenia, bytové domy 

– doplnková funkcia: Rekreácia a šport 

– typ stavebnej činnosti: Modernizácie, prestavby, nadstavby, novostavby a prístavby, doprav-

ná a technická infraštruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,4 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 
 

01∙ 04∙ P/04 – základná funkcia: Zmiešaná, vyššia a základná občianska vybavenosť, najmä zariadenia 

maloobchodu, verejného stravovania, služieb, administratívne zariadenia, zariadenia nezá-

vadnej výroby, bytové domy a IBV 

– doplnková funkcia: Rekreácia a šport 

– typ stavebnej činnosti: Modernizácie, prestavby, nadstavby, prístavby, dopravná a technická 

infraštruktúra, novostavba parkovacieho domu 

– min. index ozelenenia: 0,4 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 01 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 05 
 

01∙ 05∙ P/01 – základná funkcia: Zmiešaná funkcia občianskej vybavenosti administratívnych zariadení a 

bytových domov 

– doplnková funkcia: Verejná zeleň, šport a rekreácia, pešie komunikácie a priestranstvá, 

drobná architektúra 

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, stavebné úpravy, prístavby, nadstavby, asanácie, do-

pravná a technická infraštruktúra, udržiavacie práce a technická infraštruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,2 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou. Bloková zástavba mestského cha-

rakteru. Nepripúšťa sa novostavba  autobusovej stanice ako integrovaného terminálu osob-

nej dopravy a to aj v prípade keby bola súčasťou viacúčelového využívania objektu. 
 

01∙ 05∙ ZV/01 – základná funkcia: Verejná zeleň, pešie komunikácie, drobná architektúra, parkové 

úpravy. Prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES), OcCHÚ „Sad SNP“ 

– doplnková funkcia: Výtvarné diela  

– typ stavebnej činnosti: Údržba a ochrana zelene, pešie chodníky. Rešpektovať prvok 

územného systému ekologickej stability (ÚSES) – biocentrum miestneho významu 

Mbc 14 – Sad SNP a OcCHÚ „Sad SNP“ 
 

01∙ 05∙ HPP/01 – základná funkcia: Hlinkovo nám ako hlavný peší a zhromažďovací priestor, OcCHÚ „Sad 

SNP“ 

– doplnková funkcia: Pódiové akcie a stánkový predaj, spojené s akciovými termínmi 

– prípustné funkcie: Odpočinkové plochy s drobnou architektúrou, výtvarné diela, zeleň a 

podobné 

– neprípustné funkcie: Iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie 

– typ stavebnej činnosti: Údržba pochôdznych plôch, dopravná a technická infraštruktúra, 

údržba a ochrana zelene, rešpektovať OcCHÚ „Sad SNP“ 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 01 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 13 
 

01∙ 13∙ OV/01 – základná funkcia: Vyššia občianska vybavenosť, fakultná nemocnica a iné súvisiace zdra-

votnícke zariadenia. Ochrana pamiatok. Prvok územného systému ekologickej stability 

(ÚSES) 

– doplnková funkcia: Domovnícke byty, zeleň, ihriská, zariadenia dopravnej a technickej in- 

fraštruktúry 

– typ stavebnej činnosti: Prestavby, dostavby, prístavby, nadstavby, modernizácie, novostavby 

zariadení a stavieb súvisiacich so zdravotníctvom, dopravná a technická infraštruktúra. Pri 
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dostavbe a prestavbe kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového 

fondu (ÚZPF) – Pomník s bustou (3302/0 – Pomník s bustou), akceptovať zásady pamiatko-

vej starostlivosti. Rešpektovať prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES) bioko-

ridor miestneho významu Mbk 4 – Svahy pod Vlčincami a Nemocnicou. Výškové obmedze-

nie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. stanovené pre Heliport 

FNsP Žilina 

– min. index ozelenenia: 0,4 

– typ zástavby: Podľa jestvujúceho stavu 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 02 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 49 
 

02∙ 49∙ BH/02 – základná funkcia: Obytná, v bytových domoch 

– doplnková funkcia: Zariadenia občianskej vybavenosti - maloobchodu a nezávadné služby, 

administratívne priestory 

– typ stavebnej činnosti: 1+11 a 1+8 podl. domy vnútorné modernizácie, dopravná a technická 

infraštruktúra, 1+5 podl. domy aj nadstavby, ostatné nadstavby aj prestavby. Možnosť nad-

stavby, respektíve využitia podkrovia pripustiť po individuálnom posúdení konkrétneho ob-

jektu, novostavba hromadnej garáže 

– min. index ozelenenia: 0,5 

– typ zástavby: Podľa jestvujúceho stavu 
 

02∙ 49∙ ZBI/03 – základná funkcia: Zeleň izolačná a ekostabilizačná 

– doplnková funkcia: Detské ihriská, pešie chodníky, drobná architektúra. V rámci HG umies-

tnenie občianskej vybavenosti ktoré dopĺňajú charakterom a sortimentom jej hlavný účel a 

viacúčelových priestorov slúžiacich potrebám obyvateľov sídliska 

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, prístavby, nadstavby a stavebné úpravy hromadných 

garáží (prípustné funkcie), údržba a ochrana zelene, detské ihriská, pešie chodníky 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou.  
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 02 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 50 
 

02∙ 50∙ ZV/02      – základná funkcia: Verejná zeleň, pešie komunikácie, detské ihriská, drobná architektúra, 

parkové úpravy 

– doplnková funkcia: Výtvarné diela, novostavba objektu s viacúčelovým priestorom slúžiace-

ho pre potreby obyvateľov sídliska  

– typ stavebnej činnosti: Údržba a ochrana zelene, detských ihrísk, pešie chodníky, novostavba 

objektu s viacúčelovým priestorom slúžiaceho pre potreby obyvateľov sídliska, podlažnosť 

1+2+0 

– min. index ozelenenia: 0,6 

– typ zástavby: Bez zástavby okrem novostavby objektu s viacúčelovým priestorom slúžiaceho 

pre potreby obyvateľov sídliska pri rešpektovaní základnej funkcie 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 03 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 12 
 

03∙ 12∙ ZLP/01 – základná funkcia: Rekreačná a leso-hospodárska, platí program starostlivosti o lesy, ochrana 

pamiatok, navrhovaný prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES) 

– doplnková funkcia: Hvezdáreň, planetárium, ekostabilizačná, rekreačná a kultúrno spolo-

čenská na prírodných plochách, múzeum vody, detský prírodný park, športovo rekreačné 

prírodné plochy a zariadenia a prírodný amfiteáter 

– typ stavebnej činnosti: Terénne úpravy, stavebné úpravy, prístavba a údržba dopravnej a 

technickej infraštruktúry. Pri stavebných úpravách kultúrnych pamiatok zapísaných 

v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) - Hrob spoločný s náhrobníkom 

(3303/0 - Hrob spoločný s náhrobníkom) - akceptovať zásady pamiatkovej starostlivosti. 

Navrhovaný prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES) - biocentrum miestneho 

významu Mbc 20 Bôrik, cintorín, planetárium a hvezdáreň. 

– typ zástavby: Hvezdáreň a planetárium, Múzeum vody, Prírodný amfiteáter, záhradkárska 

osada Kamélia na zrušenie, novostavby, 

– min. index ozelenenia: 0,6 

– Negatívne faktory ŽP: Evidovaný zosuv. Stavebnú činnosť v ňom a v jeho blízkosti pod-

mieniť vykonaním geologického prieskumu a dodržaním jeho podmienok 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 04 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 14 
 

04∙ 14∙ ZV/01 – základná funkcia: Verejná zeleň, detské ihriská, pešie komunikácie, drobná architektúra, 

parkové úpravy. Prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES) 
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– doplnková funkcia: Výtvarné diela. Kaviareň s podmienkou, že súčasťou objektu bude verej-

né WC. 

– typ stavebnej činnosti: Údržba a ochrana zelene, detských  ihrísk,  pešie chodníky. Rešpek-

tovať prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES) – biocentrum miestneho vý-

znamu Mbc 19 – Sad mieru Žilina. Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných me-

chanizmov, porastov a pod. stanovené pre Heliport FNsP Žilina 

– typ zástavby: Bez zástavby okrem kaviarne s verejným WC 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 04 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 15 
 

04∙ 15∙ OV/01 – základná funkcia: Občianska vybavenosť, administratívne zariadenia,  maloobchod, zariade-

nia zdravotníctva, maloobchodu, služieb v oblasti nehnuteľností, prenajímania, obchodných 

služieb, počítačových činností, finančné služby 

– doplnková funkcia: Byty v  objektoch určených pre inú funkciu (domovnícke), prechodné 

bývanie podmienené dodržaním prípustných hodnôt hluku podľa vyhlášky MZ SR č. 

