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Dôvodová správa
Vo väzbe na investičné zámery, navrhované v území, ktorého funkčná regulácia je určená
a zadefinovaná v Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Piešťany, boli v rámci odvolacích
konaní druhostupňového orgánu – Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej
politiky zrušené rozhodnutia tunajšieho stavebného úradu z dôvodu nesúladu zámeru so
záväznými regulatívmi, stanovenými v ÚPN CMZ Piešťany.
Konkrétne sa jedná o zástavbu v rámci blokov, pre ktoré je v rámci stanovenej funkčnej
regulácie v ÚPN CMZ určená ako hlavná funkcia „plochy zmiešané centrálne“
s dominantnou funkčnou náplňou: plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení a s prípustnou funkčnou náplňou: obchodné, administratívne a správne
objekty, verejné stravovanie, ubytovanie, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a školské
objekty, doplnková funkcia bývania, odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného
využitia, plochy technického vybavenia, príslušné komunikácie a pešie plochy, líniová
a plošná zeleň. Podľa Okresného úradu Trnava – odboru výstavby a bytovej politiky nie je
možné v záujmových blokoch, funkčne určených ako „plochy zmiešané centrálne“, povoliť
výstavbu stavieb na bývanie (rodinných a bytových domov) z dôvodu, že „bývanie môže byť
len ako doplnok k hlavnej funkcii a nie ako jediná funkcia“, t.j. že umiestňovanie novostavieb
rodinných domov a bytových domov je v rozpore s Územným plánom CMZ Piešťany.
Taktiež podľa usmernenia Odboru územného plánovania Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR bude možné objekty určené iba na bývanie umiestniť
v záujmových blokoch zástavby iba na základe obstarania zmien a doplnkov ÚPN CMZ
Piešťany, v rámci ktorých sa prehodnotí súčasná funkčná regulácia využívania jednotlivých
blokov.
Z uvedeného dôvodu pristúpilo Mesto Piešťany k zabezpečeniu úpravy záväznej časti
Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Piešťany, schváleného v r. 2001, ktorú je
možné vykonať v intenciách stavebného zákona v rámci procesu zmien a doplnkov
územnoplánovacej dokumentácie.
Na základe vyššie uvedených dôvodov a na základe prijatého uznesenia MsZ mesta
Piešťany č. 119/2016 zo dňa 29.6.2016 zahájilo Mesto Piešťany v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(Stavebný zákon) obstarávací proces Zmien a doplnkov (ZaD) ÚPN centrálnej mestskej zóny
Piešťany, označených ako ZaD č. 4/2016.
Spracovateľom Zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany
č.4/2016 je Ateliér Olympia, spol. s.r.o. - Ing. arch. Eva Žolnayová, autorizovaný architekt, č.
autoriz. osvedčenia 0897 AA, Bratislava.
V úvode obstarávania bolo dňa 24.1.2017 zaslané Okresnému úradu Piešťany – odboru
životného prostredia oznámenie o strategickom dokumente predmetných zmien a doplnkov.
Na základe jeho zverejnenia a zaslania dotknutým orgánom a organizáciám v zmysle zákona
č. 24/2006 Z.z. určil Obvodný úrad ŽP Piešťany rozhodnutím zo dňa 6.3.2017, že uvedené
zmeny a doplnky sa vo väzbe na tento zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
nebudú posudzovať. Po spracovaní návrhu ZaD ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016 sa pristúpilo
k ich prerokovaniu, priebeh ktorého je bližšie rozpísaný v prílohe č. 1 tohto materiálu.
Po ukončení prerokovania spracovaných ZaD ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016 boli
vyhodnotené obdržané stanoviská a pripomienky dotknutých orgánov, organizácií ako aj
fyzických a právnických osôb (viď príloha č.2). Návrh na rozhodnutie - výrok ku doručeným
stanoviskám a pripomienkam, je v rámci tohto materiálu predkladaný schvaľujúcemu orgánu
- mestskému zastupiteľstvu (viď príloha č.3).
Následne bol v rámci procesu obstarávania požiadaný Okresný úrad Trnava, odbor
výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania o preskúmanie súladu obsahu
návrhu ZaD ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016 a postupu jeho obstarania a prerokovania vo
väzbe na príslušné predpisy. Stanovisko OÚ Trnava – odboru výstavby a bytovej politiky
z 13.9.2017 je uvedené v prílohe č. 4. V zmysle jeho záveru je územnoplánovacia dokumentácia predložená ku konečnému schváleniu Mestskému zastupiteľstvu mesta Piešťany.
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
I.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Obstarávateľ :

Odborne spôsobilá osoba
na obstarávanie ÚPD:

Mesto Pieš any
zastúpené MsÚ Pieš any – odd. stavebných služieb
a rozvoja mesta
Ing. arch. Petra Konečná
Preukaz odbornej spôsobilosti pre obstarávanie
UPP a ÚPD reg. č. 255

Spracovateľ :

Ateliér OlympiaĽ spol. s r.o.
Wolkrova 4, 851 01 Bratislava

Hlavný riešiteľ :

Ing. arch. Eva Žolnayová
autorizovaný architekt
Autorizačné osvedčenie č. 0879 AA

I.2. ZOZNAM PODKLADOV A ÚDAJOV
Pre spracovanie Zmeny č.4/2016 Územného plánu CMZ Pieš any






Územný plán mesta Pieš any (1998) – Ing. HladkýĽ CSc.Ľ a kolektívĽ Bratislava
Zmeny a doplnky č.1 až č.11Ľ schválené MsZ mesta Pieš anyĽ
Územný plán centrálnej mestskej zóny Pieš any (2001) – Ing.arch. I. Pleidel a kol.
Zmeny a doplnky č.1 až č.3.Ľ schválené MsZ mesta Pieš any
VZN mesta Pieš any o záväznej časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Pieš any v znení noviel 1/2005Ľ1/2008
VZN mesta Pieš any o záväznej časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Pieš any v znení noviel 1/2005Ľ1/2008
Miestne zis ovanie

Územný plán Centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ) Pieš any bol schválený
uznesením MsZ mesta Pieš any č. 229/2001 zo dňa 19.12.2001. V nasledovnom období
zabezpečoval orgán územného plánovania aktualizáciu tejto územnoplánovacej
dokumentácie a čiastkové problémyĽ podnety a konkrétne požiadavky fyzických
a právnických osôb riešil obstaraním troch zmien a doplnkov (ZaD) ÚPN CMZ. Ku dnešnému
dňu sa jednalo o nasledovné zmeny a doplnky:
 zmena č. 1 – „Dostavba Hotela Magnólia- blok B5“
zmena schválená uzn. MsZ č. 3/2005
 zmena č.2 – „Výstavba predajne potravín LIDL – blok B 30“
zmena neschválená uzn. MsZ č. 123/2005/E (záväzná čas ÚPN CMZ)
 zmena č. 3 – „Zástavba Námestia J. Murgaša – blok B7“
zmena schválená uzn. MsZ č. 80/2008
Záväzné časti Územného plánu CMZ Pieš any boli vyhlásené Všeobecne záväzným
nariadením č.15/2001 v znení noviel č. 1/2005Ľ č.1/2008 a č. 26/2008.
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Okrem uvedených zmien a doplnkov boli v súvislosti s ÚPN CMZ obstarávané aj
zmeny a doplnky týkajúce sa zmeny výškových regulatívov v blokoch zástavby B23 a B2
(obstarávací proces bol v oboch prípadoch pozastavený - uzneseniami MsZ č. 82/2008 a č.
58/2008); návrh na obstarávanie zmeny „Výstavba ČSPH OMV – blok B30“ nebol schválený
a návrh na obstarávanie zmeny „Zástavba lokality „Nitrianska ul.“ – blok B8“ nebol schválený
vzh adom na realizáciu investičného zámeru bez potreby zmeny ÚPN CMZ.
Preh ad všetkých navrhovaných zmien a doplnkov je uvedený v tabu ke – príloha „1A“.
I.3. DÔVODY OBSTARANIA ZMIEN A DOPLNKOV č.4/2016 ÚZEMNÉHO PLÁNU CMZ
PIEŠŤANY
Obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny Pieš any
č.4/2016 (ďalej len „ZaD č.4 ÚPN CMZ“) bolo iniciované mestom Pieš any a je zamerané len
na textovú - záväznú čas Územného plánu centrálnej mestskej zóny (ďalej len „ÚPN CMZ“)
a úpravu funkčných regulatívov definovaných v Knihe regulatívov, dotýkajúcej sa 20-tich
regulačných listov.
Dôvodom obstarania ZaD č.4 ÚPN CMZ bolo riešenie problému dôsledkov definície
záväzného regulatívu v regulačných listoch Knihy regulatívov (kapitola 4.3.1.) textovej záväznej časti ÚPN CMZ.
Predmetom riešenia je funkčný regulatív prípustného funkčného využitia územia
(prípustná funkčná náplň) „doplnková funkcia bývania“ a správny výklad regulatívu
a uplatňovanie v praxi.
Obstaranie ZaD č.04/2016 ÚPN CMZ – v rozsahu úpravy záväznej časti ÚPN CMZ
v súvislosti s predmetným funkčným regulatívom bolo schválené uznesením Mestského
zastupite stva mesta Pieš any č.119/2016 zo dňa 29.6.2016.
I. 4. CHARAKTERISTIKA A POPIS NAVRHOVANYCH ZMIEN A DOPLNKOV Č.4/2016
Úprava funkčných regulatívov pre územie centrálnej mestskej zóny definovaných
v Územnom pláne CMZ Pieš any sa dotýka funkčného regulatívu „doplnková funkcia
bývania“, ktorá je v stanovenej funkčnej regulácii určená ako prípustná funkčná náplň k
hlavnej funkcii „plochy zmiešané centrálne“.
Takto stanovený funkčný regulatív pod a stanoviska Okresného úradu Trnava –
odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného plánu a usmernenia Ministerstva
dopravyĽ výstavby a regionálneho rozvoja SRĽ odboru územného plánovaniaĽ neumožňuje
v území dotknutých blokov umiestňova stavbyĽ využívané iba na bývanie z dôvoduĽ že
„bývanie môže byť len ako doplnok k hlavnej funkcii a nie ako jedna z funkcií prípustného
funkčného využitia “.
Funkcia bývania v území vymedzenej centrálnej mestskej zónyĽ ktorú charakterizuje
nehomogénna (zmiešaná) zástavba mestského typu a existujúcu funkčnú náplň tvoria
spoločne s objektmi obchoduĽ služiebĽ verejného stravovaniaĽ kúpe níctva a pod. aj obytné
objektyĽ je výkladom tohto regulatívu obmedzená až neprípustná.
Z h adiska života obyvate ov mesta v danom územíĽ investičných zámerov a
samotného charakteru centrálnej mestskej zóny nie je v záujme Mesta Pieš anyĽ aby sa jeho
centrum postupne vy udňovalo a zmenilo sa iba na územie s administratívnymiĽ bankovýmiĽ
obchodnými objektmiĽ hotelmiĽ kúpe nými budovamiĽ zariadeniami verejného stravovania
a pod..
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Navrhovaná úprava funkčných regulatívov bude pozostáva iba z úpravy textovej
- záväznej časti ÚPN CMZĽ konkrétne z úpravy znenia regulatívu prípustnej funkčnej náplne
v regulačnom liste, určenom pre jednotlivé bloky zástavby v nasledovnom rozsahu:
- bloky B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B17, B18,
B19, B20, B21, B22.
Zmeny a doplnky č.4/2016 sa nebudú týka výkresovej časti ÚPN CMZĽ t.j. grafická
čas dokumentácie zostáva nemenená. (Zmeny a doplnenia sú vyznačené v texte záväznej
časti kurzívou – v rámci jednotlivých regulačných listov nový funkčný regulatív nahrádza
pôvodný funkčný regulatív „doplnková funkcia bývania“.)
Počas spracovania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie poskytne
spracovate odbornú pomoc pri vyvolaných konzultáciáchĽ odbornú pomoc pri verejnom
prerokovaníĽ osobnú účas , prezentáciu a odborný výklad na konferenčnom verejnom
prerokovaní návrhu ZaD č.4 ÚPN CMZĽ pri riešení došlých stanovísk a pripomienokĽ účas
na prípadnom rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy.
I.5. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ZMIEN A DOPLNKOV ÚPN CMZ PIEŠŤANY Č.4/2016
SO ZADANÍM
Riešené Zmeny a doplnky ÚPN CMZ Pieš any č.4/2016 sú v súlade so stanovenými
koncepčnými cie mi rozvoja stanovenými vo schválenom Zadaní pre ÚPN CMZ Pieš any.
I.6. POSTUP SPRACOVANIA ZMIEN A DOPLNKOV ÚPN CMZ PIEŠŤANY Č.4/2016
V etape prípravných prác boli na koordinačnom rokovaní prevzaté vstupné podklady
k požadovaným zámerom a prerokovaný spôsob vecného spracovania úlohy. Doplňujúce
podklady boli zo strany mesta priebežne poskytované.
O začatí obstarávania zmien a doplnkov č.4/2016 bolo vydané verejné oznámenie.
V súlade s §5 zákona č.26/2004 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bolo
vypracované „Oznámenie o strategickom dokumente – ZaD č.4/2016 ÚPN CMZ Pieš any“Ľ
ktoré bolo zaslané k zis ovaciemu konaniu na Okresný úrad Pieš any – odbor starostlivosti
o životné prostredie. S prihliadnutím na doručené stanoviská Okresný úrad Pieš any
rozhodolĽ že strategický dokument sa nebude posudzova pod a zákona č.26/2004 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rozpracovaný návrh ZaD č.4/2016 bol priebežne viackrát konzultovaný a pracovne
prerokovaný s obstarávate om dokumentácie. V zhode so závermi z rokovaní bola
územnoplánovacia dokumentácia dopracovaná, adjustovaná na expedíciu a doručená
obstarávate ovi k zabezpečeniu príslušných krokov verejného prerokovania.
Verejné prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správyĽ samosprávyĽ
občanmi mesta, zainteresovanou verejnos ouĽ dotknutými právnickými a fyzickými osobami
sa bude kona pod a zákonom stanovenej 30 dňovej lehoty. Oznámenie o prerokovaní bolo
zverejnené spôsobom v mieste obvyklým – vyvesené na úradnej tabuli oznámení obce,
zverejnený v miestnej tlači a na web stránke mesta. Dokumentácia bola k nahliadnutiu
v priestoroch Mestského úradu aj s poskytnutím príslušných informácii. Konferenčné
prerokovanie ZaD č.4/2016 s prezentáciou návrhu a odborným výkladom spracovate ov sa
konalo v priebehu stanovenej doby verejného prerokovania.
Po ukončení verejného prerokovania bolo vypracované vyhodnotenie doručených
stanovískĽ vyjadrení a pripomienok. V lehote verejného prerokovania bolo doručené jedno
stanovisko fyzickej osoby - občana mesta, s ktorým boli neakceptované pripomienky
následne opätovne prerokované. Územnoplánovacia dokumentácia bola dopracovaná
zmysle akceptovaných pripomienok a postúpená do schva ovacieho procesu.
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II. ZMENY A DOPLNENIA TEXTOVEJ - ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚPN CMZ PIEŠŤANY
4.3. NÁVRH FUNKČNEJ A ARCHITEKTONICKEJ REGULÁCIE
- Str.116
4.3.1. KNIHA REGULATÍVOV
– zmena a doplnenie textu regulačných listoch blokov B1-B9, B11-B15, B17-B22 :
- v úvodnej časti : „2. Charakteristika regulovanej plochy“
- v odseku „A. Záväzné regulatívy“Ľ čas : „Prípustná funkčná náplň“
a uvedenie dotknutej časti záväzných regulatívov v plnom znení.
Zvyšné časti regulačných listov zostávajú bez zmeny.
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- Str.117
REGULAČNÝ LIST B1
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B1
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B1 je nepravidelného trojuholníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na východe
Winterovou ulicouĽ na západe Rázusovou ulicouĽ na juhu Námestím Slobody. Územie bloku
je rovinatéĽ štruktúra bloku je tvorená nehomogénnouĽ viacfunkčnou zástavbou mestského
typu. Blok B1 je viacfunkčný mestský blok s vysokou koncentráciou centrotvorných funkcií
mestského a nadmestského charakteru.
Celková plocha bloku je 1Ľ36 ha.
A. Záväzné regulatívy
1. Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená existujúcou zástavbouĽ
na Nám. Slobody v predĺžení línií exist. zástavby (viď grafická čas )
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná náplň bloku B1:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniový IP (Winterova ul.Ľ Rázusova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*

