
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava, Devínska Nová Ves 

Spracovateľ: AŽ PROJEKT s.r.o.  

JANUÁR 2017  



ÚZEMNÝ PLÁN CMZ DEVÍNSKA NOVÁ VES – NÁVRH – ZÁVÄZNÁ ČASŤ 2 

OBSTARÁVATEĽ 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves 

Novoveská 17/A 

843 10 Bratislava 49 

Ing. arch. Marta Závodná 

Obstarávateľská činnosť v zmysle § 2a stavebného zákona RČ 340 

 

SPRACOVATEĽ 

AŽ PROJEKT, s.r.o. 

Toplianska 28, 821 07 Bratislava 

+421 2 45523896 

atelier@azprojekt.sk 

www.azprojekt.sk 

 

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV 

Urbanizmus Ing. Mária Krumpolcová 

 Ing. arch. Ing. Peter Derevenec 

  

Demografia Ing. Vojtech Krumpolec 

Zeleň 

Ochrana prírody a krajiny 

Mgr. Jana Sálková, Ing. Zuzana Takáčová 

Životné prostredie Mgr. Jana Sálková 

Občianska Vybavenosť Ing. Mária Krumpolcová 

Doprava Ing. Kristián Szekeres 

Vodné hospodárstvo Ing. Mária Olšinská 

Elektrická energia Ing. Miloš Červenka 

Plyn Ing. Milan Viskup 

Grafické spracovanie Ing. arch. Ing. Peter Derevenec 

  

 

mailto:atelier@azprojekt.sk
http://www.azprojekt.sk/


ÚZEMNÝ PLÁN CMZ DEVÍNSKA NOVÁ VES – NÁVRH – ZÁVÄZNÁ ČASŤ 3 

1 VYMEDZENIE HRANICE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 4 

2 REGULÁCIA FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 6 

2.1 Všeobecná časť (definovanie pojmov) 6 

3 REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA POZEMKOV 9 

3.1.1 Regulačné listy pre zariadenia občianskej vybavenosti 17 

3.2 Členenie CMZ pre potreby regulácie 33 

Členenie CMZ 33 

3.3 Regulatívy pamiatkovej ochrany 108 

3.3.1 Ochranné pásmo NKP 108 

3.3.2 Zásady pamiatkovej ochrany na území CMZ 117 

3.4 Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 118 

3.4.1 Doprava 118 

3.4.2 Technická infraštruktúra 118 

3.5 Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb 119 

3.6 Regulatívy ochrany a tvorby životného prostredia a zelene 119 

3.7 Zoznam verejnoprospešných stavieb 123 

 

 

  



ÚZEMNÝ PLÁN CMZ DEVÍNSKA NOVÁ VES – NÁVRH – ZÁVÄZNÁ ČASŤ 4 

 

Predmetné územie sa nachádza v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves. Je priestorovo definované 

hranicou riešeného územia a hranicou pre širšie vzťahy, v zmysle grafickej schémy.  

Hranica riešeného územia je vymedzená na severe areálom Roľníckeho družstva na Mlynskej ulici,  

ulicami Na hriadkach, Podhorská, južnou časťou Námestia J. Kostru, východne ul. P. Horova, Milana 

Marečka, severným okrajom Námestia J. Kostru, ul. Na Grbe až do bodu križovania ul. Mlynská a línie 

ŽSR a južným okrajom  areálu Železničnej stanice Bratislava – DNV. Celkový rozsah vymedzeného 

riešeného územia je 95, 45 ha. 

Slúžia pre preukázanie funkčných a prevádzkových väzieb navrhovanej funkčno-priestorovej štruktúry 

centrálnej mestskej zóny MČ v rámci širšie vymedzeného riešeného územia, vrátane previazania na 

celomestskú urbanistickú koncepciu. Územie pre riešenie širších vzťahov je vymedzené: 

 Z východnej strany koridorom železničnej trate č. 110 Bratislava – Břeclav a cestou vedenou 

rovnobežne so železničnou traťou, 

 Zo severnej strany pretína zhlavie železničnej stanice Devínska Nová Ves a areál 

hospodárskeho dvora 

 Zo západnej strany prechádza poľnohospodársky využívanou krajinou a tokom rieky Morava 

 Z južnej strany prechádza existujúcou rodinnou zástavbou a sídliskom Kostolné 
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Prvky systému regulácie sú v územnom pláne zóny vyjadrené kombináciou grafického vyznačenia na 

výkresoch (predovšetkým na výkrese priestorovej a funkčnej regulácie) a textového popisu ako 

súčasť záväznej časti, pričom platí princíp komplexity v rámci ich aplikácie pri investičnej činnosti  

Pre účely územného plánu CMZ sa regulačné prvky priestorového usporiadania, ktoré sú na výkrese 

priestorovej a funkčnej regulácie (v.č. 3) definujú nasledovne: 

Je charakteristická časť zóny, pre ktorú sú stanovené: 

 zásady podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, 
stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia, 

 zásady umiestňovania stavieb na jednotlivých pozemkoch, 

 zásady začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny 

Pozemok je vymedzený ako najnižšia organizačno – priestorová jednotka, ktorá môže byť zastavaná 

alebo nezastavaná nadzemnými podlažiami, na ktorú sa viaže regulácia: 