549/2007 Z.z., športové ihriská 

– typ stavebnej činnosti: Prestavby, modernizácie, dopravná a technická infraštruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,5 

– typ zástavby: Podľa jestvujúceho stavu 
 

04∙ 15∙ P/01 – základná funkcia: Zmiešaná - občianska vybavenosť a hromadné bývanie, zariadenia zdra-

votníctva  a nevýrobné služby 

– doplnková funkcia: trvalé a  prechodné bývanie podmienené dodržaním prípustných hodnôt 

hluku podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., športové ihriská 

– typ stavebnej činnosti: Prístavby a nadstavby, modernizácie, dopravná a technická infra-

štruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,3 

– typ zástavby: Podľa jestvujúceho stavu 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 04 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 16 
 

04∙ 16∙ BI/01 – základná funkcia: Obytná, v rodinných domoch 

– doplnková funkcia: Nezávadné zariadenia občianskej vybavenosti 

– typ stavebnej činnosti: Vnútorné modernizácie, prestavby, prístavby, nadstavby, novostavby, 

dopravná a technická infraštruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,5 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou,  
 

04∙ 16∙ OV/01 – základná funkcia: Občianska vybavenosť, zariadenia verejného ubytovania a stravovania, 

školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, maloobchodu, služieb v oblasti nehnuteľností, 

prenajímania, obchodných služieb, počítačových činností administratívy, finančné služby, 

kultúrne zariadenia 

– doplnková funkcia: Pešie priestranstvá, dopravná infraštruktúra, zeleň 

– typ stavebnej činnosti: Prestavby, modernizácie, nadstavby, novostavby, dopravná 

a technická infraštruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,3 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 
 

04∙ 16∙ OV/03 – základná funkcia: Občianska vybavenosť, rezidentský parkovací dom. 

– doplnková funkcia: Zeleň, spevnené plochy, detské ihriská, dopravná a technická infraštruk-

túra 

– typ stavebnej činnosti: Asanácie, novostavby, nadstavby, prístavby, stavebné úpravy a udr-

žiavacie práce 

– min. index ozelenenia: 0,3 

– typ zástavby: Max. štvorpodlažný objekt 4 nadzemné podlažia, musí korešpondovať 

s okolitou zástavbou. Rezidentský parkovací dom max. dve podlažia. 
 

04∙ 16∙ BH/02 – základná funkcia: Obytná, v bytových domoch 

– doplnková funkcia: Zariadenia maloobchodu a nezávadné služby 

– typ stavebnej činnosti: 0+13, 0+9, 0+8, podl. objekty vnútorné modernizácie, dopravná a  

technická infraštruktúra, ostatné (0+5, 0+2, 0+1+1 podlažné objekty) nadstavby aj prestavby. 

Možnosť nadstavby, respektíve využitia podkrovia pripustiť po individuálnom posúdení 

konkrétneho objektu. Novostavba hromadnej garáže 

– min. index ozelenenia: 0,5 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 
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URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 04 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 32 
 

04∙ 32∙ OV/10 – základná funkcia: Občianska vybavenosť. Služby 

– doplnková funkcia: dopĺňajúca základnú funkciu, bezdotyková autoumyváreň 

– typ stavebnej činnosti: Prestavby, stavebné úpravy, nadstavby, novostavby, dopravná 

a technická infraštruktúra.  

– min. index ozelenenia: 0,2 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 04 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 51 
 

04∙ 51∙ OV/02 – základná funkcia: Občianska vybavenosť, zariadenia verejného ubytovania, verejného stra-

vovania, maloobchodu 

– doplnková funkcia: Byty v bytových domoch s občianskou vybavenosťou v parteri a 

v objektoch určených pre inú funkciu (domovnícke), športové ihriská 

– typ stavebnej činnosti: Prestavby, Novostavby, nadstavby, modernizácie, dopravná a technic-

ká  infraštruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,5 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 05 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 28 
 

05∙ 28∙ OV/01 – základná funkcia: Občianska vybavenosť, zariadenia verejného ubytovania, zariadenia verej-

ného stravovania, maloobchod. Navrhovaný prvok územného systému ekologickej stability 

(ÚSES) 

– doplnková funkcia: Byty v objektoch určených pre inú funkciu (domovnícke), športové ihri-

ská 

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, prestavby, nadstavby, modernizácie, dopravná 

a technická infraštruktúra. Rešpektovať navrhovaný prvok územného systému ekologickej 

stability (ÚSES) - biokoridor miestneho významu Mbk 14 – Potok v Závodí 

– min. index ozelenenia: 0,5 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 

– Negatívne faktory ŽP: Evidovaný zosuv.  Stavebnú činnosť v ňom a v jeho blízkosti pod-

mieniť vykonaním geologického prieskumu a dodržaním jeho podmienok 
 

05∙ 28∙ P/02 – základná funkcia: Zmiešaná, občianska vybavenosť, najmä kultúrne zariadenia, zariadenia 

maloobchodu, verejného stravovania, služieb, administratívne zariadenia a IBV 

– doplnková funkcia: Zariadenia nezávadnej výroby, charakteru výrobných služieb,  

– typ stavebnej činnosti: Modernizácie, prestavby, nadstavby, prístavby, novostavby, dopravná 

a technická infraštruktúra. Vymedzený priestor pre podružné mestské centrum 

– min. index ozelenenia: 0,4 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 
 

05∙ 28∙ P/04 – základná funkcia: Zmiešaná, občianska vybavenosť a bývanie v rodinných domoch 

a nízkopodlažných  bytových domoch. Navrhovaný prvok územného systému ekologickej sta-

bility (ÚSES) 

– doplnková funkcia: Byty v objektoch určených pre inú funkciu (služobné), športovo-

rekreačná,  

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, prístavby, nadstavby, modernizácie, dopravná 

a technická infraštruktúra. Rešpektovať navrhovaný prvok územného systému ekologickej 

stability (ÚSES) - biokoridor miestneho významu Mbk 14 – Potok v Závodí 

– min. index ozelenenia: 0,4 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou. Výstavba s limitom do 4 NP 

– Negatívne faktory ŽP: Evidovaný zosuv. Stavebnú činnosť v ňom a v jeho blízkosti podmieniť 

vykonaním geologického prieskumu a dodržaním jeho podmienok 
 

05∙ 28∙ VK/03 – základná funkcia: Poľnohospodárska zóna (trvalé trávne porasty), prvok územného systému 

ekologickej stability (ÚSES) 

– doplnková funkcia: Vedenie prvkov nadradenej aj miestnej siete dopravnej a technickej in-

fraštruktúry, nový prístupový chodník na cintorín 

– typ stavebnej činnosti: Údržba  dopravnej a technickej infraštruktúry. Rešpektovať prvok 

územného systému ekologickej stability (ÚSES) - biokoridor miestneho významu Mbk 11  – 

Bryndzová jama – svah pod Hájikom – Závodie 

– typ zástavby: Inžinierske a dopravné stavby 
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– Negatívne faktory ŽP: Tektonické línie predpokladané. Evidovaný zosuv 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 05 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 29 
 

05∙ 29∙ BH/04 – základná funkcia: Obytná, v bytových domoch 

– doplnková funkcia: Základná občianska vybavenosť 

– typ stavebnej činnosti: 1+8, 1+5+1, 1+4+1, podl. objekty vnútorné modernizácie, dopravná a 

technická infraštruktúra, 1+6 podl. objekty aj nadstavby. Možnosť nadstavby, respektíve vy-

užitia podkrovia pripustiť po individuálnom posúdení konkrétneho objektu, novostavby. 

– min. index ozelenenia: 0,5 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou. Upresní následný územný plán 

zóny územia bytových domov a IBV Hájik – Hradisko. 

– Negatívne faktory ŽP: Zvýšené radónové riziko 
 

05∙ 29∙ BI/03 – základná funkcia: Obytná, v rodinných domoch 

– doplnková funkcia: Zariadenia občianskej vybavenosti, z hľadiska konkrétnych vzťahov so 

susednými objektami a podľa nárokov na parkovanie aj nezávadné zariadenia školstva, zdra-

votníctva, sociálnych služieb a ostatných nezávadných služieb, maloobchodu 

– typ stavebnej činnosti: Vnútorné modernizácie, prestavby, prístavby, nadstavby, novostavby, 

dopravná a technická infraštruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,60 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 

– Negatívne faktory ŽP: Tektonické línie potvrdené 
 

05∙ 29∙ BI/04 – základná funkcia: Obytná, v rodinných domoch 

– doplnková funkcia: Zariadenia občianskej vybavenosti, z hľadiska konkrétnych vzťahov so 

susednými objektami a podľa nárokov na parkovanie aj nezávadné zariadenia školstva, zdra-

votníctva, sociálnych služieb a ostatných nezávadných služieb, maloobchodu 

– typ stavebnej činnosti: Vnútorné modernizácie, prestavby, prístavby, nadstavby, novostavby, 

dopravná a technická infraštruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,60 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 
 

05∙ 29∙ OV/03 – základná funkcia: Občianska vybavenosť, zariadenia verejného ubytovania, zariadenia verej-

ného stravovania, maloobchod. Navrhovaný prvok územného systému ekologickej stability 

(ÚSES) 

– doplnková funkcia:  Byty v  objektoch určených pre inú funkciu (domovnícke), športové 

ihriská 

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, prestavby, nadstavby, modernizácie, dopravná 

a technická infraštruktúra. Rešpektovať navrhovaný prvok územného systému ekologickej 

stability (ÚSES) - biokoridor miestneho významu Mbk 14 – Potok v Závodí 

– min. index ozelenenia: 0,5 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou. Negatívne faktory ŽP: Evidovaný 

zosuv. Stavebnú činnosť v ňom a v jeho blízkosti podmieniť vykonaním geologického prie- 

skumu a dodržaním jeho podmienok 
 

05∙ 29∙ P/02 – základná funkcia: Zmiešaná, občianska vybavenosť a bývanie v rodinných domoch 

a nízkopodlažných bytových domoch, Navrhovaný prvok územného systému ekologickej sta-

bility (ÚSES) 