*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované, alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- kúpe ná starostlivos Ľ zdravotný cestovný ruch /objekty pre liečebné kúpe níctvo a
komunálne kúpe níctvo/
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná a regulačná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
- plochy a zariadeniaĽ ktoré svojou prevádzkou môžu výrazne a dlhodobo obmedzi alebo
naruši kúpe nú funkciu v rámci kúpe ného územia alebo jeho ochranného pásma
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REGULAČNÝ LIST B2
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B2
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B2 je nepravidelného lichobežníkového tvaruĽ na severe je ohraničený Nám. SlobodyĽ
na juhu Nálepkovou ulicouĽ na západe Nitrianskou ulicou. Územie bloku je rovinatéĽ
zastavané rastlou heterogénnou štruktúrou zmiešanej mestskej zástavby. Z h adiska
funkčnej náplne prevládajú funkcie obchodu a služieb centrotvorného charakteru.
Celková plocha bloku je 4Ľ2 ha.
A. Záväzné regulatívy
1. Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená existujúcou zástavbou a navrhovanou
štruktúrou (viď graf. čas )
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná náplň bloku B2:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - plošný IP (parková plocha pri kostole)
- líniové IP (NálepkovaĽ Nitrianska ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)* mimo kúpeľného územia kúpeľného
miesta Piešťany

*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované, alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- kúpe ná starostlivos Ľ zdravotný cestovný ruch /objekty pre liečebné kúpe níctvo a
komunálne kúpe níctvo/
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná a regulačná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
- plochy a zariadeniaĽ ktoré svojou prevádzkou môžu výrazne a dlhodobo obmedzi alebo
naruši kúpe nú funkciu v rámci kúpe ného územia alebo jeho ochranného pásma
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REGULAČNÝ LIST B3
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B3
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B3 je nepravidelného trojuholníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na východe
Beethovenovou ulicouĽ na západe Winterovou ulicouĽ na juhu ulicou Beethovenova alej.
Územie bloku je rovinatéĽ štruktúra bloku je tvorená nehomogénnouĽ zmiešanou zástavbou
mestského typu. Z h adiska funkčnej náplne prevládajú objekty obchodu Ľ služiebĽ
verejného stravovania a ubytovaniaĽ významnou zložkou bloku B3 je i verejná parková
zeleň.
Celková plocha bloku je 3Ľ4 ha.
A. Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená existujúcou zástavbou
štruktúrou (viď graf. čas )

a navrhovanou

Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B3:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - MBC (Mestský park)
- líniový IP (Winterova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)* mimo kúpeľného územia kúpeľného
miesta Piešťany

*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované, alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- kúpe ná starostlivos Ľ zdravotný cestovný ruch /objekty pre liečebné kúpe níctvo a
komunálne kúpe níctvo/
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
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- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
- plochy a zariadeniaĽ ktoré svojou prevádzkou môžu výrazne a dlhodobo obmedzi alebo
naruši kúpe nú funkciu v rámci kúpe ného územia alebo jeho ochranného pásma
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REGULAČNÝ LIST B4
1. Označenie regulovanej plochy
Blok B4
2. Charakteristika regulovanej plochy
Blok B4 je nepravidelného mnohouholníkového tvaruĽ na severe je ohraničený ulicou
Beethovenova alejĽ na východe nábrežím rieky VáhĽ na juhu Nálepkovou ulicouĽ na západe
Winterovou ulicou. Územie bloku je rovinatéĽ zastavané rastlou heterogénnou štruktúrou
zmiešanej mestskej zástavby doplnenej štruktúrou solitérnych objektov kúpe ného
charakteru a viac ako polovicu plochy bloku tvoria upravené plochy rekreačnej zelene Sadu
A. Kme a.
Celková plocha bloku je 3Ľ43 ha.
A. Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: prerušovanáĽ pevne stanovená existujúcou zástavbou,
pri dostavbe LD Slovan - viď graf. čas
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B4:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - MBC (Mestský park)
- líniový IP (Winterova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy) mimo kúpeľného územia kúpeľného miesta Piešťany
- kúpe ná starostlivos Ľ zdravotný cestovný ruch /objekty pre liečebné kúpe níctvo a
komunálne kúpe níctvo/
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
- plochy a zariadeniaĽ ktoré svojou prevádzkou môžu výrazne a dlhodobo obmedzi alebo
naruši kúpe nú funkciu v rámci kúpe ného územia alebo jeho ochranného pásma
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REGULAČNÝ LIST B5
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B5
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B5 je nepravidelného trojuholníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na severe
Nálepkovou ulicouĽ na juhu Nábrežím I. KraskuĽ na západe plochou parkoviska pod
Krajinským mostom. Územie bloku je rovinatéĽ štruktúra bloku je tvorená nehomogénnouĽ
zmiešanou zástavbou mestského typu. Z h adiska funkčnej náplne blok tvoria
obytné objektyĽ objekt hotela Magnólia a komplex nemocnice s poliklinikou.
Celková plocha bloku je 2Ľ04 ha.
A. Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ resp. prerušovanáĽ pevne stanovená existujúcou zástavbou
s navrhovanou štruktúrou (viď graf. čas )
Počet nadzem. podlaží: 5 - 6 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B5:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniový IP (Nálepkova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)* mimo kúpeľného územia kúpeľného
miesta Piešťany

*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované, alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná a regulačná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
- plochy a zariadeniaĽ ktoré svojou prevádzkou môžu výrazne a dlhodobo obmedzi alebo
naruši kúpe nú funkciu v rámci kúpe ného územia alebo jeho ochranného pásma
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REGULAČNÝ LIST B6
1. Označenie regulovanej plochy
Blok B6
2. Charakteristika regulovanej plochy
Blok B6 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na východe
Winterovou ulicouĽ na západe Royovou ulicouĽ na juhu Kukučínovou ulicou, na severe
Kalinčiakovou ulicou. Územie bloku je rovinatéĽ štruktúra bloku je tvorená nehomogénnouĽ
zmiešanou zástavbou mestského typu. V rámci bloku sa stretáva pôvodná medzivojnová
polyfunkčná zástavba s povojnovým konceptom mestskej obytnej zástavby.
Celková plocha bloku je 1Ľ72 ha.
A. Záväzné regulatívy
1. Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená existujúcou zástavbou
Počet nadzem. podlaží: 6 - 7 n.p.
4 - 5 n.p. zo strany Kukučínovej ul.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B6:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniový IP (Kukučínova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy)
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
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REGULAČNÝ LIST B7
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B7
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B7 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na východe
Rázusovou ulicouĽ na západe Poštovou ulicouĽ na juhu Teplickou ulicouĽ na severe
Kukučínovou ulicou. Územie bloku je rovinatéĽ štruktúra bloku je tvorená nehomogénnou,
zmiešanou zástavbou mestského typu rôznych merítok a nevyváženého priestorového
vyznenia.
Celková plocha bloku je 3Ľ15 ha.
A. Záväzné regulatívy
1. Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená existujúcou zástavbou a navrhovanou
štruktúrou (viď graf. čas - ZaD ÚPN CMZ č.3 – Zástavba
Námestia J. Murgaša)
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B7:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniové IP (TeplickáĽ KukučínovaĽ Rázusova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy)
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
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REGULAČNÝ LIST B8
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B8
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B8 je nepravidelného štvoruholníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na východe
Nitrianskou ulicouĽ na západe Moyzesovou ulicouĽ na juhu Hviezdoslavovou ulicouĽ na
severe Teplickou ulicou. Územie bloku je rovinatéĽ štruktúra bloku je tvorená nehomogénnouĽ rastlouĽ zmiešanou zástavbou mestského typu rôznych merítok a nevyváženého
priestorového vyzneniaĽ značnú čas bloku tvoria nezastavané (disponibilné) plochy.
Z funkčného h adiska sa jedná o mestskú štruktúru obchodu a služiebĽ doplnenú obytnou
zástavbou (RD).
Celková plocha bloku je 2Ľ95 ha.
A. Záväzné regulatívy
1. Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená existujúcou zástavbou zo strany Nitrianskej
ulice 3,0 m od hrany komunikácieĽ nové nárožie ustúpené d a riešenia
križovatkyĽ uličné čiary vo vnútrobloku - viď grafická čas
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p. Hviezdoslavova ul., Moyzesova ul.
4 - 5 n.p. Teplická ul.
5 - 6 n.p. dostavby Nitrianskej ul.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B8:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služieb, hospodárskych
a správnych zariadení) a plochy OV (AĽOĽBČ)
- prítomnos prvkov ÚSES - líniové IP (TeplickáĽ Nitrianska ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*

*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované, alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná a regulačná zeleň
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Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
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REGULAČNÝ LIST B9
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B9
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B9 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na východe
Nitrianskou ulicouĽ na západe Furdekovou ulicouĽ na juhu Vajanského ulicouĽ na severe
Hviezdoslavovou ulicou. Územie bloku je rovinatéĽ štruktúra bloku je rastláĽ heterogénna
zástavbaĽ čiastočne mestského charakteruĽ z funkčného h adiska prevláda obytná funkcia
doplnená o zariadenia OV - službyĽ verejné stravovanie a ubytovanie.
Celková plocha bloku je 0Ľ87 ha.
A. Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená existujúcou zástavbou
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B9:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniové IP (NitrianskaĽ Vajanského ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*

*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované, alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:

- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
- plochy a zariadeniaĽ ktoré svojou prevádzkou môžu výrazne a dlhodobo obmedzi alebo
naruši kúpe nú funkciu v rámci kúpe ného územia alebo jeho ochranného pásma
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REGULAČNÝ LIST B11
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B11
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B11 je nepravidelného mnohouholníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na
východe Winterovou ulicouĽ na západe Šafárikovou ulicouĽ na juhu Kalinčiakovou ulicou
a Nám. SNPĽ na
severe Štúrovou ulicou. Územie bloku je rovinatéĽ zastavané
nekompaktnou heterogénnou zástavbou rodinných a bytových domovĽ funkčnú a priestorovú
dominantu bloku tvorí objekt gymnázia. Súčas ou štruktúry bloku je i plocha bývalého
cintorínaĽ dnes využívaná ako park.
Celková plocha bloku je 2Ľ85 ha.
A. Záväzné regulatívy
1. Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ resp. prerušovanáĽ pevne stanovená hranami exist. zástavby
(viď graf. čas )
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 – 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B11:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení) a plochy verejnej zelene (PZ)
- prítomnos prvkov ÚSES - plošný IP (Teplický park)
- líniové IP (ŠtúrovaĽ Šafárikova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*

*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované, alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná a regulačná zeleň
- plochy vzrastlej zelene
- drobné stavby rekreačno - športového charakteru
- vodné plochy
- detské ihriskáĽ nenáročné športoviskáĽ amfiteátre pre kultúrne účely
- hygienické a občerstvovacie zariadenia
- malá architektúra
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Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
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REGULAČNÝ LIST B12
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B12
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B12 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na východe
Royovou ulicouĽ na západe Nám. SNPĽ na
juhu Kukučínovou ulicouĽ na severe
Kalinčiakovou ulicou. Územie bloku je rovinatéĽ zastavané kompaktnou zmiešanou
mestskou zástavbouĽ funkčnú dominantu bloku tvorí objekt mestského úradu. Súčas ou
štruktúry bloku je i plocha vnútroblokovej obytnej zelene.
Celková plocha bloku je 0Ľ85 ha.
A. Záväzné regulatívy
1. Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená hranami exist. zástavby
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B12:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)Ľ
- prítomnos prvku ÚSES - líniový IP (Kukučínova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy)
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
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REGULAČNÝ LIST B13
1. Označenie regulovanej plochy
Blok B13
2. Charakteristika regulovanej plochy
Blok B13 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na východe
Poštovou ulicouĽ na západe Kollárovou ulicouĽ na juhu Teplickou ulicouĽ na severe
Kukučínovou ulicou. Územie bloku je rovinatéĽ zastavané je rastlou kompaktnou
nehomogénnou zmiešanou mestskou zástavbou.
Celková plocha bloku je 1Ľ84 ha.
A. Záväzné regulatívy
1. Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená hranami exist. zástavby
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B13:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniové IP (TeplickáĽ Kukučínova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy)
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
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REGULAČNÝ LIST B14
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B14
2. Charakteristika regulovanej plochy
Blok B14 je nepravidelného mnohouholníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na
východe Moyzesovou ulicouĽ na západe areálom VKÚĽ na juhu Hollého ulicouĽ na severe
Teplickou ulicou. Územie bloku je rovinatéĽ zastavané je rastlou nekompaktnou
nehomogénnou zmiešanou mestskou štruktúrou. Prevláda obytná funkciaĽ zariadenia OV sú
orientované do Teplickej ulice.
Celková plocha bloku je 1Ľ44 ha.
A. Záväzné regulatívy
1. Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená hranami exist. zástavby a navrhovanej
štruktúry (viď graf. čas )
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
3 - 4 n.p. Hviezdoslavova, Moyzesova ul.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B14:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniové IP (TeplickáĽ Hollého ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*