– doplnková funkcia: byty v  objektoch určených pre inú funkciu (služobné), športovo - rekre-

ačná,  

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, prestavby, nadstavby, modernizácie, dopravná a tech- 

nická infraštruktúra. Rešpektovať navrhovaný prvok územného systému ekologickej stability 

(ÚSES) - biokoridor miestneho významu Mbk 14 – Potok v Závodí 

– min. index ozelenenia: 0,4 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou. Výstavba s limitom do 4 NP 

– Negatívne faktory ŽP: Evidovaný zosuv. Stavebnú činnosť v ňom a v jeho blízkosti podmieniť 

vykonaním geologického prieskumu a dodržaním jeho podmienok 
 

05∙ 29∙ ŠR/01 – základná funkcia: Šport 

– doplnková funkcia: Rekreácia 

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, dopravná a technická infraštruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,4 

– typ zástavby: Izolovaný objekt tribúny so šatňami, hygienickými priestormi, technickými a 
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priestormi na prechodné ubytovanie, výška zástavby max. 1+1+1 podlaží 2 NP od ul. J. 

Hronca, zeleň po obvode areálu 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 05 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 33 
 

05∙ 33∙ BI/06 – základná funkcia: Obytná, v rodinných domoch a nízkopodlažných bytových domoch 

– doplnková funkcia: Nezávadné zariadenia občianskej vybavenosti 

– typ stavebnej činnosti: Najmä novostavby, ale aj vnútorné modernizácie, prestavby, prístav-

by, dopravná a technická infraštruktúra, nízkopodlažné bytové domy do 4 NP 

– min. index ozelenenia: 0,6  

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou. Oddelenie výstavby 10 m pásom 

izolačnej zelene od areálu družstva (zostávajúcej funkčnej plochy 533VS/01) 
 

05∙ 33∙ BI/07 – základná funkcia: Obytná, v rodinných domoch  

– doplnková funkcia: Nezávadné zariadenia občianskej vybavenosti 

– typ stavebnej činnosti: Najmä novostavby, ale aj vnútorné modernizácie, prístavby, doprav-

ná a technická infraštruktúra. Normové riešenie komunikácií v morfologicky náročnom teré-

ne.  

– min. index ozelenenia: 0,6.  

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou, dodržať minimálnu odstupovú vzdia-

lenosť objektov stavby, tak aby boli umiestňované od hranice lesných pozemkov v min. 25 m 

vzdialenosti a zároveň boli dostupné aj naďalej prístupové miesta na lesné pozemky za úče-

lom hospodárenia v lesoch v zmysle príslušných ustanovení 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 05 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 46 
 

05∙ 46∙ BI/01 – základná funkcia: Obytná, v rodinných domoch 

– doplnková funkcia: Nezávadné zariadenia občianskej vybavenosti 

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, vnútorné modernizácie, prestavby, prístavby, nadstavby, 

dopravná a technická infraštruktúra. Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných 

mechanizmov, porastov a pod. stanovené pre Letisko Žilina. Vymedzený priestor pre po-

družné mestské centrum. Normové riešenie komunikáciíí v morfologicko náročnom teréne 

– min. index ozelenenia: 0,6 

– typ zástavby: Na vymedzené územia IBV Žilinská Lehota – Záhumnie a IBV Žilinská Leho-

ta – Pod záhradkou určí následná urbanistická štúdia zóny, rešpektovať obmedzenia vyplýva-

júce z ochranných pásiem Letiska Žilina, určených rozhodnutím Dopravného úradu č. 

2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.03.2017 a v ochranných pásmach vizuálnych letec-

kých pozemných zariadení na Letisku Žilina v rozsahu: „Ochranné pásmo svetelnej približo-

vacej sústavy,, a „Ochranné pásma svetelnej zostupovej sústavy“, určených rozhodnutím Le-

teckého úradu Slovenskej republiky č. 11367/313-3949-OP/2009 zo dňa 01.02.2010.  

– Negatívne faktory ŽP: Tektonické línie predpokladané 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 06 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 35 
 

06∙ 35∙ BI/03 – základná funkcia: Obytná, v rodinných domoch 

– doplnková funkcia: Nezávadné zariadenia občianskej vybavenosti 

– typ stavebnej činnosti: Vnútorné modernizácie, prestavby, prístavby, nadstavby, novostavby, 

dopravná a technická infraštruktúra. Vymedzený priestor pre podružné mestské centrum, 

normové riešenie komunikácií v morfologicky náročnom teréne 

– min. index ozelenenia: 0,5 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou, dodržať minimálnu odstupovú   

vzdialenosť objektov stavby, tak aby boli umiestňované od hranice lesných pozemkov v min. 

25 m vzdialenosti a zároveň boli dostupné aj naďalej prístupové miesta na lesné pozemky za 

účelom hospodárenia v lesoch v zmysle príslušných ustanovení 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 06 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 38 
 

06∙ 38∙ BI/01 – základná funkcia: Obytná, v rodinných domoch. Navrhovaný prvok územného systému eko-

logickej stability (ÚSES) 

– doplnková funkcia: Nezávadné zariadenia občianskej vybavenosti 

– prípustné funkcie: Zariadenia občianskej vybavenosti, najmä základnej, teda zariadenia škol-

stva, zdravotníctva, sociálnych služieb, maloobchodu, verejného stravovania, ubytovania, 

služieb v oblasti nehnuteľností, prenajímanie, obchodné služby, počítačové služby, finančné 

služby, kultúrne zariadenia, sakrálne stavby, drobné remeselné prevádzky – obuvnícke, sto-

lárske, krajčírske, aranžérske, kožiarske a iné, ako aj prvky základnej technickej vybavenosti 
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(trafostanice), zeleň, detské ihriská, atď., drobnochov možný v rozsahu potrieb domácností 

– neprípustné funkcie: Bytové domy, výrobné zariadenia, samostatne stojace individuálne a 

radové garáže okrem pozemkov rodinných domov, hlučné, nehygienické prevádzky a iné 

ako základné doplnkové a prípustné funkcie 

– typ stavebnej činnosti: Vnútorné modernizácie, prestavby, prístavby, nadstavby, novostavby, 

dopravná a technická infraštruktúra. Rešpektovať navrhovaný prvok územného systému eko-

logickej stability (ÚSES) - biokoridor miestneho významu Mbk 18 – Potok cez Vranie. Vy-

medzený priestor pre podružné mestské centrum 

– min. index ozelenenia: 0,5 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou, dodržať minimálnu odstupovú 

vzdialenosť objektov stavby, tak aby boli umiestňované od hranice lesných pozemkov v min. 

25 m vzdialenosti a zároveň boli dostupné aj naďalej prístupové miesta na lesné pozemky za 

účelom hospodárenia v lesoch v zmysle príslušných ustanovení 

– Negatívne faktory ŽP: Evidovaný zosuv. Stavebnú činnosť v ňom a v jeho blízkosti podmie-

niť vykonaním geologického prieskumu a dodržaním jeho podmienok 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 07 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 23 
 

07∙ 23∙ P/01 – základná funkcia: Zmiešaná, občianskej vybavenosti a bytové rodinné domy 

– doplnková funkcia: Rekreácia a šport 

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, stavebné úpravy, nadstavby, dopravná a technická infra-

štruktúra, popri ochrane vzrastlých stromov a rešpektovaní existujúceho tvaru (stavu, sklonu) 

terénu. Vymedzený priestor pre podružné mestské centrum 

– min. index ozelenenia: 0,5 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou, výška max.. 0(1)+2+1, odvodená od 

najnižšieho miesta osadenia stavby 

– Negatívne faktory ŽP: Zvýšené radónové riziko 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 07 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 24 
 

07∙ 24∙ ŠR/02 – základná funkcia: Rekreácia a športovo rekreačné využívanie plochy ako športovo rekreač-

ného areálu. Šport. Navrhovaný prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES) 

– doplnková funkcia: Rekreácia, využitie pre pobyt spoločenských zvierat. Dopĺňajúce zá-

kladnú funkciu, verejné priestranstvá s parkovou zeleňou vrátane drobnej rekreačnej vyba-

venosti, pešie komunikácie a priestranstvá, drobná architektúra, priestor pre voľný pohyb 

psov s cvičiskom 

– typ stavebnej činnosti: Novostavby exteriérových športovo rekreačných zariadení, prestav-

by, stavebné úpravy, dopravná a technická infraštruktúra, parkovo upravená verejná zeleň. 

Rešpektovať navrhovaný prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES) - biocen-

trum miestneho významu Mbc 28 – Sihoť pod Dubňom, biokoridor nadregionálneho význa-

mu Nrbk 1 – Rieka Váh. 