*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované, alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:

- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
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REGULAČNÝ LIST B15
1. Označenie regulovanej plochy
Blok B15
2. Charakteristika regulovanej plochy
Blok B15 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na východe
Furdekovou ulicouĽ na západe Hollého ulicouĽ na juhu Vajanského ulicouĽ na severe
Hviezdoslavovou ulicou. Územie bloku je rovinatéĽ štruktúra bloku je rastláĽ heterogénnaĽ
vidieckeho charakteru, z funkčného h adiska prevláda obytná funkcia (RD).
Celková plocha bloku je 1Ľ44 ha.
A. Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená existujúcou zástavbou
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B15:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniové IP (VajanskéhoĽ Hollého ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné objekty
- budovy na bývanie (rodinné domy*)

*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce rodinné domy rekonštruované,
alebo odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:

- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
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REGULAČNÝ LIST B17
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B17
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B17 je nepravidelného trojuholníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na východe
ulicou Pod PárovcamiĽ na západe Štefánikovou ulicouĽ na severe Kuzmányho ulicou.
Územie bloku je rovinatéĽ zastavané je rastlouĽ nehomogénnou zmiešanou mestskou
zástavbou.
Celková plocha bloku je 1Ľ66 ha.
A. Záväzné regulatívy
1. Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ resp. prerušovanáĽ pevne stanovená hranami exist. zástavbyĽ
pri navrhovanej dostavbe - viď graf. čas
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B17:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - líniové IP (ul. Pod PárovcamiĽ Štefánikova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*

*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované, alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:

- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
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REGULAČNÝ LIST B18
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B18
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B18 je nepravidelného trojuholníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na východe
Štefánikovou ulicou Ľ na západe Štúrovou ulicouĽ na severe Nám. 1. mája. Územie bloku je
rovinatéĽ zastavané je rastlouĽ nehomogénnou zmiešanou mestskou, resp. vidieckou
zástavbou.
Celková plocha bloku je 1Ľ33 ha.
A. Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená hranami exist. zástavby
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B18:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - plošný IP (Nám. 1. mája)
- líniové IP (Štúrova ul.Ľ Nám. 1.májaĽ Štefánikova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*

*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované, alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:

- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
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- Str.166
REGULAČNÝ LIST B19
1. Označenie regulovanej plochy
Blok B19
2. Charakteristika regulovanej plochy
Blok B19 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na východe
Šafárikovou ulicou Ľ na západe Radlinského ulicouĽ na severe Štúrovou ulicouĽ na juhu
Mierovou
ulicou. Územie bloku je rovinatéĽ zastavané je rastlouĽ nehomogénnou
zmiešanou mestskouĽ resp. vidieckou zástavbou. Značnú čas bloku tvoria plochy
individuálnych záhrad.
Celková plocha bloku je 1Ľ04 ha.
A. Záväzné regulatívy
1. Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená hranami exist. zástavby
zo strany Štúrovej ulice ustúpená 9Ľ0m od hrany komunikácie
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B19:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - plošný IP
- líniové IP (ŠafárikovaĽ ŠtúrovaĽ Radlinského ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*

*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované, alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:

- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
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- Str.169
REGULAČNÝ LIST B20
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B20
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B20 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na východe
Šafárikovou ulicou Ľ na západe Radlinského ulicouĽ na severe Mierovou ulicouĽ na juhu
Bernolákovou ulicou. Územie bloku je rovinatéĽ zastavané je rastlouĽ nehomogénnou
zástavbou mestskéhoĽ resp. vidieckeho charakteru. Z funkčného h adiska prevláda obytná
funkciaĽ súčas ou bloku je areál SPŠE.
Celková plocha bloku je 1Ľ73 ha.
A. Záväzné regulatívy
1. Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená hranami exist. zástavby
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B20:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - líniové IP (RadlinskéhoĽ BernolákovaĽ Šafárikova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*

*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované, alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:

- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
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- Str.171
REGULAČNÝ LIST B21
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B21
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B21 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na východe
Kollárovou ulicou Ľ na západe Radlinského ulicouĽ na severe Bernolákovou ulicouĽ na juhu
Teplickou ulicou. Územie bloku je rovinatéĽ zastavané je rastlouĽ nehomogénnouĽ
nekompaktnou zástavbou mestského, resp. vidieckeho charakteru. Z funkčného h adiska
prevláda obytná funkciaĽ zariadenia OV (obchodĽ služby) sú orientované do Teplickej ulice.
Celková plocha bloku je 2Ľ18 ha.
A. Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená hranami exist. zástavby a navrhovanej
štruktúry (viď graf. čas )
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
3 - 4 n.p. Radlinského ul.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B21:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - líniové IP (TeplickáĽ RadlinskéhoĽ Bernolákova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*

*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované, alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:

- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
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- Str.174
REGULAČNÝ LIST B22
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B22
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B22 je trojuholníkového pôdorysného tvaruĽ ohraničený je na východe Sládkovičovou
ulicou Ľ na západe Meštianskou ulicouĽ na severe Teplickou ulicou. Územie bloku je
rovinatéĽ zastavané je rastlouĽ nehomogénnouĽ nekompaktnou zástavbou zmiešaného
charakteru.
Celková plocha bloku je 0Ľ39 ha.
A. Záväzné regulatívy
1. Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálnaĽ pevne stanovená 2Ľ5 m od hrany rozšírenia Meštianskej ulice
( MS 12/50)
vo ná (solitérna zástavba) zo strany Teplickej a Sládkovičovej ul.
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2. Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B22:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchoduĽ kultúryĽ služiebĽ hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - líniové IP (SládkovičovaĽ MeštianskaĽ Teplická ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodnéĽ administratívne a správne objekty
- verejné stravovanieĽ ubytovanie
- kultúrneĽ sociálneĽ zdravotníckeĽ cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*

*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované, alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniováĽ plošná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:

- plochy výroby a výrobných služiebĽ ich objektovĽ zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektovĽ zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektovĽ zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
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5.6. NEGATÍVNE PRVKY V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ
Str. 233 – doplní sa na konci kapitoly o novú podkapitolu :
5.6.5. Prírodná rádioaktivita a radónové riziko
Radón vzniká v prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu U
238, ktorý je v stopových množstvách prítomný vo všetkých horninách. Radón nie je stabilný,
ale ďalej sa rozpadá na tzv. dcérine produkty. Tie sa viažu na aerosolové a prachové časti
v ovzduší, s ktorými vstupujú do živého organizmu ingesciou a inhaláciou. V súčasnosti je
známe, že ožiarenie z radónu je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich zdravotný stav
obyvateľstva. Obyvateľstvo je účinkom radónu vystavené predovšetkým v budovách.
Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom materiály a
vo vode. Z toho najdôležitejšiu záťaž predstavuje radón v pôdnom vzduchu, vnikajúci do
budov z podložia stavieb.
Územie mesta Piešťany spadá do oblasti nízkeho až stredného radónového rizika,
ktoré môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
Pred zahájením stavebnej činnosti je potrebné posúdiť územie z hľadiska výskytu
radónového rizika podľa zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky
MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie
ožiarenia z prírodného žiarenia.
5.7. NÁVRHY A OPATRENIA
5.7.2. Všeobecné návrhy a opatrenia
- Str. 234 - kapitola sa doplní na konci o 4 nové odseky :
V oblasti stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika:
 Obmedzovanie vplyvu radónu a predchádzanie škodlivým účinkom radónu v obytnom
prostredí a pri novej výstavbe je potrebné riešiť predovšetkým vhodnou lokalizáciou
stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom prevedenia stavieb a zabezpečovať
tak kvalitu životného prostredia, najmä zložku nezávadného bývania obyvateľstva.
 Smernou hodnotou na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia stavby pri
výstavbe stavieb s pobytovými priestormi je objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu
na úrovni základovej ryhy.
 Pri všetkých navrhovaných stavbách musí byť zaradený radónový prieskum do
povinného komplexu prác inžinierskogeologickej predprojektovej prípravy v súlade s
uznesením vlády SR č.588/1997 zo dňa 12.8.1997.
 Monitorovaciu kontrolu obsahu radónu je potrebné požadovať v súlade s vyhláškou
č.528/2007 Z.z. o požiadavkách ožiarenia z radónu a ďalších prírodných radiónuklidov.
V riešenom území centrálnej mestskej zóny sa nachádza referenčná plocha s nízkym
radónovým rizikom v bloku zástavby B30.
V oblasti stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží :
 Podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych
záťaží sa v území mesta Piešťany nachádzajú územia s environmentálnou záťažou
s nízkou až vysokou prioritou riešenia, kde vhodnosť stavebného využitia je potrebné
posúdiť a overiť geologickým prieskumom a prieskumom životného prostredia.
V riešenom území centrálnej mestskej zóny sa lokality s výskytom enviromentálnych záťaží
nenachádzajú.
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V oblasti bezpečnosti pred požiarmi:
 Pri umiestňovaní konkrétnych zámerov, realizácii stavieb a zariadení v území centrálnej
mestskej zóny je potrebné zodpovedne riešiť požiadavky vyplývajúce so záujmov
bezpečnosti pred požiarmi v súlade so zákonom č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
 Pri riešení požiadaviek zabezpečenia pred požiarmi je potrebné vychádzať najmä z
predpisov:
- Vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii,
- Vyhláška MV SR č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
- Vyhláška MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na proti
požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška MV SR č.611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách.
V oblasti ochrany záujmov podľa zákona č.538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách,
prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
 Pri realizácii konkrétnych zámerov a stavieb v území centrálnej mestskej zóny(ochranné
pásmo I. a II. stupňa prírodných liečivých zdrojov) a najmä v kúpeľnom území kúpeľného
miesta Piešťany (bloky B2, B3, B4 a B5) sa požaduje rešpektovať ustanovenia §35, §26
až §27, §40, ods.2 a §50 ods.17 vyššie uvedeného zákona č.538/2005 Z.z..
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Príloha „1A“
Ozn. č.

Obsah navrhovanej zmeny

Navrhovateľ zmeny

Stav riešenia návrhu zmeny

Schválenie ZaD ÚPN CMZ

1

Výstavba ČSPH OMV
– blok B30

spol. OMV Slovensko s r.o.

Návrh na obstarávanie a
spracovanie predmetnej zmeny
nebol schválený.

2

Dostavba Hotela Magnólia
– blok B5

spol.Magnólia a.s. Pieš any

Návrh na obstarávanie a
spracovanie predmetnej zmeny
bol schválený MsZ v júni 2004.

Schválené uzn. MsZ č.3/2005 dňa
28.1.2005.
(ZaD č.1/2004)

3

Výstavba predajne potravín LIDL
– blok B30

LIDL SR, v.o.s. Bratislava

Návrh na obstarávanie a
spracovanie predmetnej zmeny
bol schválený MsZ v septembri
2004.

Neschválené uzn. MsZ č.123/2005/E
(záväzná čas ÚPN CMZ).
(ZaD č.2/2004)

4

Zástavba lokality "Nitrianska ul."
– blok B8

AUPARK Pieš anyĽ spol. s r.o.
Bratislava

Návrh na obstarávanie a
spracovanie predmetnej zmeny
bol schválený MsZ v marci 2005.

NeschválenéĽ vzh adom na realizáciu
investičného zámeru bez potreby zmeny
územnoplánovacej dokumentácie.

5

Zmena výškových regulatívov
– blok B23

74 obyvate ov mesta poslanecký návrh

Návrh na obstarávanie a
spracovanie predmetnej zmeny
bol schválený MsZ v marci 2007.

NeschválenéĽ vzh adom na
pozastavenie obstarávacieho procesu
uznesením MsZ č. 82/2008.

6

Zmena výškových regulatívov
– blok B2

poslanecký návrh

Návrh na obstarávanie a
spracovanie predmetnej zmeny
bol schválený MsZ v júli 2007.

NeschválenéĽ vzh adom na
pozastavenie obstarávacieho procesu
uzn. MsZ č. 58/2008.

7

Zástavba Námestia J. Murgaša
– blok B7

spol. MC Group s r.o.
Bratislava

_

Návrh na obstarávanie a
Schválené uzn. MsZ č. 80/2008 dňa
spracovanie predmetnej zmeny
29.5.2008
bol schválený MsZ v októbri 2007. (ZaD č.3/2007)

31

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PRÍLOHA č. 3

VYHOŤNOTťNIť PRIPOMIťNKOVÉHO KONANIA
(VÝROK SCHVAġUJÚCťHO ORGÁNU)

K NÁVRHU

ZMIEN A DOPLNKOV 4/2016
ÚZťMNÉHO PLÁNU

CťNTRÁLNťJ MťSTSKťJ ZÓNY PIťŠĴANY
VYHODNOTENIE PRIPOMIťNKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU ZMIEN A DOPLNKOV 4/2016 ÚPN CMZ
PIťŠĴANY
ORGÁNY ŠTÁTNťJ SPRÁVY, ŤOTKNUTÉ OBCť, PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ
OSOBY, VťRťJNOSĴ
STANOVISKÁ, PRIPOMIťNKY A OŤPORUČťNIA

1. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného
plánovania, Kollárova 8, 9Ľ7 0ľ Trnava

zo dňa 12.7.2017 č.j. OÚ-TT-OVBP1-2017/021210/Há
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania ako dotknutý
orgán štátnej správy a ako orgán územného plánovania v zmysle ustanovení stavebného zákona
a v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona dáva nasledovné stanovisko k návrhu riešenia ÚPŤ
„Územný plán centrálnej mestskej zóny Piešĵany Zmeny a doplnky č. 4/2016“:
1/
predmetnými zmenami chce Mesto Piešĵany umožniĵ vo funkčnom využití územia „plochy
zmiešané centrálne“, kde je bývanie iba ako doplnkové k hlavnej funkcii, umiestňovaĵ okrem
iného aj stavby, využívané iba na čisté bývanie (bytové domy, rodinné domy) - žiadne
pripomienky k ÚPŤ „Územný plán centrálnej mestskej zóny Piešĵany Zmeny a doplnky č.4/2016“
nemáme,
2/
v prípade, že budú uplatnené stanoviská a písomné pripomienky, ktoré nebudú môcĵ byĵ
zohľadnené, žiadame byĵ informovaní o termíne ich opätovného prerokovania podľa § 22 ods.
7 a § 23 ods. 4 stavebného zákona, prípadne odporúčame k uvedenému prerokovaniu prizvaĵ
pracovníka tunajšieho orgánu územného plánovania,
3/
pred predložením ÚPŤ „Územný plán centrálnej mestskej zóny Piešĵany Zmeny a doplnky č.
4/2016” mestskému zastupiteľstvu na schválenie je Mesto Piešĵany povinné požiadaĵ tunajší
úrad o preskúmanie návrhu ÚPN CMZ obce podľa § 25 ods. 1 stavebného zákona, inak je ÚPN
CMZ v celom rozsahu neplatný,
4/
k žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona predloží Mesto Piešĵany v
zastúpení primátorom mesta podklady podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona, oznámenie o
vyvesení a zvesení návrhu, doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými právnickými, fyzickými
osobami a dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy (môže byĵ zápisnica z
prerokovania, prípadne fotokópie stanovísk) - fotokópie doručeniek, vyhodnotenie stanovísk a
pripomienok, návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná

VÝROK SCHVAġUJUCÉHO
ORGÁNU

1/ Berie sa na vedomie.

2/ Pripomienka akceptovaná, úrad bude
v prípade opätovného prerokovania
informovaný.

3/ Pripomienka akceptovaná, úrad bude
požiadaný.

2

časĵ ÚPŤ, stanovisko v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny vydané príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany prírody a tvorby
krajiny, stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, dohodu medzi Mestom
Piešĵany v zastúpení primátorom mesta a osobou odborne spôsobilou na obstarávanie ÚPŤ a
ÚPP a doklad o odbornej spôsobilosti obstarávateľa.

4/ Pripomienka akceptovaná, doklady
budú predložené.

2. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 9Ľ7 0ľ Trnava
Nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote.

Berie sa na vedomie.

3. Krajské riaditeĢstvo hasičského a záchranného zboru, Vajanského ľľ, 9Ľ7 02 Trnava

zo dňa 30.6.2017 č.j. KRHZ-TT-OPP-372-001/2017
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave ako dotknutý orgán štátnej správy
z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti žiada zapracovaĵ do návrhu ZaŤ ÚPN CMZ Piešĵany č. 4/2016
tieto pripomienky:
1. Pri zmene funkčného využívania územia riešiĵ požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany
v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
a súvisiacimi predpismi.
2. Pri zmene funkčného využívania územia riešiĵ rozvody vody na hasenie požiarov v uvedenej lokalite
v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie
požiarov.

Akceptuje sa. Podmienky budú
zapracované do textovej časti ÚPN CMZ.

4. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová Ľ, 917 01 Trnava

zo dňa 11.7.2017 č.j KPUTT-2017/16205-2/53279
Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý je podľa § 9 odseku 5 zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), miestne príslušným
orgánom štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, v súlade s § 29 ods. 4 pamiatkového
zákona, na základe oznámenia o verejnom prerokovávaní návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu
centrálnej mestskej zóny Piešĵany č. 4/2016 , doručeného dňa 14.6.2017, s predloženým návrhom
územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán centrálnej mestskej zóny Piešĵany – Zmeny a doplnky
č. 4/2016“ (spracovateľ: Ateliér Olympia, spol. s r.o., Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, 05/2017), ktorá rieši
úpravu záväznej časti Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v súvislosti s úpravou funkčných
regulatívov s ú h l a s í s týmito podmienkami:
1. K predloženému návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Piešĵany č,
4/2016, ktorý pozostáva iba z úpravy textovej – záväznej časti ÚPN CMZ, konkrétne z úpravy znenia
regulatívu prípustnej funkčnej náplne v regulačnom liste, určenom pre jednotlivé bloky zástavby
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v rozsahu blokov: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B17, B18, B19, B20, B21, B22
s doplnením do textu: Charakteristiky regulovanej plochy „viacfunkčnou“ zástavbou a doplnením do
textu: Prípustná funkčná náplň: „-budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)“ so súvisiacou
poznámkou s nasledovným textom: „v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byĵ
existujúce domy rekonštruované alebo odstránené a nahradené novostavbou“ Krajský pamiatkový
úrad Trnava nemá námietky.
2. Krajský pamiatkový úrad Trnava zaslal na Mesto Piešĵany odborný dokument „Zásady ochrany
pamiatkového územia Pamiatková zóna Piešĵany“, 06/2017 s účinnosĵou od 30.6.2017, ktorý nahrádza
dokument „Zásady pamiatkovej starostlivosti pre Pamiatkovú zónu Piešĵany“, vypracované Národným
pamiatkovým a krajinárskym centrom, Slovenským pamiatkovým ústavom, Krajským strediskom Trnava,
v decembri 1996. Krajský pamiatkový úrad Trnava pri najbližšej aktualizácii Územného plánu mesta
Piešĵany žiada túto skutočnosĵ zahrnúĵ do zmien územného plánu.

1/ Berie sa na vedomie.

2/ Berie sa na vedomie.
V rámci najbližších zmien a doplnkov ÚPN
mesta budú zapracované a zohľadnené
„Zásady pamiatkovej
starostlivosti pre
Pamiatkovú zónu Piešĵany“.

5. Okresný úrad Piešĵany, odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko
za všetky zložky odboru (štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna vodná
správa, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo), Krajinská cesta Ľ3, 9ľĽ 0Ľ
Piešĵany

zo dňa ľ4.7.ľ017 zn. OU-PN-OSZP-2017/006804-PE
Okresný úrad Piešĵany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §9 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemá pripomienky k predloženému
návrhu ZaŤ ÚPN CMZ Piešĵany č. 4/2016 – úprava záväznej časti ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou
funkčných regulatívov.

Berie sa na vedomie.

6. Okresný úrad Piešĵany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Krajinská cesta Ľ3, 9ľĽ 0Ľ Piešĵany

zo dňa 19.6.2017 č.j OU-PN-OCDPK-2017/005662
V zmysle § 3 ods. 1, písm. c) a ods. 5, písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách (cestný zákon), k uvedenej územnoplánovacej dokumentácii vydáva ako
príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy nasledovné stanovisko:
V rámci návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešĵany č. 4/2016 nie sú
navrhnuté žiadne zásahy do ciest II. a III. triedy, nachádzajúcich sa na území mesta Piešĵany, ako ani
činnosti ovplyvňujúce cestnú premávku na nich, a uvedená územnoplánovacia dokumentácia sa
preto záujmov tunajšieho úradu nedotýka.
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Voči návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Piešĵany č. 4/ľ0Ľ6
nemá námietky.
Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie, nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní
(správny poriadok).

Berie sa na vedomie.

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 9Ľ7 0Ľ Trnava

zo dňa 23.6.2017 č.j. RÚVZ/ľ0Ľ7/03372/Ha-HŽP
Záväzné stanovisko podľa §6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z.:
Žiadosti: Mesto Piešĵany, Nám. SNP č.3, Piešĵany, IČO: 00612031 zo dňa 14.6.2017 sa vyhovuje
a s návrhom na územné konanie stavby: „Zmeny a doplnky Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Piešĵany č. 4/2016“ sa súhlasí.

Berie sa na vedome.

8. Ministerstvo zdravotníctva, Inšpektorát kúpeĢov a žriediel,
Limbová ľ, 837 5ľ Bratislava

zo dňa 12.7.2017 č.j. Z33470-2017-IKŽ
Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel ako dotknutý orgán podľa § 40 ods. 2
písm. a) zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách , prírodných liečebných kúpeľoch,
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v predmetnej veci predkladá nasledovné stanovisko:
Predmetom riešenia navrhovanej územnoplánovacej dokumentácie je funkčný regulatív
prípustného funkčného využitia územia (prípustná funkčná náplň) „doplnková funkcia bývania“, jeho
správny výklad a uplatňovanie v praxi. Táto funkcia je v stanovenej funkčnej regulácii určená ako
prípustná funkčná náplň k hlavnej funkcii „plochy zmiešané centrálne“. Návrh nadväzuje na
skutočnosĵ, že v záujmových územiach, funkčne určených ako „plochy zmiešané centrálne“, nie je
možné povoliĵ výstavbu stavieb na bývanie z dôvodu, že bývanie môže byĵ len ako doplnok k hlavnej
funkcii a nie ako jediná funkcia. Úprava funkčných regulatívov bude pozostávaĵ iba z úpravy textovej –
záväznej časti, konkrétne z úpravy znenia regulatívu prípustnej funkčnej náplne v regulačnom liste,
určenom pre jednotlivé bloky zástavby v rozsahu blokov: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13,
B14, B15, B17, B18, B19, B20, B21 a B22. (Konštatujeme, že došlo k zmene v porovnaní s návrhom pripomienkovaným v rámci posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov, kde boli riešené a j lokality B10, B38 a B39, nachádzajúce sa na
území kúpeľného územia kúpeľného miesta Piešĵany.)
Časĵ predloženým návrhom riešeného územia sa nachádza na kúpeľnom území kúpeľného miesta
Piešĵany (B2, B3, B4 a B5) a časĵ v ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov
v Piešĵanoch a celé riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme II. Stupňa prírodných liečivých
zdrojov v Piešĵanoch, na ktoré sa vzĵahujú zákazy a obmedzenia činností podľa ustanovení § 26 až §
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28, § 35, § 40 ods. 2 a § 50 ods. 17 zákona č. 538/2005 Z.z..
V regulačných listoch blokov B2, B3, B4 a B5, nachádzajúcich sa na kúpeľnom území kúpeľného
miesta Piešĵany (Štatút kúpeľného miesta Piešĵany schválený uznesením vlády SR č. 623/1998 v znení
jeho zmeny , schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 v znení zmeny schválenej uznesením vlády SR
č. 1029/2004), sa ako prípustná funkčná náplň uvádzajú aj „budovy na bývanie (bytové domy, rodinné
domy)* mimo kúpeľného územia kúpeľného miesta Piešĵany (B2, B3, a B5)“ resp. „budovy na bývanie
(bytové domy)* mimo kúpeľného územia kúpeľného miesta Piešĵany (B4)“. V tejto súvislosti si
dovoľujeme uviesĵ, že uvedené funkčné využitie rešpektuje ustanovenia § 35 zákona č. 538/2005 Z.z.,
konkrétne ustanovenie písm. h), podľa ktorého je na kúpeľnom území zakázané, citujeme: „ stavaĵ
bytové domy, školiace zariadenia a iné objekty, ktorých funkcia je v rozpore s funkciou kúpeľného
územia“.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti k schváleniu upraveného návrhu územnoplánovacej
dokumentácie Návrh zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 4/2016 úprava záväznej časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny v súvislosti s úpravou funkčných
regulatívov, z hľadiska ochrany záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z.z. nemáme námietky, za
podmienky rešpektovania § 35, § 26 až § 28, § 40 ods. 2 a § 50 ods. 17 zákona č. 538/2005 Z.z. pri
realizácii konkrétnych zámerov a stavieb v zmysle tejto územnoplánovacej dokumentácie.

9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská ľ8, 817 62 Bratislava

zo dňa Ľ0.7.ľ0Ľ7 č.j. BA-28714/2017
K vypracovanej územnoplánovacej dokumentácii návrhu „Zmien a doplnkov Územného plánu
centrálnej mestskej zóny Piešĵany č. 4/2016 zasielame nasledovné stanovisko:
- Slovak Telekom, a.s., v záujmovom území spravuje a prevádzkuje telekomunikačné optické
a metalické vedenia, BTS stanice, technologické zariadenia a objekty, ako súčasĵ verejnej
elektronickej komunikačnej siete (ďalej len VťKS).
Telekomunikačné vedenia a zariadenia požadujeme v plnom rozsahu rešpektovaĵ,
z uvedeného dôvodu požadujeme do grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie
zakresliĵ a zapracovaĵ všetky jestvujúce trasy a polohy telekomunikačných vedení a zariadení
nachádzajúcich sa v záujmovom území.
Zakreslenie telekomunikačných vedení a zariadení je možné získaĵ po vyplnení žiadosti na
webovej aplikácii www.telekom.sk.
- Telekomunikačné vedenia a zariadenia sú chránené ochranným pásmom v zmysle § 68 zákona

Berie sa na vedomie.

Akceptuje sa.
Bude zapracované do textovej časti.
Pri realizácii investičných zámerov v území
CMZ budú rešpektované príslušné
ustanovenia zák, č. 538/2005 Z.z.
o prírodných liečivých vodách ,
prírodných liečebných kúpeľoch,
kúpeľných miestach a prírodných
minerálnych vodách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Berie sa na vedomie.
Jestvujúce trasy a polohy telekomunikačných vedení a zariadení, nachádzajúcich
sa v území CMZ budú do grafickej časti
zakreslené pri najbližšej aktualizácii ÚPN
CMZ, nakoľko ZaŤ č. 4/2016 riešia len
zmeny textovej – záväznej časti ÚPN CMZ.
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-

-

č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
Pri umiestňovaní zástavby, technickej infraštruktúry alebo iných činností v blízkosti
telekomunikačných vedení a zariadení požadujeme rešpektovaĵ ich ochranné pásma
a dodržaĵ ustanovenia § 65 platného zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
a o ochrane proti rušeniu a dodržaĵ príslušné technické normy.
Kolízie s telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami požadujeme riešiĵ ich prekládkou na
náklady investora stavebnej činnosti, podľa požiadaviek stanovených spoločnosĵou Slovak
Telekom a.s. na základe vypracovanej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
V rámci plánovaného rozvoja záujmového územia je potrebné do územnoplánovacej
dokumentácie navrhnúĵ a zapracovaĵ napojenia jednotlivých riešených lokalít na verejnú
elektronickú komunikačnú sieĵ (ďalej VťKS). Samotné body napojenia na VťKS určíme na
základe písomnej žiadosti.