– min. index ozelenenia: 0,4 (odporúčané vegetačné strechy) 

– typ zástavby: Určí následná Urbanistická štúdia zóny Budatín – Sihoť, exteriérové plochy a 

zariadenia vonkajších športovo rekreačných ihrísk vrátane hygienického a sociálneho a 

technického zázemia vrátane verejného WC, výška zástavby max. 1 NP, výstavbu umiestňo-

vať do priestoru min. 15 m od brehovej čiary vodného toku 

– Negatívne faktory ŽP: Tektonické línie predpokladané. Evidovaný zosuv. Stavebnú činnosť 

v ňom a v jeho blízkosti podmieniť  vykonaním geologického prieskumu a dodržaním jeho 

podmienok, povrchová rekultivácia po skládke stavebných odpadov, limitovanie studňami s 

úžitkovou vodou pre ZO. 

– Poznámka: Na pôvodnej funkčnej ploche ozn. v ÚPN-M 724DS/01 (parkovacie plochy, 

dopravná a technická infraštruktúra), ktorá je v ZaD č.2 ÚPN-M navrhovaná na zrušenie a 

bude súčasťou novej funkčnej plochy 724ŠR/02 je v súčasnosti umiestnené stredisko údržby 

Budatín vo vlastníctve ŽSK a v Správe ciest ŽSK, sa umožňuje dočasné využívanie tejto funk-

čnej plochy s pôvodným využívaním. Využívanie je limitované v nevyhnutnom rozsahu do do-

by získania náhradnej relevantnej plochy, na ktorú by mohlo byť stredisko premiestnené, 

najneskôr však do doby úplného naplnenia vymedzeného územia v zmysle nových prípust- 

ných definovaných pre funkčnú plochu 724ŠR/02 
 

07∙ 24∙ ŠR/03 – základná funkcia: šport a telovýchova vrátane verejnej dopravnej obsluhy a súvisiacej tech-

nickej infraštruktúry  

– doplnková funkcia: rekreačný šport a denná rekreácia, prechodné ubytovanie v rámci objek-

tov základnej funkcie, občasné využívanie objektov v základnej funkcii na kultúru, verejné 
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priestranstvá s parkovou zeleňou vrátane drobnej rekreačnej vybavenosti, pešie komunikácie 

a priestranstvá, drobná architektúra.   

– typ stavebnej činnosti: novostavby športových objektov a areálov, dopravná a technická in-

fraštruktúra, parkovo upravená verejná zeleň   

– min. index ozelenenia: 0,20 (odporúčané vegetačné strechy)  

– typ zástavby: samostatné objekty halových športov na neoplotených verejne prístupných 

pozemkoch, objekty otvorených športových štadiónov a vonkajších ihrísk vrátane hygienic-

kého, sociálneho a technického zázemia s umožnením oplotenia, ubytovanie a stravovanie v 

rámci hlavných objektov, výška zástavby max 1+3+1 podlažia, výstavbu umiestňovať do 

priestoru min. 15 m od brehovej čiary vodného toku  

– Negatívne faktory ŽP: evidovaný zosuv, povrchová rekultivácia po skládke stavebných od-

padov, stavebná činnosť podmienená geologickým prieskumom, limitovanie studňami s 

úžitkovou vodou pre ZO 

– Poznámka: Na pôvodnej funkčnej ploche ozn. v ÚPN-M 724DS/01 (parkovacie plochy, 

dopravná a technická infraštruktúra), ktorá je v ZaD č.2 ÚPN-M navrhovaná na zrušenie a 

bude súčasťou novej funkčnej plochy 724ŠR/03 je v súčasnosti umiestnené stredisko údrž-

by Budatín vo vlastníctve ŽSK a v Správe ciest ŽSK, sa umožňuje dočasné využívanie tejto 

funkčnej plochy s pôvodným využívaním. Využívanie je limitované v nevyhnutnom rozsahu 

do doby získania náhradnej relevantnej plochy, na ktorú by mohlo byť stredisko premiestne-

né, najneskôr však do doby úplného naplnenia vymedzeného územia v zmysle nových prí-

pustných definovaných pre funkčnú plochu 724ŠR/03.   
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 07 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 25 
 

07∙ 25∙ BI/02 – základná funkcia: Obytná, v rodinných domoch. Prvok územného systému ekologickej stabi-

lity  

– doplnková funkcia: Nezávadné zariadenia občianskej vybavenosti 

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, vnútorné modernizácie, prestavby, prístavby, nadstavby, 

dopravná a technická infraštruktúra. Normové riešenie komunikácií v morfologicko nároč-

nom teréne a s dopravným prepojením na obdobne využívané územie pre zokruhovanie prí-

stupu dopravnej obsluhy. Rešpektovať prvok územného systému ekologickej stability 

(ÚSES) – biokoridor miestneho významu Mbk 15 – Dubeň – Kosová, odstup min. 20 m od 

hranice miestneho biocentra  Mbc 3 – Dubeň, v ochrannom pásme lesa (50 m od hranice les-

ných pozemkov) rešpektovať odstupovú vzdialenosť objektov stavby od hranice lesných po-

zemkov min. 30 m. Zachovať dostupnosť prístupových miest na lesné pozemky za účelom 

hospodárenia v lesoch v zmysle príslušných ustanovení. 

– min. index ozelenenia: 0,6 

– typ zástavby: Podľa Zastavovacej štúdie Budatín – Hranice, v ostatnom území musí koreš-

pondovať s okolitou zástavbou 

– Negatívne faktory ŽP: Zvýšené radónové riziko, tektonické línie predpokladané 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 07 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 39 
 

07∙ 39∙ BI/04 – základná funkcia: Obytná, v rodinných domoch. Navrhovaný prvok územného systému eko-

logickej stability (ÚSES) 

– doplnková funkcia: Bytové domy, nezávadné zariadenia občianskej vybavenosti 

– prípustné funkcie: Zariadenia základnej občianskej vybavenosti, teda zariadenia školstva, 

telovýchovy a športu, zdravotníctva, sociálnych služieb, maloobchodné predajne, drobné re-

meselné prevádzky – obuvnícke, stolárske, krajčírske, aranžérske, kožiarske a iné, služby v 

oblasti nehnuteľností, prenajímanie, obchodné, počítačové služby, finančné služby, kultúrne 

zariadenia, drobné sakrálne stavby, ako aj prvky základnej technickej vybavenosti (trafosta- 

nice), zeleň, detské ihriská, atď., drobnochov možný, v rozsahu potrieb domácností 

– neprípustné funkcie: Výrobné zariadenia, samostatne stojace individuálne a radové garáže 

okrem pozemkov rodinných domov, hlučné, nehygienické prevádzky a iné ako základné do-

plnkové a prípustné funkcie 

– typ stavebnej činnosti: Vnútorné modernizácie, prestavby, prístavby, nadstavby, novostavby, 

dopravná a technická infraštruktúra. Rešpektovať navrhovaný prvok územného systému eko-

logickej stability (ÚSES) - biokoridor miestneho významu Mbk 17 – Potok Brodnianka s prí-

tokmi. Vymedzený priestor pre podružné mestské centrum 

– min. index ozelenenia: 0,6 

– typ zástavby: Určí následná Urbanistická štúdia zóny Brodno – Predné dúbravy. V ostatnom 

území musí korešpondovať s okolitou zástavbou. Dodržať minimálnu odstupovú vzdialenosť 
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objektov stavby, tak aby boli umiestňované od hranice lesných pozemkov v min. 25 m vzdia-

lenosti a zároveň boli dostupné aj naďalej prístupové miesta na lesné pozemky za účelom 

hospodárenia v lesoch v zmysle príslušných ustanovení. 

– Negatívne faktory ŽP: Zvýšené radónové riziko. Evidovaný zosuv. Stavebnú činnosť v ňom 

a v jeho blízkosti podmieniť vykonaním geologického prieskumu a dodržaním jeho podmie-

nok 
 

07∙ 39∙ ŠR/02 – základná funkcia: Šport. Prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES) 

– doplnková funkcia: Rekreácia 

– typ stavebnej činnosti: Prestavby, nadstavby, prístavby, novostavby, rekonštrukcia a údržba 

ihrísk, zelene, dopravná a technická infraštruktúra. Rešpektovať prvok územného systému 

ekologickej stability (ÚSES) - biokoridor nadregionálneho významu Nrbk 2  – Rieka Kysuca 

– min. index ozelenenia: 0,4 

– typ zástavby: Izolovaný objekt so šatňami, hygienickými priestormi, technickými priestormi 

a priestormi na prechodné ubytovanie, pre ihrisko a solitérny objekt verejného stravovania 

pre športový rybník, výška zástavby max. 1+1 2+1 podlaží,  zeleň po obvode areálu 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 08 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 08 
 

08∙ 08∙ ŠR/01 – základná funkcia: Šport, ochrana prírody, súčasť Parku 17. novembra. Prvok územného sys-

tému ekologickej stability (ÚSES) 

– doplnková funkcia: Rekreácia 

– typ stavebnej činnosti: Prestavby, stavebné úpravy, nadstavby, prístavby výlučne za účelom 

zvýšenia kvalitatívnych (nie kvantitatívnych) ukazovateľov existujúcich prevádzok, doprav-

ná a technická infraštruktúra. Rešpektovať prvok územného systému ekologickej stability 

(ÚSES) – biocentrum miestneho významu Mbc 17 – Rosinky svah 

– min. index ozelenenia: 0,4 

– typ zástavby: Určí následná Urbanistická štúdia zóny Park 17. novembra 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 08 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 31 
 

08∙ 31∙ BI/07 – základná funkcia: Obytná, v rodinných domoch. Navrhovaný prvok územného systému eko-

logickej stability (ÚSES) 

– doplnková funkcia: Základná občianska vybavenosť 

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, vnútorné modernizácie, prestavby, prístavby, nadstavby, 

dopravná a technická infraštruktúra. Normové riešenie komunikácií v morfologicky nároč-

nom teréne. Rešpektovať navrhovaný prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES) 

- biokoridor miestneho významu Mbk 2 – Potok Trnovka. Vymedzený priestor pre podružné 

mestské centrum 

– min. index ozelenenia: 0,6 

– typ zástavby: Podľa Urbanistickej štúdie zóny IBV Trnové – Trnovka. V ostatných územiach 

musí korešpondovať s okolitou zástavbou 

– Negatívne faktory ŽP: Evidovaný zosuv. Stavebnú činnosť v ňom a v jeho blízkosti podmie-

niť vykonaním geologického prieskumu a dodržaním jeho podmienok 
 

08∙ 31∙ BI/09 – základná funkcia: Obytná, v rodinných domoch. Navrhovaný prvok územného systému eko-

logickej stability (ÚSES) 

– doplnková funkcia: Základná občianska vybavenosť 

– prípustné funkcie: Zariadenia základnej občianskej vybavenosti, teda zariadenia školstva, 

telovýchovy a športu, zdravotníctva, sociálnych služieb, maloobchodné predajne, verejné 

stravovanie, verejné ubytovanie, drobné remeselné prevádzky – obuvnícke, stolárske, kraj-

čírske, aranžérske, kožiarske a iné, služby v oblasti nehnuteľností, prenajímanie, obchodné, 

počíta- 

čové služby, finančné služby, kultúrne zariadenia ako aj prvky základnej technickej vybave-

nosti (trafostanice), zeleň, detské ihriská, atď., drobnochov v rozsahu potrieb domácností 

– neprípustné funkcie: Bytové domy, výrobné zariadenia, samostatne stojace individuálne a 

radové garáže okrem pozemkov rodinných domov, hlučné, nehygienické prevádzky a iné 

ako základné doplnkové a prípustné funkcie 

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, vnútorné modernizácie, prestavby, prístavby, nadstavby, 

dopravná a technická infraštruktúra. Rešpektovať navrhovaný prvok územného systému eko-

logickej stability (ÚSES) - biokoridor miestneho významu Mbk 2 – Potok Trnovka 

– min. index ozelenenia: 0,6 

– typ zástavby: Podľa Urbanistickej štúdie zóny Trnové – Záhumnie (v rozsahu odsúhlasenom 

OÚ Žilina, Odb. opravných prostriedkov, Ref. pôdohospodárstva) a zastavovacej štúdie 
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Trnové – Zastávek. V ostatných územiach musí korešpondovať s okolitou zástavbou. Pri ná-

slednej projektovej činnosti zabezpečiť a SVP predložiť hydrotechnické posúdenie vodného 

toku Trnovka – výpočet kapacity koryta s určením rozsahu záplavového územia a následne 

výstavbu umiestniť v súlade so znením §20 zákona č.7/2010 Z.z. 

– Negatívne faktory ŽP: Evidovaný zosuv. Stavebnú činnosť v ňom a v jeho blízkosti podmie-

niť vykonaním geologického prieskumu a dodržaním jeho podmienok 
 

08∙ 31∙ OV/07 – základná funkcia: Občianska vybavenosť, Dom sociálnych služieb. Navrhovaný prvok 

územného systému ekologickej stability (ÚSES). 

– doplnková funkcia: Služobný byt, pešie priestranstvá, dopravná infraštruktúra, zeleň. 

– prípustné funkcie: V území Domu sociálnych služieb je prípustné dopravné a technické vy-

bavenie, zeleň a ihriská.   

– neprípustné funkcie: Bytové domy, rodinné domy, výrobné zariadenia, samostatne stojace 

individuálne garáže vrátane radových, hlučné, nehygienické prevádzky a iné ako základné 

doplnkové a prípustné funkcie. 

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, stavebné úpravy, prístavby, nadstavby, dopravná 

a technická infraštruktúra. Rešpektovať navrhovaný prvok územného systému ekologickej 

stability (ÚSES), biokoridor miestneho významu Mbk 2 – potok Trnovka (zachovať existu-

júce brehové porasty), Vymedzený priestor pre podružné mestské centrum.  

– min. index ozelenenia: 0,5 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou, pri následnej projektovej činnosti 

zabezpečiť a SVP predložiť hydrotechnické posúdenie vodného toku Trnovka – výpočet ka-

pacity koryta s určením rozsahu záplavového územia a následne výstavbu umiestniť v súlade 

so znením §20 zákona č.7/2010 Z.z. 
 

08∙ 31∙ PV/01 – základná funkcia: Poľnohospodárska výroba bez nepriaznivého vplyvu na obytnú zónu so 

živočíšnou výrobou, chovom a ustajnením hovädzieho dobytka 

– doplnková funkcia: Prislúchajúce skladové zázemie a výrobné zariadenia súvisiace so zá-

kladnou funkciou. Ostatná živočíšna výroba a chov hospodárskych zvierat okrem hydiny 

a ošípaných. 

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, modernizácie, prístavby, nadstavby, dopravná 

a technická infraštruktúra.  

– min. index ozelenenia: 0,3 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou, pri následnej projektovej činnosti 

zabezpečiť a SVP predložiť hydrotechnické posúdenie vodného toku Chotárny potok – výpo-

čet kapacity koryta s určením rozsahu záplavového územia a následne výstavbu umiestniť v 

súlade so znením §20 zákona č.7/2010 Z.z. 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 08 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 42 
 

08. 42. OV/01 – základná funkcia: Občianska vybavenosť, zariadenia verejného ubytovania a stravovania, 

sociálnych služieb, maloobchodu, služieb v oblasti nehnuteľností, prenajímania, obchodných 

služieb, počítačových činností administratívy, finančné služby, kultúrne zariadenia, útulok s 

karanténnou stanicou pre zvieratá 

– doplnková funkcia: Súvisiaca s základnou funkciou, služobné byty Byty v objektoch s inou 

funkciou, pešie priestranstvá, dopravná infraštruktúra, zeleň, pešie priestranstvá 

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, dopravná a technická infraštruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,4  
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 10 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 18 
 

10∙ 18∙ P/01 – základná funkcia: IBV a zariadenia výroby s vysokou pridanou hodnotou, kultivovanou ar-

chitektúrou a  urbanistickým riešením, bez nepriaznivého vplyvu na obytnú zónu 

a biokoridor Rajčianky, v časti pamiatková ochrana 

– doplnková funkcia: Bytové domy, rekreácia a šport 

– typ stavebnej činnosti: Modernizácie, prestavby, nadstavby, prístavby, novostavby, max. 

výška zástavby 4 NP + podkrovie resp. ustúpené podlažie, dopravná a technická infraštruktú-

ra. Rešpektovať ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky Kostol s areálom (sv. Štefan 

kráľ) 

– min. index ozelenenia: 0,4 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 
 

10∙ 18∙ DC/02 – základná funkcia: Automobilová doprava – prepoj Seleziánska – Žitná, cyklotrasa  

– doplnková funkcia: Pešie chodníky,  
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– typ stavebnej činnosti: Dopravná infraštruktúra (umiestnenie významnej komunikácie v trase 

a úseku  Seleziánska ul. – premostenie 1/11 a železničnej trate č.126 – Žitná ul.), úsek Rajec-

ká cyklomagistrála v súbehu so žel. traťou č.126 

– typ zástavby: Bez pozemných stavieb, pripúšťa sa umiestnenie dočasného parkoviska do doby 

výstavby prepoja Seleziánska – Žitná a cyklomagistrály 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 10 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 19 
 

10∙ 19∙ P/01 – základná funkcia: Zmiešaná, občianska vybavenosť a bývanie, a výroba v sekundárnom sek-

tore, Zmiešaná, občianska vybavenosť, a výroba v sekundárnom sektore, s vysokou pridanou 

hodnotou, kultivovanou architektúrou a kvalitným urbanistickým riešením, bez nepriaznivé-

ho vplyvu na obytnú zónu, v časti ochrana pamiatok 

– doplnková funkcia: IBV nevýrobné služby 

– typ stavebnej činnosti: Modernizácie, prestavby, nadstavby, prístavby, novostavby, dopravná 

a technická infraštruktúra. Rešpektovať ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky Kostol 

s areálom (sv. Štefan kráľ). Zariadenia výroby a výrobných služieb určené na dožitie 

– min. index ozelenenia: 0,4  0,3 

typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 
 

10∙ 19∙ P/06 – základná funkcia: Zmiešaná, občianska vybavenosť, a výroba v sekundárnom sektore, 

s vysokou pridanou hodnotou, kultivovanou architektúrou a kvalitným urbanistickým rieše-

ním, bez nepriaznivého vplyvu na obytnú zónu 

– doplnková funkcia: Byty v objektoch s inou funkciou, šport, zeleň 

– typ stavebnej činnosti: Modernizácie, prestavby, nadstavby, prístavby, novostavby, dopravná 

a technická infraštruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,4 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou. Výška stavieb max. 4+1 NP (4 nad-

zemné podlažia + podkrovie resp. ustúpené podlažie). 
 