Berie sa na vedomie.
Berie sa na vedomie.
Bude riešení v rámci povoľovacích konaní
stavebného úradu.
Berie sa na vedomie.
Napojenia lokalít, riešených v ÚPN CMZ na
VťKS budú navrhnuté a do grafickej časti
zapracované pri najbližšej aktualizácii ÚPN
CMZ, nakoľko ZaŤ č. 4/2016 riešia len
zmeny textovej – záväznej časti ÚPN CMZ.

10. Západoslovenská energetika a.s., odbor technického rozvoja,
Čulenova 6, 8Ľ6 47 Bratislava
Nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote.

Berie sa na vedomie.

11. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 8ľ5 ĽĽ Bratislava ľ6

zo dňa 23.6.2017 č.j. ŤPSMK/010
1. Na základe priloženého výkresu č. 2 komplexný urbanistický návrh sa v blízkosti jednotlivých lokalít
ÚPN CMZ nachádza distribučná sieĵ prevádzkovaná SPP-Ť. VTL plynovod Piešĵany Krajinský most
DN150 PN25 (OP do 2,5 MPa) a VTL pripojovací plynovod PR Piešĵany RS II. ŤN100 PN25 (OP do 2,5
MPa) s maximálnym prevádzkovým tlakom (OP do 2,5 MPa), STL1 distribučná sieĵ s maximálnym
prevádzkovým tlakom (OP do 100 kPa), NTL distribučná sieĵ s maximálnym prevádzkovým tlakom
(OP do 2,1 kPa) a RS Piešĵany 2 Magnólia 2,5 MPa/100/2,1 kPa, výkon 5000 m 3/h.
2. Ťistribučná sieĵ v predmetnej časti mesta Piešĵany je budovaná z materiálu oceľ, Pť.
3. Upozorňujeme na skutočnosĵ, že na rok 2018 je zo strany SPP-Ť naplánovaná rekonštrukcia
časti plynovodov v predmetnej CMZ.
4. Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení, vrátane ich príslušenstva (napr. zariadenia
katódovej ochrany) v riešenom území, platné k dátumu vydania tohto vyjadrenia, ktoré sa
nachádzajú v katastrálnom území mesta Piešĵany, bolo zaslané vo formáte pdf., ako príloha emailu. ťxistujúce plynárenské zariadenia je nevyhnutné zakresliĵ do UPN-M.

1/ Berie sa na vedomie.
2/ Berie sa na vedomie.
3/ Berie sa na vedomie.
4/ Berie sa na vedomie.
Existujúce plynárenské zariadenia
(aktuálny stav) budú zakreslené do ÚPN
mesta Piešĵany pri najbližšej aktualizácii
ÚPN mesta.

5. Požadujeme zachovaĵ a rešpektovaĵ ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej „OP a BP“)
existujúcich plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu „OP“ a „BP“ a obmedzeniach v týchto
pásmach je možné získaĵ na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky SPP-D.
Prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiĵ koncepčne v súlade s podmienkami,
vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D
ako prevádzkovateľa siete.
V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení
prevádzkovaných SPP-Ť je potrebné kontaktovaĵ oddelenie prevádzky SPP-Ť, ktoré možnosĵ
realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie.
Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovaĵ
stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávaĵ
činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom
súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na
zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová
dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných,
propagačných a reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav a lebo ĵažobných
prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle
SPP-D: www.spp-distribucia.sk.
Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti s procesom
tvorby územnoplánovacej dokumentácie vybavuje: SPP-distribúcia, a.s., oddelenie stratégie
siete – koncepcia a hydraulika MS, NMnV, Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom.
O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D (plynovodov,
prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, elektrických
káblov atď.) je možné požiadaĵ na adrese: SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a,
825 11 Bratislava, pracovisko NMnV, Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom.
Podrobnosti, týkajúce sa postupu pri vytýčení plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto
služba poskytovaná, sú zverejnené na webovom sídle SPP-D.
Všeobecné podmienky, týkajúce sa rozširovania distribučnej siete a pripájania odberateľov,
priemyselných a lebo obytných zón k distribučnej sieti prevádzkovanej SPP-Ť sú obsiahnuté
v prevádzkovom poriadku SPP-Ť, zverejnenom na webovom sídle SPP-D.
Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania územného plánu mesta Piešĵany. Nie je
súhlasným vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani
nie ej súhlasným vyjadrením SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom území.

12. SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 8ľ5 ĽĽ Bratislava
Nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote.

5/ Berie sa na vedomie.

6/ Berie sa na vedomie.

7/ Berie sa na vedomie.

8. Berie sa na vedomie.

9. Berie sa na vedomie.

10. Berie sa na vedomie.

11. Berie sa na vedomie.
12. Berie sa na vedomie.
Podmienky budú zapracované pri
najbližšej aktualizácii ÚPN mesta
Piešĵany.

Berie sa na vedomie.

13. Trnavská vodárenská spoločnosĵ a.s., OZ Piešĵany, Priemyselná Ľ0, 9ľĽ 0Ľ
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Piešĵany

Nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote.

Berie sa na vedomie.

14. ORANGť Slovensko a.s., riaditeĢstvo, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote.

Berie sa na vedomie.

15. Úrad pre reguláciu sieĵových odvetví, Bajkalská ľ7, P.O. BOX Ľľ, 8ľ0 07 Bratislava
Nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote.

Berie sa na vedomie.
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Právnické a fyzické osoby
19. Ing. ġudovít Miškerník, ul. Ťlhá č.ľ3, Piešĵany

I. Základné údaje
I.6 – POSTUP SPRACOVANIA ZaŤ ÚPN CMZ č. 4/2016 Piešĵany:
V súvislosti s prihliadnutím na stanovisko OÚ Piešĵany, neposudzovaĵ uvedený dokument v súlade s §
5 zákona č. 26/2004 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako „strategický dokument“ má
za následok, napr. v základnej funkčnej náplni bloku B2 (regulačného listu B2), že parkovanie bude
zabezpečené len prvkami ÚSťS – plošne IP (parková plocha pri kostole) a líniové IP (Nálepkova,
Nitrianska).

I.4 – CHARAKTERISTIKA A POPIS NAVRHOVANÝCH ZaŤ ÚPN CMY č.4/2016 Piešĵany:
a.) V grafickej časti výkresu č.2 (čistopis máj 2008) – KOMPLťXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH ÚPN CMZ
PIťŠĴANY, je v bloku B2 v legende značiek vyznačená značka s fialovou priečnou mriežkou s významom
stavebného regulatívu – plochy a objekty novej urbanistickej štruktúry ZC (plochy zmiešané centrálne)
(v súčasnosti predstavujú objekty urbanisticky rekonštruované).
b.) V grafickej časti výkresu č. 3 (čistopis máj 2008) – NÁVRH PRIťSTOROVťJ, FUNKČNťJ
A ARCHITťKTONICKťJ RťGULÁCIť ÚPN CMZ PIťŠĴANY, je v bloku B2 v legende značiek vyznačená
značka s čiernou priečnou mriežkou s významom taktiež stavebného regulatívu – plochy a objekty
novej urbanistickej štruktúry v súčasnosti predstavujú objekty urbanisticky rekonštruované).
II. ZMENY A DOPLNENIA TEXTOVEJ – ZÁVÄZNťJ ČASTI ÚPN CMZ PIťŠĴANY
Regulačný list B2
Navrhovaná úprava funkčných regulatívov úpravy textovej – záväznej časti ÚPN CMZ pozostáva
z úpravy znenia regulatívu prípustnej funkčnej náplne, napr. vo vybranom regulačnom liste B2
s označením regulovanej plochy Blok B2 je v záväznom stavebnom regulatíve – Stavebná čiara:
kontinuálna, pevne stanovená existujúcou zástavbou a navrhovanou štruktúrou
(viď graf. časĵ –

Neakceptuje sa.
Kompetencie na rozhodovanie vo veci
posudzovania strategického dokumentu
v zmysle zák. č. 24/2004 Z.z. má príslušný
orgán štátnej správy na úseku
posudzovania vplyvov na ŽP (v tomto
prípade Okresný úrad Piešĵany – odbor
starostlivosti o životné prostredie).
Parkovanie nie je zabezpečené prvkami
ÚSťS – v tomto prípade sa jedná o prvky
zelene – plošný interakčný prvok (parkovú
plochu pri kostole) a líniové interakčné
prvky zelene (stromoradia na Nálepkovej
a Nitrianskej ulici).

Neakceptuje sa.
Navrhované Zmeny a doplnky ÚPN CMZ
Piešĵany č. 4/2016 riešia iba zmenu
záväznej textovej časti; grafická časĵ ÚPN
CMZ ostáva nezmenená.

Neakceptuje sa.
Navrhované Zmeny a doplnky ÚPN CMZ
Piešĵany č. 4/2016 riešia zmenu záväznej
textovej časti, týkajúcu sa funkčných
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neuvedený).
- Z uvedeného popisu v záväznom stavebnom regulatíve v grafickej časti I.4 – body a.) b.) sú
označené ako objekty novej urbanistickej štruktúry (v súčasnosti predstavujú objekty urbanisticky
rekonštruované) a sú v zhode a súčasne v rozpore so zmenami textovej záväznej časti II. Stavebným
regulatívom B2 definované len ako stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená existujúcou
zástavbou a navrhovanou štruktúrou (viď graf. časĵ).
-

Aktualizovaĵ zoznam textovej a výkresovej časti všetkých ukončených schválených dielčich ZaŤ č. --(text)/rok--- ako prílohu, ktorá bude doložená do pôvodnej (základnej) schválenej
územnoplánovacej dokumentácie ZaŤ č.---/rok---. Uvedený návrh aktualizácie následne zrýchli
a sprehľadní orientáciu medzi pôvodnou (základnou) dokumentáciou vo väzbe na dielčie ZaŤ.

regulatívov; grafická časĵ ÚPN CMZ
ostáva nezmenená, t.j. nemení sa ani
regulatív, stanovujúci záväznú stavebnú
čiaru.

Akceptuje sa.
Zoznam všetkých obstarávaných zmien a
doplnkov ÚPN CMZ bude doplnený do
textovej časti ÚPN CMZ.
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Vo väzbe na spracované zmeny a doplnky ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016,
ktorých obstarávanie uskutočňuje Mesto Piešťany v súvislosti s úpravou
funkčných regulatívov, sa novelizuje VZN mesta Piešťany č. 15/2001 – Záväzná
časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany. Navrhované zmeny
doplnky sa týkajú iba textovej – záväznej časti Územného plánu centrálnej
mestskej zóny Piešťany – konkrétne úpravy prípustnej funkčnej náplne
v regulačných listoch pre bloky zástavby B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9,
B11, B12, B13, B14, B15, B17, B18, B19, B20, B21, B22; grafická časť ÚPN CMZ
sa nemení. Návrh novelizovaného textu je uvedený hrubou kurzívou.
Dňom vyvesenia tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť
lehota 11 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť
pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne
do zápisnice na Mestskom úrade v Piešťanoch, Námestie SNP č. 3 –
kontakt: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, Ing. arch. Konečná, email: petra.konecna@piestany.sk. Pripomienkou možno v určenej lehote
navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu,
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé,
kto ju predkladá.

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Piešťany č. 15/2001
o záväznej časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany
___________________________________________________________________________
Číslo: ......../2017

V Pieš anoch, dňa ...............

Mestské zastupiteľstvo mesta Pieš any v zmysle § 6 ods.1 a § 4 ods. 3 písm. j) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 27 ods.3
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti:
Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Pieš any č. 15/2001 v znení noviel č. 1/2005, 1/2008,
26/2008 o záväznej časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Pieš any sa týmto
všeobecne záväzným nariadením mení a dopĺňa nasledovne:
ČAS DRUHÁ – ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY , § 6 Regulačné listy znie nasledovne:

§6
Regulačné listy
REGULAČNÝ LIST B1
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B1
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B1 je nepravidelného trojuholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Winterovou ulicou, na západe Rázusovou ulicou, na juhu Námestím Slobody. Územie bloku
je rovinaté, štruktúra bloku je tvorená nehomogénnou, viacfunkčnou zástavbou mestského
typu. Blok B1 je viacfunkčný mestský blok s vysokou koncentráciou centrotvorných funkcií
mestského a nadmestského charakteru.
Celková plocha bloku je 1,36 ha.
A.Záväzné regulatívy
1. Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená existujúcou zástavbou,
na Nám. Slobody v predĺžení línií exist. zástavby (viď grafická čas )
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 – 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná náplň bloku B1:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniový IP (Winterova ul., Rázusova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*
*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- kúpeľná starostlivos , zdravotný cestovný ruch /objekty pre liečebné kúpeľníctvo a
komunálne kúpeľníctvo/
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia

- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
- plochy a zariadenia, ktoré svojou prevádzkou môžu výrazne a dlhodobo obmedzi alebo
naruši kúpeľnú funkciu v rámci kúpeľného územia alebo jeho ochranného pásma
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č.3 : Pešia zóna (viď grafická čas )
VPS č.67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č.68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,53

REGULAČNÝ LIST B2
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B2
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B2 je nepravidelného lichobežníkového tvaru, na severe je ohraničený Nám. Slobody,
na juhu Nálepkovou ulicou, na západe Nitrianskou ulicou. Územie bloku je rovinaté,
zastavané rastlou heterogénnou štruktúrou zmiešanej mestskej zástavby. Z hľadiska
funkčnej náplne prevládajú funkcie obchodu a služieb centrotvorného charakteru.
Celková plocha bloku je 4,2 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená existujúcou zástavbou a navrhovanou
štruktúrou (viď graf. čas )
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 – 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná náplň bloku B2:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry,
služieb, hospodárskych a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - plošný IP (parková plocha pri kostole)
- líniové IP (Nálepkova, Nitrianska ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*mimo kúpeľného územia kúpeľného
miesta Piešťany
*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- kúpeľná starostlivos , zdravotný cestovný ruch /objekty pre liečebné kúpeľníctvo a
komunálne kúpeľníctvo/
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia

- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
- plochy a zariadenia, ktoré svojou prevádzkou môžu výrazne a dlhodobo obmedzi alebo
naruši kúpeľnú funkciu v rámci kúpeľného územia alebo jeho ochranného pásma
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č.67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č.68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
VPS č.70 : Úprava križovatky Teplická - Nitrianska ul.
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,46