10∙ 19∙ VS/01 – základná funkcia: Výroba, sklady, výrobná administratíva s vysokou pridanou hodnotou, 

kultivovanou architektúrou a kvalitným urbanistickým riešením, bez nepriaznivého vplyvu 

na okolité územia a biokoridor Rajčianky a technická vybavenosť 

– doplnková funkcia: Rodinné domy do doby dožitia, zariadenia veľkoobchodu, iná občianska 

vybavenosť, ihriská, zeleň 

– typ stavebnej činnosti: Prestavby, nadstavby, prístavby, novostavby, dopravná a technická 

infraštruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,4 0,25 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 10 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 53 
 

10∙ 53∙ OV/01 – základná funkcia: Občianska vybavenosť, nevýrobné služby  

– doplnková funkcia: Výroba v sekundárnom sektore, služobné byty, pešie priestranstvá, do-

pravná infraštruktúra, zeleň 

– typ stavebnej činnosti: Vnútorné modernizácie, prístavby, nadstavby ktoré umožnia kvantita-

tívne a kvalitatívne zhodnotenie stavieb dopravnej a technickej infraštruktúry 

– min. index ozelenenia: 0,3 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 
 

10∙ 53∙ VS/01 – základná funkcia: Výroba bez nepriaznivého vplyvu na obytnú zónu, výrobné služby, 

s vysokou pridanou hodnotou, kultivovanou architektúrou a kvalitným urbanistickým rieše-

ním, bez nepriaznivého vplyvu na obytnú zónu a biokoridor Rajčianky 

– doplnková funkcia: Občianska vybavenosť, výrobná administratíva, technická a dopravná 

vybavenosť 

– typ stavebnej činnosti: Prestavby, nadstavby, prístavby, novostavby, dopravná a technická 

infraštruktúra 

– min. index ozelenenia: 0,3 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou. dominanta max. 3+12+1 podlaží 

Negatívne faktory ŽP: Environmentálna záťaž ZA 018 - Pravdepodobná EZ- areál ZVL. Vy-

konať potrebné prieskumy, v prípade potreby stanoviť opatrenia a následne záťaž sanovať. 

Bez nadzemnej zástavby v priestore medzi žel. traťou a východným okrajom areálov výroby 

a výrobných služieb. 
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URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 11 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 20 
 

11∙ 20∙ P/01 – základná funkcia: Zmiešaná funkcia občianskej vybavenosti a obytná v bytových domoch 

– doplnková funkcia: Pešie priestranstvá, zeleň a ihriská 

– typ stavebnej činnosti: Nadstavby, prístavby, novostavby, dopravná a technická infraštruktú-

ra 

– min. index ozelenenia: 0,3 

– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 
 

11∙ 20∙ ŠR/02 – základná funkcia: Kultúrno-spoločenská a športová. Prvok územného systému ekologickej 

stability (ÚSES) 

– doplnková funkcia: Detské ihriská, pešie a cyklistické chodníky, drobná architektúra 

– typ stavebnej činnosti: Novostavba viacúčelovej kultúrno – spoločenskej a športovej haly, 

realizácia verejne prístupnej parkovej zelene 

– min. index ozelenenia: 0,4 

– typ zástavby: Bez zástavby v okolí umiestnenej viačúčelovej kultúrno – spoločenskej 

a športovej  haly pre dosiahnutie efektu tzv. „utopenia“ stavby v parkovo upravenej zeleni.  

– Negatívne faktory ŽP: Tektonické línie predpokladané 
 

11∙ 20∙ ZV/01 – základná funkcia: Verejná zeleň, pešie komunikácie, drobná architektúra, parkové úpravy. 

Prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES) 

– doplnková funkcia: Výtvarné diela 

– typ stavebnej činnosti: Údržba a ochrana zelene, pešie chodníky. Rešpektovať prvok územ-

ného systému ekologickej stability (ÚSES) – biokoridor nadregionálneho významu Nrbk 1 – 

Rieka Váh 

– typ zástavby: Bez zástavby 
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PRÍLOHA Č.2 
 

2.18.2 PRÍPUSTNÉ, OBMEDZUJÚCE, A VYLUČUJÚCE PODMIENKY NA VYUŽITIE 

JEDNOTLIVÝCH PLÔCH, NA INTENZITU ICH VYUŽITIA, REGULÁCIA VYUŽI-

TIA PLÔCH  
 

V nasledovných tabuľkách spadajúcich podkapitoly, sa uvádzajú zmeny a doplnenia schváleného 

ÚPN-M v znení ZaD č. 1-7 (6b) v dotknutých obvodoch a okrskoch riešením ZaD č.8. Uvedený znak 

(napr. 0101OV/01) vyjadruje: číslo obvodu • číslo okrsku • funkčnú jednotku / číslo regulatívu. 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 01 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 04 
 

01∙ 04∙ BH/05 – prípustné funkcie: Zariadenia občianskej vybavenosti, najmä základnej, hlavne drobné re-

meselné prevádzky, zeleň, detské ihriská, atď. 

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, samostatne stojace individuálne garáže vrátane rado-

vých, výrobné zariadenia, hlučné, nehygienické prevádzky a iné ako základné doplnkové 

a prípustné funkcie. Neprípustná je výsadba vyššej (stromovej) zelene mimo pôvodnú druho-

vú skladbu. 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 01 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 05 
 

01∙ 05∙ P/01 – prípustné funkcie: Byty s výnimkou parteru objektov, dopravné a technické vybavenie, auto-

busová stanica do doby jej premiestnenia do areálu integrovaného terminálu osobnej dopra-

vy, zeleň a detské ihriská. Parkovacia garáž vo väzbe na Májovú ulicu. Parkovacie plochy 

v max. miere riešiť hromadne v rámci objektov 

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, byty v prízemí objektov, samostatne stojace individuál-

ne garáže, vrátane radových, výrobné zariadenia, hlučné, nehygienické prevádzky a iné ako 

základné, doplnkové a prípustné funkcie, novostavba  autobusovej stanice ako integrované-

ho terminálu osobnej dopravy a to aj v prípade keby bola súčasťou viacúčelovo využívaného 

objektu. 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 02 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 50 
 

02∙ 50∙ ZV/02 – prípustné funkcie: V území verejnej zelene je možné zriaďovať funkcie, ktoré dopĺňajú jej 

funkciu relaxačného priestoru a objektu s viacúčelovým priestorom slúžiacim pre kultúr-

nospoločenské potreby obyvateľov sídliska. Medzi takéto relaxačné funkcie patria: odpočin-

kové plochy s drobnou architektúrou, výtvarné diela, detské ihriská a podobné, ktoré nepo-

tláčajú základnú funkciu. Tiež zariadenia pešej dopravy, dopravnej obsluhy a technické vy-

bavenie 

– neprípustné funkcie: Iné, ako základné, doplnkové, alebo prípustné 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 03 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 12 
 

03∙ 12∙ ZLP/01 – prípustné funkcie: Pobytové plochy, s nenáročnými zariadeniami, pešie turistické a cyklotu-

ristické chodníky, zariadenia dopravnej a technickej infraštruktúry, rekreácia a rekreačné 

zariadenia v prírodnom prostredí 

– neprípustné funkcie: Iné, ako základné, doplnkové, alebo prípustné 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 04 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 15 
 

04∙ 15∙ OV/01 – prípustné funkcie: Funkcie domovníckych bytov, prípadne športovo-rekreačné, dopravné a 

technické vybavenie, zeleň a ihriská 

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, samostatne stojace individuálne a radové 

garáže, výrobné zariadenia, hlučné, nehygienické prevádzky a iné ako základné doplnkové 

a prípustné funkcie 
 

04∙ 15∙ P/01 – prípustné funkcie: Športovo-rekreačné,  zeleň a ihriská 

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, samostatne stojace individuálne a radové 

garáže, výrobné zariadenia, hlučné, nehygienické prevádzky a iné ako základné doplnkové 

a prípustné funkcie 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 04 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 16 
 

04∙ 16∙ OV/03 – prípustné funkcie: Štartovacie byty pre mladé rodiny a ubytovacie zariadenia pre osamelé 

matky s príslušnou vybavenosťou v parteri, občianska vybavenosť v parteri orientovaná do 

hlavného pešieho priestoru, rezidentské parkovanie, prípadne športovo-rekreačné funkcie, 

odpočinkové plochy, dopravné a technické vybavenie. Pri novostavbách riešiť garážovanie 
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v maximálne možnej miere v rámci objektu 

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, samostatne stojace individuálne a radové 

garáže, výrobné zariadenia, hlučné, nehygienické prevádzky, a iné ako základné doplnkové 

a prípustné funkcie. Neprípustná je výsadba vyššej (stromovej) zelene mimo pôvodnú dru-

hovú skladbu 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 04 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 32 
 

04∙ 32∙ OV/10 – prípustné funkcie: Športovo-rekreačné, dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihri-

ská 

– neprípustné funkcie: Bytové a rodinné domy, samostatne stojace individuálne a radové gará-

že, výrobné zariadenia, hlučné, nehygienické prevádzky a iné ako základné doplnkové a prí-

pustné funkcie 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 04 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 51 
 

04∙ 51∙ OV/02 – prípustné funkcie: Funkcie domovníckych bytov, prípadne športovo-rekreačné, dopravné a 

technické vybavenie, zeleň a ihriská 

– neprípustné funkcie: Bytové domy, rodinné domy, výrobné zariadenia, samostatne stojace 

individuálne garáže vrátane radových, hlučné,  nehygienické prevádzky a iné ako základné 

doplnkové a prípustné funkcie 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 05 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 28 
 

05∙ 28∙ OV/01 – prípustné funkcie: Obytné - domovnícke, prípadne športovo-rekreačné, dopravné a technické 

vybavenie, zeleň a ihriská 

– neprípustné funkcie: Bytové domy, rodinné domy, výrobné zariadenia, samostatne stojace 

individuálne garáže vrátane radových, hlučné,  nehygienické prevádzky a iné ako základné 

doplnkové a prípustné funkcie 
 

05∙ 28∙ P/02 – prípustné funkcie: Zariadenia občianskej vybavenosti, vrátane drobných výrobných 

a remeselných prevádzok bez škodlivých vplyvov – zápach, hluk, prašnosť, odpad, funkcie 

IBV , prípadne športovo-rekreačné funkcie, odpočinkové plochy, dopravné a technické vy-

bavenie, parky, verejná zeleň a detské ihriská. Drobnochov v rozsahu potrieb domácností na 

pozemkoch rodinných domov, ktoré nemajú spoločné hranice pozemkov so zariadeniami ob-

čianskej vybavenosti a výrobných služieb 

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, samostatne stojace individuálne garáže vrátane rado-

vých (okrem pozemkov výroby), hlučné, nehygienické prevádzky, prevádzky náročné na do-

pravu (zásobovanie, obsluha, parkovanie) a iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie 
 

05∙ 28∙ P/04 – prípustné funkcie: Bývanie v rodinných domoch a nízkopodlažných bytových domoch, obytné 

- domovnícke, prípadne športovo-rekreačné, dopravné a technické vybavenie, zeleň a ihriská 

– neprípustné funkcie: Výrobné zariadenia, samostatne stojace individuálne garáže okrem 

pozemkov rodinných domov, radové garáže, hlučné,  nehygienické prevádzky a iné ako zá-

kladné doplnkové a prípustné funkcie 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 05 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 29 
 

05∙ 29∙ OV/03 – prípustné funkcie: Obytné - domovnícke, prípadne športovo-rekreačné, dopravné a technické 

vybavenie, zeleň a ihriská 

– neprípustné funkcie: Bytové domy, rodinné domy, výrobné zariadenia, samostatne stojace 

individuálne garáže vrátane radových, hlučné,  nehygienické prevádzky a iné ako základné 

doplnkové a prípustné funkcie 
 

05∙ 29∙ P/02 – prípustné funkcie: zariadenia verejného ubytovania a zariadenia verejného stravovania,  

– neprípustné funkcie: Výrobné zariadenia, samostatne stojace individuálne garáže okrem 

pozemkov rodinných domov, radové garáže, hlučné,  nehygienické prevádzky a iné ako zá-

kladné doplnkové a prípustné funkcie 
 

05∙ 29∙ ZBI/03 – prípustné funkcie: V území zelene umiestňovanej na nezastaviteľných svahoch, alebo majú-

cej izolačnú alebo ekostabilizačnú úlohu je možné zriaďovať odpočinkové plochy s drobnou 

architektúrou, výtvarné diela, detské ihriská a podobné. Solitér parkovacieho domu mimo 

priestorov prvkov ÚSES, pričom sa nevylučuje v mieste stavby navrhovaného parkovacieho 

domu na ul. M. Bella zriadenie dočasného parkoviska v mieste stavby navrhovaného parko-

vacieho domu po dobu výstavby PD na Baničovej. Tiež zariadenia pešej dopravy a technické 

vybavenie 

– neprípustné funkcie: Iné ako základné, doplnkové a prípustné 
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05∙ 29∙ ŠR/01 – prípustné funkcie: Občianska vybavenosť pri rešpektovaní základnej funkcie, odpočinkové 

plochy, zeleň, rôzne dráhy (napr. bežecké, cyklotriálové), altánky, vodné plochy, pieskovi-

ská, detské ihriská a pod. Súčasne za vhodných okolností tu obstoja napríklad služobné byty, 

prechodné ubytovanie, stravovacie zariadenia 

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, garáže, zariadenia výroby, hlučné, nehy-

gienické prevádzky a iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 05 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 33 
 

05∙ 33∙ BI/06 – prípustné funkcie: Zariadenia občianskej vybavenosti, najmä základnej, teda zariadenia škol-

stva, zdravotníctva, sociálnych služieb, maloobchodu, verejného stravovania, ubytovania, 

služieb v oblasti nehnuteľností, prenajímanie, obchodné služby, počítačové služby, finančné 

služby, kultúrne zariadenia, drobné remeselné prevádzky – obuvnícke, stolárske, krajčírske, 

aranžérske, kožiarske a iné, ako aj prvky základnej technickej vybavenosti (trafostanice), ze-

leň, detské ihriská, atď., drobnochov v rozsahu potrieb domácností 

– neprípustné funkcie: Bytové domy, výrobné zariadenia, samostatne stojace individuálne a 

radové garáže okrem pozemkov rodinných domov, hlučné, nehygienické prevádzky a iné 

ako základné doplnkové a prípustné funkcie 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 07 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 23 
 

07∙ 23∙ P/01 – prípustné funkcie: Zariadenia občianskej vybavenosti, vrátane drobných výrobných 

a remeselných prevádzok bez škodlivých vplyvov – zápach, hluk, prašnosť, odpad, funkcie 

HBV, bývanie v rodinných domoch, bývania v objektoch s inou funkciou, prípadne športovo-

rekreačné funkcie, odpočinkové plochy, dopravné a technické vybavenie, parky, verejná ze-

leň a detské ihriská 

– neprípustné funkcie: Rodinné Bytové domy, samostatne stojace individuálne garáže vrátane 

radových (okrem pozemkov rodinných domov), zariadenia výroby, hlučné, nehygienické 

prevádzky, prevádzky náročné na dopravu (zásobovanie, obsluha, parkovanie) a iné ako zá-

kladné doplnkové a prípustné funkcie 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 07 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 24 
 

07∙ 24∙ ŠR/02 – prípustné funkcie: Priestory pre pobyt spoločenských zvierat, odpočinkové plochy, zeleň, 

rôzne dráhy (napr. bežecké, cyklotriálové), altánky, vodné plochy, pieskoviská, detské ihri-

ská a pod.,za vhodných okolností tu obstoja napríklad služobné byty, prechodné ubytovanie, 

stravovacie zariadenia, funkcie ktoré môžu dopĺňať hlavnú funkciu – verejné stravovanie a 

občerstvenie, dopravné a technické vybavenie, malá architektúra a výtvarné diela. Parkovací 

dom resp. parking v úrovni terénu 

– dočasne prípustné funkcie: pôvodné funkčné využívanie na ploche ozn. v ÚPN-M 

7.24.DS/01 (parkovacie plochy, dopravná a technická infraštruktúra), ktorá je v ZaDč.2 

ÚPN-M navrhovaná na zrušenie, pre stredisko údržby Budatín vo vlastníctve ŽSK a v správe 

ciest ŽSK  

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, samostatne stojace individuálne a radové  

garáže, zariadenia výroby a iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie, obchodné cen-

trá – hypermarkety a supermarkety, hlučné, nehygienické prevádzky 
 

07∙ 24∙ ŠR/03 – prípustné funkcie: funkcie ktoré môžu dopĺňať hlavnú funkciu – verejné ubytovanie a stra-

vovanie, rehabilitačné zariadenia, posilňovne, špecializované predajne a služby športového 

charakteru dopravné a technické vybavenie, verejná zeleň, verejné športové ihriská a detské 

ihriská, oddychové miesta, malá architektúra a výtvarné diela, bežecké a fitnes dráhy. Par-

kovací dom. 

– Dočasne prípustné funkcie: pôvodné funkčné využívanie na ploche ozn. v ÚPN-M 

7.24.DS/01 (parkovacie plochy, dopravná a technická infraštruktúra), ktorá je v ZaDč.2 

ÚPN-M navrhovaná na zrušenie, pre stredisko údržby Budatín vo vlastníctve ŽSK a v správe 

ciest ŽSK  

– neprípustné funkcie: rodinné domy, bytové domy, samostatne stojace individuálne a radové 

garáže, obchodné centrá - hypermarkety a supermarkety, výrobné zariadenia a výrobné služ-

by, hlučné, nehygienické prevádzky a iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie.  

– Nepripúšťa sa využívanie atletického štadióna na futbal.   
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 07 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 39 
 

07∙ 39∙ ŠR/02 – prípustné funkcie: Odpočinkové plochy, zeleň, rôzne dráhy (napr. bežecké, cyklotriálové), 

altánky, vodné plochy, pieskoviská, detské ihriská a pod. Súčasne za vhodných okolností tu 
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obstoja napríklad služobné byty, prechodné ubytovanie, pre ihrisko a stravovacie zariadenia 

pre ihrisko aj športový rybník. Vonkajšie areály a telocvične so sociálnym zázemím 

a občerstvením. 