REGULAČNÝ LIST B3
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B3
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B3 je nepravidelného trojuholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Beethovenovou ulicou, na západe Winterovou ulicou, na juhu ulicou Beethovenova alej.
Územie bloku je rovinaté, štruktúra bloku je tvorená nehomogénnou, zmiešanou zástavbou
mestského typu. Z hľadiska funkčnej náplne prevládajú objekty obchodu , služieb, verejného
stravovania a ubytovania, významnou zložkou bloku B3 je i verejná parková zeleň.
Celková plocha bloku je 3,4 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená existujúcou zástavbou
štruktúrou (viď graf. čas )

a navrhovanou

Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 – 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B3:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - MBC (Mestský park)
- líniový IP (Winterova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*mimo kúpeľného územia kúpeľného
miesta Piešťany
*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- kúpeľná starostlivos , zdravotný cestovný ruch /objekty pre liečebné kúpeľníctvo a
komunálne kúpeľníctvo/
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia

- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
- plochy a zariadenia, ktoré svojou prevádzkou môžu výrazne a dlhodobo obmedzi alebo
naruši kúpeľnú funkciu v rámci kúpeľného územia alebo jeho ochranného pásma
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č.67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č.68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,42

REGULAČNÝ LIST B4
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B4
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B4 je nepravidelného mnohouholníkového tvaru, na severe je ohraničený ulicou
Beethovenova alej, na východe nábrežím rieky Váh, na juhu Nálepkovou ulicou, na západe
Winterovou ulicou. Územie bloku je rovinaté, zastavané rastlou heterogénnou štruktúrou
zmiešanej mestskej zástavby doplnenej štruktúrou solitérnych
objektov kúpeľného
charakteru a viac ako polovicu plochy bloku tvoria upravené plochy rekreačnej zelene Sadu
A. Kme a.
Celková plocha bloku je 3,43 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: prerušovaná, pevne stanovená existujúcou zástavbou,
pri dostavbe LD Slovan - viď graf. čas
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 – 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B4:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - MBC (Mestský park)
- líniový IP (Winterova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy) mimo kúpeľného územia kúpeľného miesta Piešťany
- kúpeľná starostlivos , zdravotný cestovný ruch /objekty pre
komunálne kúpeľníctvo/
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy

liečebné kúpeľníctvo a

- líniová, plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
- plochy a zariadenia, ktoré svojou prevádzkou môžu výrazne a dlhodobo obmedzi alebo
naruši kúpeľnú funkciu v rámci kúpeľného územia alebo jeho ochranného pásma
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č.67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č.68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,31

REGULAČNÝ LIST B5
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B5
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B5 je nepravidelného trojuholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na severe
Nálepkovou ulicou, na juhu Nábrežím I. Krasku, na západe plochou parkoviska pod
Krajinským mostom. Územie bloku je rovinaté, štruktúra bloku je tvorená nehomogénnou,
zmiešanou zástavbou mestského typu. Z hľadiska funkčnej náplne blok tvoria obytné
objekty, objekt hotela Magnólia a komplex nemocnice s poliklinikou.
Celková plocha bloku je 2,04 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, resp. prerušovaná, pevne stanovená existujúcou zástavbou
s navrhovanou štruktúrou (viď graf. čas )
Počet nadzem. podlaží: 5 - 6 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 – 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B5:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniový IP (Nálepkova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*mimo kúpeľného územia kúpeľného
miesta Piešťany
*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná a regulačná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
- plochy a zariadenia, ktoré svojou prevádzkou môžu výrazne a dlhodobo obmedzi alebo
naruši kúpeľnú funkciu v rámci kúpeľného územia alebo jeho ochranného pásma
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č.67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č.68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,43

REGULAČNÝ LIST B6
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B6
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B6 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Winterovou ulicou, na západe Royovou ulicou, na juhu Kukučínovou ulicou, na severe
Kalinčiakovou ulicou. Územie bloku je rovinaté, štruktúra bloku je tvorená nehomogénnou,
zmiešanou zástavbou mestského typu. V rámci bloku sa stretáva pôvodná medzivojnová
polyfunkčná zástavba s povojnovým konceptom mestskej obytnej zástavby.
Celková plocha bloku je 1,72 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená existujúcou zástavbou
Počet nadzem. podlaží: 6 - 7 n.p.
4 - 5 n.p. zo strany Kukučínovej ul.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 – 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B6:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniový IP (Kukučínova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy)
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov

- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č.67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č.68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,37

REGULAČNÝ LIST B7
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B7
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B7 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Rázusovou ulicou, na západe Poštovou ulicou, na juhu Teplickou ulicou, na severe
Kukučínovou ulicou. Územie bloku je rovinaté, štruktúra bloku je tvorená nehomogénnou,
zmiešanou zástavbou mestského typu rôznych merítok a nevyváženého priestorového
vyznenia.
Celková plocha bloku je 3,15 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená existujúcou zástavbou a navrhovanou
štruktúrou (viď graf. čas - ZaD ÚPN CMZ č.3 – Zástavba
Námestia J. Murgaša)
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 – 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B7:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniové IP (Teplická, Kukučínova, Rázusova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy)
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov

- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č.3 : Pešia zóna (viď grafická čas )
VPS č.67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č.68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,51

REGULAČNÝ LIST B8
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B8
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B8 je nepravidelného štvoruholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Nitrianskou ulicou, na západe Moyzesovou ulicou, na juhu Hviezdoslavovou ulicou, na
severe Teplickou ulicou. Územie bloku je rovinaté, štruktúra bloku je tvorená nehomogénnou, rastlou, zmiešanou zástavbou mestského typu rôznych merítok a nevyváženého
priestorového vyznenia, značnú čas bloku tvoria nezastavané (disponibilné) plochy.
Z funkčného hľadiska sa jedná o mestskú štruktúru obchodu a služieb, doplnenú obytnou
zástavbou (RD).
Celková plocha bloku je 2,95 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená existujúcou zástavbou
zo strany Nitrianskej ulice 3,0 m od hrany komunikácie
nové nárožie ustúpené dľa riešenia križovatky,
uličné čiary vo vnútrobloku - viď grafická čas
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p. Hviezdoslavova ul., Moyzesova ul.
4 - 5 n.p. Teplická ul.
5 - 6 n.p. dostavby Nitrianskej ul.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 – 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B8:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultú ry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení) a plochy OV (A,O,BČ)
- prítomnos prvkov ÚSES - líniové IP (Teplická, Nitrianska ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*
*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia

- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 1 : Mestský liečebný ústav (viď grafická čas )
VPS č.46 : Okruh okolo CMZ, záchytné parking-garáže,
grafická čas )

veľkokapacitné garáže (viď

VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
VPS č. 70 : Úprava križovatky Teplická - Nitrianska ul.
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,39

REGULAČNÝ LIST B9
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B9
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B9 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Nitrianskou ulicou, na západe Furdekovou ulicou, na juhu Vajanského ulicou, na severe
Hviezdoslavovou ulicou. Územie bloku je rovinaté, štruktúra bloku je rastlá, heterogénna
zástavba, čiastočne mestského charakteru, z funkčného hľadiska prevláda obytná funkcia
doplnená o zariadenia OV - služby, verejné stravovanie a ubytovanie.
Celková plocha bloku je 0,87 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená existujúcou zástavbou
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B9:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniové IP (Nitrianska, Vajanského ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*
*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná a regulačná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
- plochy a zariadenia, ktoré svojou prevádzkou môžu výrazne a dlhodobo obmedzi alebo
naruši kúpeľnú funkciu v rámci kúpeľného územia alebo jeho ochranného pásma
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,54

REGULAČNÝ LIST B10
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B10
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B10 je nepravidelného mnohouholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na
východe nábrežím rieky Váh, na západe Nitrianskou ulicou, na juhu Krajinskou cestou, na
severe Nálepkovou ulicou. Územie bloku je rovinaté, nezastavané, slúži ako zberné
parkovisko.
Celková plocha bloku je 2,95 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená
10,0 m od hrany Nálepkovej ulice
12,0 m od hrany Krajinskej cesty
30,0 m od SZ nárožia B5
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B10:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení) a plochy OV (A)
- prítomnos prvku ÚSES - plošný IP
- líniové IP (Nitrianska, Nálepkova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné objekty
- doplnková funkcia bývania
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná a regulačná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
- plochy a zariadenia, ktoré svojou prevádzkou môžu výrazne a dlhodobo obmedzi alebo
naruši kúpeľnú funkciu v rámci kúpeľného územia alebo jeho ochranného pásma
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 2 : Centrálny príjem kúpeľov a informačná služba (viď grafická čas )
VPS č. 5 : Centrum služieb (viď grafická čas )
VPS č.46 : Okruh okolo CMZ, záchytné parking-garáže, veľkokapacitné garáže (viď
grafická čas )
VPS č. 53 : Terminál aerolínií a leteckých spoločností (viď grafická čas )
VPS č. 56 : Prístavisko osobnej lodnej dopravy (viď grafická čas )
VPS č. 59 : Peší podchod pod cestu II/499 (viď grafická čas )
VPS č. 64 : Úprava cesty II/499
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,24

REGULAČNÝ LIST B11
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B11
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B11 je nepravidelného mnohouholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na
východe Winterovou ulicou, na západe Šafárikovou ulicou, na juhu Kalinčiakovou ulicou
a Nám. SNP, na severe Štúrovou ulicou. Územie bloku je rovinaté, zastavané nekompaktnou
heterogénnou zástavbou rodinných a bytových domov, funkčnú a priestorovú dominantu
bloku tvorí objekt gymnázia. Súčas ou štruktúry bloku je i plocha bývalého cintorína, dnes
využívaná ako park.
Celková plocha bloku je 2,85 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, resp. prerušovaná, pevne stanovená hranami exist. zástavby
(viď graf. čas )
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 – 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B11:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení) a plochy verejnej zelene (PZ)
- prítomnos prvkov ÚSES - plošný IP (Teplický park)
- líniové IP (Štúrova, Šafárikova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*
*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná a regulačná zeleň

- plochy vzrastlej zelene
- drobné stavby rekreačno - športového charakteru
- vodné plochy
- detské ihriská, nenáročné športoviská, amfiteátre pre kultúrne účely
- hygienické a občerstvovacie zariadenia
- malá architektúra
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 25 : Telocvične a fitness centrá (viď grafická čas )
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,28

REGULAČNÝ LIST B12
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B12
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B12 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Royovou ulicou, na západe Nám. SNP, na juhu Kukučínovou ulicou, na severe
Kalinčiakovou ulicou. Územie bloku je rovinaté, zastavané kompaktnou zmiešanou
polyfunkčnou mestskou zástavbou, funkčnú dominantu bloku tvorí objekt mestského úradu.
Súčas ou štruktúry bloku je i plocha vnútroblokovej obytnej zelene.
Celková plocha bloku je 0,85 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená hranami exist. zástavby
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B12:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniový IP (Kukučínova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy)
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná a regulačná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,57

REGULAČNÝ LIST B13
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B13
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B13 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Poštovou ulicou, na západe Kollárovou ulicou, na juhu Teplickou ulicou, na severe
Kukučínovou ulicou. Územie bloku je rovinaté, zastavané je rastlou kompaktnou
nehomogénnou zmiešanou mestskou zástavbou.
Celková plocha bloku je 1,84 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená hranami exist. zástavby
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B13:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniové IP (Teplická, Kukučínova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy)
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi

- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,46

REGULAČNÝ LIST B14
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B14
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B14 je nepravidelného mnohouholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na
východe Moyzesovou ulicou, na západe areálom VKÚ, na juhu Hollého ulicou, na severe
Teplickou ulicou. Územie bloku je rovinaté, zastavané je rastlou nekompaktnou
nehomogénnou zmiešanou mestskou štruktúrou. Prevláda obytná funkcia, zariadenia OV sú
orientované do Teplickej ulice.
Celková plocha bloku je 1,44 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená hranami exist. zástavby a navrhovanej
štruktúry (viď graf. čas )
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
3 - 4 n.p. Hviezdoslavova, Moyzesova ul.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B14:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniové IP (Teplická, Hollého ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*
*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná a regulačná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,38

REGULAČNÝ LIST B15
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B15
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B15 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Furdekovou ulicou, na západe Hollého ulicou, na juhu Vajanského ulicou, na severe
Hviezdoslavovou ulicou. Územie bloku je rovinaté, štruktúra bloku je rastlá, heterogénna,
vidieckeho charakteru, z funkčného hľadiska prevláda obytná funkcia (RD).
Celková plocha bloku je 1,44 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená existujúcou zástavbou
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B15:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvku ÚSES - líniové IP (Vajanského, Hollého ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné objekty
- budovy na bývanie ( rodinné domy)*
*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce rodinné domy
rekonštruované alebo odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná a regulačná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov

- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,38

REGULAČNÝ LIST B16
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B16
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B16 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Nitrianskou ulicou, na západe Hollého ulicou, na juhu Krajinskou cestou, na severe
Vajanského ulicou. Územie bloku je rovinaté, štruktúra bloku je monofunkčná, homogénna,
tvorená bytovými objektami.
Celková plocha bloku je 0,51 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: voľná, pevne stanovená zo strany Vajanského ulice
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B16:
- Plochy čistého bývania BČ (plochy a objekty slúžiace výlučne bývaniu)
- prítomnos prvku ÚSES - líniové IP (Krajinská, Vajanského, Nitrianska ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obytné budovy (podiel podl. plochy pre bývanie min.80%)
- ihriská pre neorganizovaný šport, pre potreby obyvateľov územia
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň
- obchodné zariadenia a služby pre potreby obyvateľov územia
- malé ubytovacie zariadenia
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi

- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 64 : Úprava cesty II/499
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,22

REGULAČNÝ LIST B17
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B17
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B17 je nepravidelného trojuholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
ulicou Pod Párovcami, na západe Štefánikovou ulicou, na severe Kuzmányho ulicou.
Územie bloku je rovinaté, zastavané je rastlou, nehomogénnou zmiešanou mestskou
zástavbou.
Celková plocha bloku je 1,66 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, resp. prerušovaná, pevne stanovená hranami exist. zástavby, pri
navrhovanej dostavbe - viď graf. čas
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B17:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - líniové IP (ul. Pod Párovcami, Štefánikova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*
*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov

- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,35

REGULAČNÝ LIST B18
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B18
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B18 je nepravidelného trojuholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Štefánikovou ulicou , na západe Štúrovou ulicou, na severe Nám. 1. mája. Územie bloku je
rovinaté, zastavané je rastlou, nehomogénnou zmiešanou mestskou, resp. vidieckou
zástavbou.
Celková plocha bloku je 1,33 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená hranami exist. zástavby
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B18:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - plošný IP (Nám. 1. mája)
- líniové IP (Štúrova ul., Nám. 1.mája, Štefánikova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*
*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
VPS č. 69 : Úprava križovatky Štefánikova - Kuzmányho ul.
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,47

REGULAČNÝ LIST B19
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B19
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B19 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Šafárikovou ulicou , na západe Radlinského ulicou, na severe Štúrovou ulicou, na juhu
Mierovou ulicou. Územie bloku je rovinaté, zastavané je rastlou, nehomogénnou zmiešanou
mestskou, resp. vidieckou zástavbou. Značnú čas
bloku tvoria plochy individuálnych
záhrad.
Celková plocha bloku je 1,04 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená hranami exist. zástavby
zo strany Štúrovej ulice ustúpená 9,0m od hrany komunikácie
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B19:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - plošný IP
- líniové IP (Šafárikova, Štúrova, Radlinského ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*
*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č.46 : Okruh okolo CMZ, záchytné parking-garáže,
grafická čas )

veľkokapacitné garáže (viď

VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,45

REGULAČNÝ LIST B20
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B20
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B20 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Šafárikovou ulicou , na západe Radlinského ulicou, na severe Mierovou ulicou, na juhu
Bernolákovou ulicou. Územie bloku je rovinaté, zastavané je rastlou, nehomogénnou
zástavbou mestského, resp. vidieckeho charakteru. Z funkčného hľadiska prevláda obytná
funkcia, súčas ou bloku je areál SPŠE.
Celková plocha bloku je 1,73 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená hranami exist. zástavby
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B20:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - líniové IP (Radlinského, Bernolákova, Šafárikova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*
*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,38

REGULAČNÝ LIST B21
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B21
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B21 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Kollárovou ulicou , na západe Radlinského ulicou, na severe Bernolákovou ulicou, na juhu
Teplickou ulicou. Územie bloku je rovinaté, zastavané je rastlou, nehomogénnou,
nekompaktnou zástavbou mestského, resp. vidieckeho charakteru. Z funkčného hľadiska
prevláda obytná funkcia, zariadenia OV (obchod, služby) sú orientované do Teplickej ulice.
Celková plocha bloku je 2,18 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená hranami exist. zástavby a navrhovanej
štruktúry (viď graf. čas )
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
3 - 4 n.p. Radlinského ul.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B21:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - líniové IP (Teplická, Radlinského, Bernolákova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*
*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,43

REGULAČNÝ LIST B22
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B22
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B22 je trojuholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe Sládkovičovou
ulicou , na západe Meštianskou ulicou, na severe Teplickou ulicou. Územie bloku je
rovinaté, zastavané je rastlou, nehomogénnou, nekompaktnou zástavbou zmiešaného
charakteru.
Celková plocha bloku je 0,39 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená 2,5 m od hrany rozšírenia Meštianskej ulice
( MS 12/50)
voľná (solitérna zástavba) zo strany Teplickej a Sládkovičovej ul.
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B22:
- Plochy zmiešané centrálne ZC (plochy a objekty obchodu, kultúry, služieb, hospodárskych
a správnych zariadení)
- prítomnos prvkov ÚSES - líniové IP (Sládkovičova, Meštianska, Teplická ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obchodné, administratívne a správne objekty
- verejné stravovanie, ubytovanie
- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a školské objekty
- budovy na bývanie (bytové domy, rodinné domy)*
*v prípade nevyhovujúceho technického stavu môžu byť existujúce domy rekonštruované alebo
odstránené a nahradené novostavbou

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č.46 : Okruh okolo CMZ, záchytné parking-garáže,
grafická čas )

veľkokapacitné garáže (viď

VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,33

REGULAČNÝ LIST B23
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B23
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B23 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Hollého ulicou , na západe Záhradnou ulicou, na severe Sládkovičovou ulicou na juhu
Vajanského ulicou. Územie bloku je rovinaté, štruktúra zástavby je rastlá, heterogénna,
tvorená prevažne objektami RD.
Celková plocha bloku je 4,65 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, resp. prerušovaná,pevne stanovená hranami exist. zástavby,
nová zástavba - viď. grafická čas
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
2 - 3 n.p. pre zástavbu vo vnútrobloku
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B23:
- Plochy zmiešané mestské ZM (plochy a objekty bývania
funkciu bývania)

a zariadení OV nerušiacich

- prítomnos prvku ÚSES - líniové IP ( Sládkovičova, Vajanského, Hollého ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obytné budovy
- obchodné, administratívne objekty
- obchodné zariadenia, verejné stravovanie, ubytovanie
- drobné zariadenia výroby a výrobných služieb nerušiacich funkciu bývania
- správne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné, športové a školské zariadenia
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,31

REGULAČNÝ LIST B24
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B24
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B24 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Hollého ulicou, na západe Záhradnou ulicou, na juhu Krajinskou cestou, na severe
Vajanského ulicou. Územie bloku je rovinaté, štruktúra bloku je monofunkčná, homogénna,
tvorená bytovými objektami.
Celková plocha bloku je 1,21 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: voľná, pevne stanovená zo strany Vajanského ulice
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B24:
- Plochy čistého bývania BČ (plochy a objekty slúžiace výlučne bývaniu)
- prítomnos prvku ÚSES - líniové IP (Krajinská, Vajanského ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obytné budovy (podiel podl. plochy pre bývanie min.80%)
- ihriská pre neorganizovaný šport, pre potreby obyvateľov územia
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň
- obchodné zariadenia a služby pre potreby obyvateľov územia
- malé ubytovacie zariadenia
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb

vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 64 : Oprava cesty II/499
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,18

REGULAČNÝ LIST B25
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B25
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B25 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Radlinského ulicou , na západe Palárikovou ulicou, na severe Sasinkovou ulicou, na juhu
Potočnou ulicou. Územie bloku je rovinaté, štruktúra zástavby je rastlá, heterogénna, tvorená
prevažne objektami RD.
Celková plocha bloku je 1,3 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna,resp. prerušovaná, pevne stanovená hranami exist. zástavby,
nová zástavba - viď. grafická čas
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
2 - 3 n.p. pre zástavbu vo vnútrobloku
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B25:
- Plochy zmiešané mestské ZM (plochy a objekty bývania
funkciu bývania)

a zariadení OV nerušiacich

- prítomnos prvkov ÚSES - líniové IP (Radlinského, Sasinkova, Potočná ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obytné budovy
- obchodné, administratívne objekty
- obchodné zariadenia, verejné stravovanie, ubytovanie
- drobné zariadenia výroby a výrobných služieb nerušiacich funkciu bývania
- správne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné, športové a školské zariadenia
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 7 : Rekonštrukcia Sasinkovej ul. po Štúrovu ul. - vrátane čiastočnej asanácie objektu
rodinného domu na nároží ul. Sasinkovej a Štúrovej (viď graf. čas )
VPS č. 67: Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,33

REGULAČNÝ LIST B26
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B26
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B26 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Radlinského ulicou , na západe potokom Dubová, na severe Potočnou ulicou, na juhu
Teplickou ulicou. Územie bloku je rovinaté, štruktúra zástavby je rastlá, heterogénna,
tvorená prevažne objektami RD, zástavba orientovaná do Teplickej ulice je polyfunkčná,
mestského charakteru.
Celková plocha bloku je 2,65 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, resp. prerušovaná, pevne stanovená hranami exist. zástavby ,
nová zástavba - viď. grafická čas
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
3 - 4 n.p. Radlinského ul.
2 - 3 n.p. Potočná ul., zástavba vo vnútrobloku
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B26:
- Plochy zmiešané mestské ZM (plochy a objekty bývania
funkciu bývania)

a zariadení OV nerušiacich

- prítomnos prvkov ÚSES - MBK Dubová
- líniové IP (Radlinského, Teplická, Potočná ul.)
- plošný IP (areál dolieč. zariadenia)
Prípustná funkčná náplň:
- obytné budovy
- obchodné, administratívne objekty
- obchodné zariadenia, verejné stravovanie, ubytovanie
- drobné zariadenia výroby a výrobných služieb nerušiacich funkciu bývania
- správne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a športové zariadenia
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy

- líniová, plošná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,39

REGULAČNÝ LIST B27
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B27
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B27 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Meštianskou ulicou , na západe Rastislavovou ulicou, na severe Teplickou ulicou, na juhu
Sládkovičovou a Chalúpkovou ulicou. Územie bloku je rovinaté, štruktúra zástavby je rastlá,
heterogénna, tvorená prevažne objektami RD, zástavba orientovaná do Teplickej ulice je
polyfunkčná, mestského charakteru. Súčas ou štruktúry bloku je skladový areál O.T.A..
Celková plocha bloku je 4,71 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, pevne stanovená hranami exist. zástavby,
nová zástavba - viď. grafická čas
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B27:
- Plochy zmiešané mestské ZM (plochy a objekty bývania
funkciu bývania)

a zariadení OV nerušiacich

- prítomnos prvkov ÚSES - líniové IP (Teplická, Sládkovičova, Meštianska ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obytné budovy
- obchodné, administratívne objekty
- obchodné zariadenia, verejné stravovanie, ubytovanie
- drobné zariadenia výroby a výrobných služieb nerušiacich funkciu bývania
- správne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a športové zariadenia
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,33

REGULAČNÝ LIST B28
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B28
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B28 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Záhradnou ulicou , na západe Školskou ulicou, na severe Sládkovičovou ulicou, na juhu
Vajanského ulicou. Územie bloku je rovinaté, štruktúra zástavby je rastlá, heterogénna,
čiastočne mestského charakteru. Z funkčného hľadiska sa v bloku nachádzajú funkcie
bývania, OV a výroby.
Celková plocha bloku je 3,37 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, resp. prerušovaná, pevne stanovená hranami exist. zástavby
nová zástavba - viď. grafická čas
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
2 - 3 n.p. v rámci navrhovanej novej urbanistickej štruktúry vo vnútrobloku
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B28:
- Plochy zmiešané mestské ZM (plochy a objekty bývania a zariadení OV nerušiacich
funkciu bývania) , plochy OV (K), plochy nezávadnej výroby a výrobných služieb (V).
- prítomnos prvkov ÚSES - líniové IP (Sládkovičova, Vajanského ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obytné budovy
- obchodné, administratívne objekty
- obchodné zariadenia, verejné stravovanie, ubytovanie
- drobné zariadenia výroby a výrobných služieb nerušiacich funkciu bývania
- správne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné, športové a školské zariadenia
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,41

REGULAČNÝ LIST B29
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B29
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B29 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Záhradnou ulicou, na západe Školskou ulicou a ulicou D.Tatarku, na juhu Krajinskou cestou,
na severe Vajanského ulicou.Územie bloku je rovinaté, štruktúra bloku je monofunkčná,
homogénna, tvorená objektom ZŠ.
Celková plocha bloku je 0,72 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: voľná, pevne stanovená zo strany Vajanského ulice
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B29:
- Plochy OV (školstvo - Š) a plochy zelene
- prítomnos prvkov ÚSES - líniové IP (Vajanského, Krajinská ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- školské budovy a ich areály
- obchodné zariadenia a verejné stravovanie v nadväznosti na hlavnú funkčnú náplň školstvo
- správne, kultúrne, sociálne, cirkevné a športové zariadenia
funkčnú náplň - školstvo

v nadväznosti na hlavnú

- plochy a zariadenia technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt

3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 64 : Úprava cesty II/499
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,14

REGULAČNÝ LIST B30
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B30
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B30 je nepravidelného mnohouholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na
východe Palárikovou a Potočnou ulicou a potokom Dubová, na západe Žilinskou ulicou, na
severe ulicou A. Hlinku, na juhu Teplickou ulicou. Územie bloku je rovinaté, štruktúra
zástavby je rastlá, heterogénna, nevyvážená, čiastočne mestského charakteru. Z funkčného
hľadiska sa v bloku nachádzajú funkcie bývania (RD, bytové domy panelové), OV (admin.
obchod).
Celková plocha bloku je 7,0 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, resp. prerušovaná, pevne stanovená hranami exist. zástavby ,
v severnej časti bloku odporúčaná stavebná čiara v línii objektu OD PRIOR,
nová zástavba - viď. grafická čas
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
3 - 4 n.p. Potočná ul.
2 - 3 n.p. pre zástavbu vo vnútrobloku
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B30:
- Plochy zmiešané mestské ZM (plochy a objekty bývania a zariadení OV nerušiacich
funkciu bývania) , plochy OV (A, O), plochy bývania čistého BČ.
- prítomnos prvkov ÚSES - MBK Dubová
- líniové IP (A. Hlinku, Teplická ul.)
- plošný IP (det. osada Inčučuna a záhrady RD)
Prípustná funkčná náplň:
- obytné budovy
- obchodné, administratívne objekty
- obchodné zariadenia, verejné stravovanie, ubytovanie
- drobné zariadenia výroby a výrobných služieb nerušiacich funkciu bývania
- správne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné, športové a školské zariadenia
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia

- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 4 : Mestské trhovisko (viď grafická čas )
VPS č. 46 : Okruh okolo CMZ, záchytné parking - garáže, veľkokapacitné garáže (viď
grafická čas )
VPS č. 58 : Úprava potoka Dubová (viď grafická čas )
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,38

REGULAČNÝ LIST B31
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B31
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B31 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Rastislavovou ulicou, na západe potokom Dubová, na severe Teplickou ulicou, na juhu
ulicou J. Matušku. Územie bloku je rovinaté, štruktúra zástavby je rastlá, heterogénna,
nevyvážená, čiastočne mestského charakteru. Z funkčného hľadiska sa v bloku nachádzajú
funkcie bývania (RD,bytové domy panelové) a OV orientovaná do Teplickej ulice.
Celková plocha bloku je 2,93 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: kontinuálna, resp. prerušovaná, pevne stanovená hranami exist. zástavby
nová zástavba - viď. grafická čas
Počet nadzem. podlaží: 4 - 5 n.p.
3 - 4 n.p. Rastislavova ul.
2 - 3 n.p. pre zástavbu vo vnútrobloku
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B31:
- Plochy všeobecného bývania BV (slúžia pre bývanie s možnos ou umiestnenia vybavenosti
a podnikateľských aktivít s významom nad rámec daného územia), zmiešané mestské ZM
(plochy a objekty bývania a zariadení OV nerušiacich funkciu bývania) plochy bývania
čistého BČ.
- prítomnos prvkov ÚSES - MBK Dubová
- líniový IP (Teplická ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obytné budovy (podiel podl. plôch pre bývanie je min. 60%)
- obchodné, administratívne objekty
- obchodné zariadenia, verejné stravovanie, ubytovanie
- drobné zariadenia výroby a výrobných služieb nerušiacich funkciu bývania
- správne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a športové zariadenia
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia

- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 58 : Úprava potoka Dubová (viď grafická čas )
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,35

REGULAČNÝ LIST B32
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B32
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B32 je nepravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Rastislavovou ulicou, na západe Kukorelliho ulicou, na severe ulicou J. Matušku, na juhu
Hodžovou ulicou. Územie bloku je rovinaté, štruktúra zástavby je rastlá, nehomogénna
čiastočne mestského charakteru. Z funkčného hľadiska sa v bloku nachádzajú funkcie
bývania (RD) a OV (MŚ/J).
Celková plocha bloku je 2,10 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: prerušovaná, pevne stanovená hranami exist. zástavby,
pre zástavbu vo vnútrobloku - viď graf. čas
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
2 - 3 n.p. pre zástavbu vo vnútrobloku
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B32:
- Plochy všeobecného bývania BV (slúžia pre bývanie s možnos ou umiestnenia vybavenosti
a podnikateľských aktivít s významom nad rámec daného územia), plochy OV (Š).
- prítomnos prvkov ÚSES - MBK Dubová
- líniový IP (Sládkovičova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obytné budovy (podiel podl. plôch pre bývanie je min. 60%)
- obchodné, administratívne objekty
- obchodné zariadenia, verejné stravovanie, ubytovanie
- drobné zariadenia výroby a výrobných služieb nerušiacich funkciu bývania
- správne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné, športové a školské zariadenia
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 58 : Úprava potoka Dubová (viď grafická čas )
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,33

REGULAČNÝ LIST B33
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B33
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B33 je nepravidelného trojuholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Chalúpkovou ulicou, na západe Rastislavovou ulicou, na juhu Sládkovičovou ulicou.
Územie bloku je rovinaté, štruktúra zástavby je rastlá, nehomogénna, vidieckeho charakteru.
Z funkčného hľadiska sa v bloku nachádzajú funkcie bývania (RD),
Celková plocha bloku je 0,33 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: prerušovaná, pevne stanovená hranami exist. zástavby
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B33:
- Plochy zmiešané mestské ZM (plochy a objekty bývania
funkciu bývania)

a zariadení OV nerušiacich

- prítomnos prvku ÚSES - líniový IP (Sládkovičova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obytné budovy
- obchodné, administratívne objekty
- obchodné zariadenia, verejné stravovanie, ubytovanie
- drobné zariadenia výroby a výrobných služieb nerušiacich funkciu bývania
- správne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a športové zariadenia
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,48

REGULAČNÝ LIST B34
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B34
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B34 je nepravidelného trojuholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Školskou ulicou, na severe Sládkovičovou ulicou, na juhu ulicou D. Tatarku. Územie bloku
je rovinaté, štruktúra zástavby je rastlá, heterogénna, vidieckeho charakteru. Z funkčného
hľadiska sa v bloku nachádzajú funkcie bývania (RD) a OV orientovaná do Sládkovičovej
ulice.
Celková plocha bloku je 2,47 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: prerušovaná, pevne stanovená hranami exist. zástavby,
nová zástavba - viď. grafická čas
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
2 - 3 n.p. pre zástavbu vo vnútrobloku
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B34:
- Plochy všeobecného bývania BV (slúžia pre bývanie s možnos ou umiestnenia vybavenosti
a podnikateľských aktivít s významom nad rámec daného územia)
- prítomnos prvkov ÚSES - plošný IP (záhrady RD)
- líniový IP (Sládkovičova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obytné budovy (podiel podl. plôch pre bývanie je min. 60%)
- obchodné, administratívne objekty
- obchodné zariadenia, verejné stravovanie, ubytovanie
- drobné zariadenia výroby a výrobných služieb nerušiacich funkciu bývania
- správne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné, športové zariadenia
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,26

REGULAČNÝ LIST B35
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B35
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B35 je nepravidelného trojuholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na
severovýchode ulicou D. Tatarku, na juhozápade potokom Dubová. Územie bloku je
rovinaté, štruktúra zástavby je rastlá, nehomogénna vidieckeho charakteru. Z funkčného
hľadiska sa v bloku nachádzajú funkcie bývania (RD).
Celková plocha bloku je 0,64 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: prerušovaná, pevne stanovená hranami exist. zástavby
nová zástavba - viď. grafická čas
Počet nadzem. podlaží: 2 - 3 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B35:
- Plochy všeobecného bývania BV (slúžia pre bývanie s možnos ou umiestnenia vybavenosti
a podnikateľských aktivít s významom nad rámec daného územia)
- prítomnos prvku ÚSES - MBK Dubová
Prípustná funkčná náplň:
- obytné budovy (podiel podl. plôch pre bývanie je min. 60%)
- obchodné, administratívne objekty
- obchodné zariadenia, verejné stravovanie, ubytovanie
- drobné zariadenia výroby a výrobných služieb nerušiacich funkciu bývania
- správne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné, športové zariadenia
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 58 : Úprava potoka Dubová (viď grafická čas )
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,27

REGULAČNÝ LIST B36
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B36
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B36 je nepravidelného trojuholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
potokom Dubová, na západe Žilinskou ulicou, na juhu ulicou A. Hlinku. Územie bloku je
rovinaté, štruktúra zástavby je regulovaná, homogénna, tvorená bodovými panelovými
bytovými objektami.
Celková plocha bloku je 2,18 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: voľná
Počet nadzem. podlaží: 2 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 2 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B36:
- Plochy OV ( O), plochy bývania čistého BČ.
- prítomnos prvkov ÚSES - MBK Dubová
- plošný IP (pri Pažickom moste)
- líniový IP (ul. A. Hlinku)
Prípustná funkčná náplň:
- obytné budovy
- obchodné, administratívne objekty
- obchodné zariadenia, verejné stravovanie, ubytovanie
- drobné zariadenia výroby a výrobných služieb nerušiacich funkciu bývania
- správne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné, športové zariadenia
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 58 : Úprava potoka Dubová
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,12

REGULAČNÝ LIST B37
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B37
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B37 je nepravidelného trojuholníkového pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe
Hodžovou ulicou, na západe Kukorelliho ulicou, na juhu Sládkovičovou ulicou. Územie
bloku je rovinaté, štruktúra zástavby je rastlá, nehomogénna, vidieckeho charakteru.
Z funkčného hľadiska sa v bloku nachádzajú funkcie bývania (RD) a nepoužívaný areál
výroby.
Celková plocha bloku je 0,51 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: prerušovaná, pevne stanovená hranami exist. zástavby
nová zástavba viď. grafická čas
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B37:
- Plochy všeobecného bývania BV (slúžia pre bývanie s možnos ou umiestnenia vybavenosti
a podnikateľských aktivít s významom nad rámec daného územia)
- prítomnos prvkov ÚSES - MBK Dubová
- líniový IP (Sládkovičova ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- obytné budovy (podiel podl. plôch pre bývanie je min. 60%)
- obchodné, administratívne objekty
- obchodné zariadenia, verejné stravovanie, ubytovanie
- drobné zariadenia výroby a výrobných služieb nerušiacich funkciu bývania
- správne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné, športové zariadenia
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- líniová, plošná zeleň

Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 58 : Úprava potoka Dubová (viď grafická čas )
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,37

REGULAČNÝ LIST B38
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B38
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B38 je nepravidelného pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe pešou trasou
vedúcou od futbalového štadiónu k objektu Mestského múzea, na západe ulicou Pod
Párovcami, na juhu Beethovenou ulicou, na severe areálom futbalového štadióna. Územie
bloku je rovinaté, je tvorené mestským parkom - Sad A. Kme a.
Celková plocha bloku je 13,035 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: voľná, viď graf. čas
Počet nadzem. podlaží: 2 - 3 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B38:
- Plochy parkovej zelene PZ
- prítomnos prvku ÚSES - MBC (Mestský park)
Prípustná funkčná náplň:
- vodné plochy
- detské ihriská
- nenáročné športoviská
- amfiteátre pre kultúrne účely
- hygienické a občerstvovacie zariadenia
- malá architektúra v rozsahu nenarúšajucom charakter územia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
- plochy a zariadenia, ktoré svojou prevádzkou môžu výrazne a dlhodobo obmedzi alebo
naruši kúpeľnú funkciu v rámci kúpeľného územia alebo jeho ochranného pásma

3.Verejnoprospešné stavby
VPS č. 32 : Rekonštrukcia mestského parku (viď grafická čas )
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,01

REGULAČNÝ LIST 39
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B39
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B39 je nepravidelného pôdorysného tvaru, ohraničený je na západe pešou trasou
vedúcou od futbalového štadiónu k objektu Mestského múzea, na východe nábrežím
Biskupického kanála, na juhu Beethovenou alejou, na severe areálom futbalového štadióna.
Územie bloku je rovinaté, je tvorené upravenými zelenými plochami, nachádzajú sa tu
i zariadenia OV kultúrno-spoločenského charakteru (Dom umenia, amfiteáter)
Celková plocha bloku je 6,68 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B37:
- Plochy parkovej zelene PZ , plochy občianskej vybavenosti (K,U,A)
- prítomnos prvku ÚSES - MBC (Mestský park)
- líniový IP (Nábr. I. Krasku)
Prípustná funkčná náplň:
- zariadenia ubytovania a cestovného ruchu
- zariadenia kultúry
- zariadenia administratívy
- zariadenia kúpeľníctva a kúpeľnej starostlivosti
- vodné plochy
- detské ihriská
- nenáročné športoviská
- amfiteátre pre kultúrne účely
- hygienické a občerstvovacie zariadenia
- malá architektúra v rozsahu nenarúšajucom charakter územia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia

- nevyhnutné plochy technického vybavenia
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
- plochy a zariadenia, ktoré svojou prevádzkou môžu výrazne a dlhodobo obmedzi alebo
naruši kúpeľnú funkciu v rámci kúpeľného územia alebo jeho ochranného pásma
3.Verejnoprospešné stavby :
VPS č. 32 : Rekonštrukcia mestského parku
VPS č. 66 : Úprava obslužnej komunikácie
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,03

REGULAČNÝ LIST B40
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B40
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B40 je pravidelného pôdorysného tvaru, ohraničený je na západe objektom SPŠE, na
juhu Bernolákovou ulicou, na severe areálom gymnázia, na východe objektom Mestského
úradu. Územie bloku je rovinaté, je tvorené upravenými zelenými plochami. Z funkčného
hľadiska ide o mestský zhromažďovací a pobytový priestor, dotvorený je plochami
povrchových parkovísk.
Celková plocha bloku je 0,37 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: Počet nadzem. podlaží: Počet podzem. podlaží: Počet ustúpených podlaží: 2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B40:
- Plochy parkovej zelene PZ
- prítomnos prvku ÚSES - plošný IP (Nám. SNP)
Prípustná funkčná náplň:
- vodné plochy
- hygienické a občerstvovacie zariadenia
- malá architektúra v rozsahu nenarúšajucom charakter územia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- nevyhnutné plochy technického vybavenia
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi

- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt
3.Verejnoprospešné stavby :
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,00

REGULAČNÝ LIST B41
1.Označenie regulovanej plochy
Blok B41
2.Charakteristika regulovanej plochy
Blok B41 je nepravidelného pôdorysného tvaru, ohraničený je na východe územím bloku
B14, západe Sládkovičovou ulicou, na juhu Hollého ulicou, na severe Teplickou ulicou.
Územie bloku je rovinaté, zastavané je rastlou nekompaktnou zástavbou tvorenou objektami
liečebno-kúpeľného a relaxačno-rehabilitačného charakteru Vojenského kúpeľného ústavu
(VKÚ).
Celková plocha bloku je 2,38 ha.
A.Záväzné regulatívy
1.Stavebné regulatívy
Stavebná čiara: voľná
Počet nadzem. podlaží: 3 - 4 n.p.
Počet podzem. podlaží: 0 - 1 p.p.
Počet ustúpených podlaží: 0 - 1
2.Funkčné regulatívy
Základná funkčná charakteristika bloku B41:
- Plochy parkovej zelene PZ a plochy občianskej vybavenosti Z (zdravotníctvo)
- prítomnos prvkov ÚSES - líniové IP (Sládkovičova, Teplická, Hollého ul.)
Prípustná funkčná náplň:
- zdravotnícke, kúpeľné, relaxačno - rekreačné objekty
- doplnková funkcia bývania
- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy technického vybavenia
- príslušné komunikácie a pešie plochy
Neprípustná funkčná náplň:
- plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
- plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov
- plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
- plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb
vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt

3.Verejnoprospešné stavby :
VPS č. 65 : Úprava križovatky Sládkovičova - Hollého ul.
VPS č. 67 : Nové obslužné komunikácie pri intenzifikácii a dostavbe blokov
VPS č. 68 : Rekonštrukcia a vybudovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii a
dostavbe blokov
4. Maximálny koeficient zastavanosti: Kz 0,26

ČAS ŠTVRTÁ, §13 Záverečné ustanovenia, ods. 2 znie nasledovne:
2) Dokumentácia Územného plánu centrálnej mestskej zóny Pieš any je uložená na
Mestskom úrade v Pieš anoch a Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky,
oddelení územného plánovania. Občania majú právo do nej nahliadnu a robi si z nej
výpisy.

Ostatné ustanovenia VZN č. 15/2001 v znení noviel č. 1/2005, 1/2008, 26/2008 zostávajú
v platnosti bez zmien.

Článok II.
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Piešťany č. ...../2017, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 15/2001 v znení noviel č. 1/2005, 1/2008, 26/2008, sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo mesta Piešťany; bolo schválené dňa ................... uznesením MsZ č.
........./2017 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Pieš any

Prílohy č.1, 2 a 3 zostávajú pri návrhu zmeny a doplnenia tohto VZN nezmenené.
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