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, garáže, zariadenia výroby, hlučné, nehy-

gienické prevádzky a iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 08 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 08 
 

08∙ 08∙ ŠR/01 – prípustné funkcie: Odpočinkové plochy, zeleň, rôzne dráhy (napr. bežecké, cyklotriálové), 

altánky, vodné plochy, pieskoviská, detské ihriská a pod. Súčasne tu môže byť zriadené stra-

vovacie zariadenie so súvisiacimi činnosťami. Poskytovanie jedál a nápojov z miestnej drob-

novýroby v súvislosti a výhradne s reštauráciou Marína 

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, garáže, zariadenia výroby a iné ako zá-

kladné doplnkové a prípustné funkcie 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 08 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 31 
 

08∙ 31∙ ŠR/02 – prípustné funkcie: Odpočinkové plochy, zeleň, rôzne dráhy (napr. bežecké, cyklotriálové), 

altánky, vodné plochy, pieskoviská, detské ihriská a pod. Súčasne za vhodných okolností tu 

obstoja napríklad služobné byty, prechodné ubytovanie, stravovacie zariadenia, maloob-

chodné predajne potravín. Hasičská zbrojnica. 

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, garáže, zariadenia výroby a iné ako zá-

kladné doplnkové a prípustné funkcie 
 

08∙ 31∙ PV/01 – prípustné funkcie: Funkcie nezávadnej výroby, výrobnej administratívy a príručných skla-

dov, verejná a izolačná zeleň 

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, samostatne stojace individuálne a radové 

garáže, hlučné, nehygienické prevádzky, prevádzky náročné na dopravu (zásobovanie, ob-

sluha, parkovanie) a iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie. 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 08 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 42 
 

08∙ 42∙ OV/01 – prípustné funkcie: Umiestnenie útulku s karanténnou stanicou pre zvieratá, funkcie služob-

ných bytov a ubytovania, domovníckych bytov, prípadne športovo-rekreačné, dopravné a 

technické vybavenie, zeleň a ihriská.  

– neprípustné funkcie: Bytové domy, rodinné domy, výrobné zariadenia, samostatne stojace 

individuálne garáže vrátane radových, hlučné,  nehygienické prevádzky a iné ako základné 

doplnkové a prípustné funkcie 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 10 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 18 
 

10∙ 18∙ P/01 – prípustné funkcie: Výrobné a remeselné prevádzky bez škodlivých vplyvov – zápach, hluk, 

prašnosť, odpad) s kvalitným urbanistickým usporiadaním (na okrajoch územia s vnútroareá-

lovou zeleňou orientovanou k biokoridoru Rajčianky, resp. obytnej zóne) a hodnotnou archi-

tektúrou (v tomto zmysle reštrukturalizovať aj jestvujúce areály a zariadenia); IBV, zariade-

nia občianskej vybavenosti, funkcie bytových domov, prípadne športovo-rekreačné funkcie, 

odpočinkové plochy, dopravné a technické vybavenie, parky, verejná zeleň a detské ihriská. 

Uvedené funkčné využitie je v časti územia podmienené dodržaním podmienok pamiatkovej 

ochrany pamiatkovo chráneného objektu 

– neprípustné funkcie: Samostatne stojace individuálne garáže vrátane radových (okrem po-

zemkov rodinných domov a výroby), hlučné, nehygienické prevádzky, prevádzky náročné na 

dopravu (zásobovanie, obsluha, parkovanie) a iné ako základné doplnkové a prípustné funk-

cie 
 

10∙ 18∙ DC/02 – prípustné funkcie: Dopravné stavby cestnej dopravy, cyklistické trasy a pešie chodníky, inži-

nierske siete, ale aj zeleň, ktorej charakter nesmie potláčať, obmedzovať, alebo zhoršovať 

užívateľskú kvalitu základnej funkcie, dočasné parkovisko do doby výstavby prepoja Sele-

ziánska – Žitná a Rajeckej cyklomagistrály 

– neprípustné funkcie: Iné ako základné, doplnkové a prípustné funkcie 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 10 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 19 
 

10∙ 19∙ P/01 – prípustné funkcie: Funkcie s kvalitným urbanistickým usporiadaním (s vnútroareálovou ze-

leňou orientovanou k biokoridoru Rajčianky, resp. obytnej zóne) a hodnotnou architektúrou 

(v tomto zmysle reštrukturalizovať aj jestvujúce areály a zariadenia); rodinné domy 

a zariadenia výroby a výrobných služieb do doby dožitia, alebo zmeny funkcie, zariadenia 

občianskej vybavenosti, vrátane výrobných a remeselných prevádzok bez škodlivých vply-
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vov – zápach, hluk, prašnosť, odpad, dopravné a technické vybavenie a verejná zeleň 

– neprípustné funkcie: Bytové domy, samostatne stojace individuálne garáže vrátane radových 

(okrem pozemkov rodinných domov), zariadenia výroby hlučné, nehygienické prevádzky, 

prevádzky náročné na dopravu (zásobovanie, obsluha, parkovanie) a iné ako základné do-

plnkové a prípustné funkcie 
 

10∙ 19∙ P/06 – prípustné funkcie: Zariadenia občianskej vybavenosti, byty v objektoch s inou funkciou, 

zariadenia výroby a remeselných prevádzok bez škodlivých vplyvov – zápach, hluk, praš-

nosť, odpad, s kvalitným urbanistickým usporiadaním (s vnútroareálovou zeleňou orientova-

nou k biokoridoru Rajčianky a ostatným, najmä obytným územiam), hodnotnou architektú-

rou (v tomto zmysle reštrukturalizovať aj jestvujúce areály a zariadenia), dopravné a tech-

nické vybavenie, verejná zeleň. Nevýrobné služby. 

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, samostatne stojace individuálne garáže 

vrátane radových (okrem pozemkov výroby), hlučné, nehygienické prevádzky, prevádzky 

náročné na dopravu (zásobovanie, obsluha, parkovanie) a iné ako základné doplnkové 

a prípustné funkcie 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 10 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 53 
 

10∙ 53∙ OV/01 – prípustné funkcie: športovo-rekreačné, zeleň a detské ihriská,  

– neprípustné funkcie: iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie 
 

10∙ 53∙ VS/01 – prípustné funkcie: Funkcie nezávadnej výroby, výrobnej administratívy a príručných skladov 

s kvalitným urbanistickým usporiadaním, na okrajoch územia s vnútroareálovou zeleňou 

orientovanou k biokoridoru Rajčianky, resp. obytnej zóne a hodnotnou architektúrou 

(v tomto zmysle reštrukturalizovať aj jestvujúce areály a zariadenia), tiež zariadenia občian-

skej vybavenosti, dopravné a technické vybavenie, ihriská, verejná zeleň. Parkovanie 

a odstavovanie OMV na úrovní terénu v priestore medzi žel. traťou a východným okrajom 

areálov výroby a výrobných služieb. 

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, samostatne stojace individuálne a radové 

garáže na pozemkoch občianskej vybavenosti, hlučné, nehygienické prevádzky, prevádzky 

náročné na dopravu (zásobovanie, obsluha, parkovanie) a iné ako základné doplnkové 

a prípustné funkcie 
 

URBANISTICKÝ OBVOD ČÍSLO 11 • URBANISTICKÝ OKRSOK ČÍSLO 20 
 

11∙ 20∙ P/01 – prípustné funkcie: Športovo - rekreačná 

– neprípustné funkcie: iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie 
 

11∙ 20∙ ŠR/02 – prípustné funkcie: V území zelene je možné zriaďovať odpočinkové plochy s drobnou archi-

tektúrou, výtvarné diela.  

– neprípustné funkcie: Iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie 
 

11∙ 20∙ VS/05 – prípustné funkcie: Funkcie nezávadnej výroby, a to aj výroby energií vrátane využitia tuhého 

alternatívneho paliva, výrobnej administratívy a príručných skladov, tiež zariadenia občian-

skej vybavenosti, dopravné a technické vybavenie, verejná zeleň. Existujúca záhradkárska 

osada Horevažie do doby výstavby navrhovaného mimoúrovňového prepojenia 

s križovatkou Na Horevaží – Ľavobrežná. Umiestnenie parkovacieho domu pre potreby par-

kovania OMV viacúčelovej kultúrno – spoločenskej a športovej haly umiestnenej na funkčnej 

ploche 1020ŠR/02 s mimo úrovňovým peším prepojením. 

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, samostatne stojace individuálne a radové 

garáže na pozemkoch občianskej vybavenosti, hlučné, nehygienické prevádzky, prevádzky 

náročné na dopravu (zásobovanie, obsluha, parkovanie) a iné ako základné doplnkové 

a prípustné funkcie 
 

11∙ 20∙ ZV/01 – prípustné funkcie: Odpočinkové plochy s drobnou architektúrou, výtvarné diela, detské ihri-

ská a podobné, tiež zariadenia pešej dopravy a technické vybavenie 

– neprípustné funkcie: Iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie 
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