 územné vymedzenie pozemku v rámci bloku 

 spodrobnenie funkčného využitia určením prípustného (dominantného, doplnkového), 
prípustného v obmedzenom rozsahu  a neprípustného funkčného využitia pozemku 

 určenie zastavovacích podmienok: 

 umiestnenie stavby na pozemku, v ktorom sa premietajú a spodrobňujú hlavné 
kompozičné a priestorové prvky urbanistickej koncepcie a funkčnej charakteristiky 
sektoru 

 určenie polohy a výšky stavby 

 intenzita využitia pozemku: 

 IZP koeficient zastavanej plochy ako záväzné maximum 

 KZ koeficient zelene ako záväzné minimum 

 IPP index podlažných plôch ako záväzné maximum, 

 IZÚ index objemového zaťaženia územia 

 spôsob zástavby (typologický priestorový druh) 

 napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia 

 spôsob ozelenenia 

 požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Intenzita využitia územia je miera exploatácie územia zástavbou, vyjadrená množstvom zástavby na 

jednotku územia. Ukazovateľmi intenzity využitia územia sú relatívne ukazovatele: index podlažných 

plôch, index zastavaných plôch, pričom najčastejšie bývajú stanovené ako maximálne prípustná 
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hranica miery využitia územia. Pre zabezpečenie zachovania potrebného rozsahu zelene v území sa 

používa koeficient zelene.  

 index podlažných plôch (IPP) udáva pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou 
pozemku, 

 koeficient zastavanosti (IZP) udáva pomer medzi plochou zastavanou stavbami a celkovou 
plochou stavebného pozemku,  

 index objemového zaťaženia územia na ha (IZÚ) je ukazovateľ intenzity využitia územia, 
ktorý vyjadruje pomer celkového stavebného objemu zástavby (jej nadzemnej a podzemnej 
časti) v m3 k celkovej výmere vymedzeného územia v ha. Je ako významný ukazovateľ 
uplatnený pri stanovovaní nárokov miery využitia územia v centre mesta, pretože vyjadruje aj 
nároky na rozsah podzemnej časti zástavby. Keďže prostredníctvom tohto ukazovateľa je 
možné jednoducho stanoviť rámcový objem zástavby rozvojových území, je podkladom pre 
orientačné odvodenie nadväzných nárokov (napr. energetických)  

 index zelených plôch (IZP) udáva pomer medzi plochou zelene na pozemku k celkovej ploche 
stavebného pozemku. Plocha zelene je upravená alebo neupravená časť terénu, pričom na 
ňom, pod ním a nad ním nie je umiestnená žiadna stavba. V regulácii sa stanovuje požiadavka 
na záväzné minimum zelených plôch na pozemku, 

Za nadzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré má priemernú úroveň podlahy maximálne 

800 mm pod najnižšou úrovňou upraveného terénu priliehajúceho k budove. Pri rôznych výškových 

úrovniach podlahy sa priemerná úroveň podlahy určí váženým priemerom jednotlivých výškových 

úrovní podláh celého podlažia. 

je najvyššie nadzemné podlažie s plochou max. 49% plochy posledného normálneho podlažia. 

Objekt zastrešený plochou strechou je objekt, ktorého rovina strešnej konštrukcie zviera s 

vodorovnou rovinou uhol maximálne 10 stupňov. 

Objekt zastrešený šikmou strechou je objekt, so sklonom vonkajšieho povrchu < 10° α ≤ 45°. Sklony 

šikmých striech jednotlivých objektov v riešenom území CMZ Devínska Nová ves musia byť zároveň 

prispôsobené tradičnému sklonu zastrešenia okolitých objektov.  

Možnosť umiestnenia vikierov a strešných okien je potrebné posúdiť, v súlade s konkrétnymi 

požiadavkami na architektonické stvárnenie konkrétneho objektu (predovšetkým s ohľadom na 

požiadavky KPÚ Bratislava). 

Plochou zelene sa rozumie nespevnená plocha na úrovni priľahlého upraveného terénu, 

nezasahujúca do plochy zastavanej stavbami, určená výhradne na výsadbu rastlín (okrasných, 

hospodárskych,...) dotvárajúcich charakter prostredia podľa typu jeho funkčného využitia, 

nachádzajúca sa na rastlom teréne. 

Rastlým terénom sa rozumie plocha, pod ktorou sa nenachádzajú stavebné konštrukcie s výnimkou 

líniových vedení technickej infraštruktúry. 
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 celková výška budovy je určená maximálnym počtom nadzemných podlaží, resp. 

u športových zariadení konštrukčnou výškou 

 odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č. 532/2002 Z. z.  

 pozemok je možné oplotiť plotom maximálnej výšky 1600 mm alebo živým plotom max. 

výšky 1000 mm 

 oplotenie rožných pozemkov nesmie zasahovať do rozhľadového poľa komunikácií 

Charakteristika typov urbanistickej štruktúry zastavaného územia CMZ 

1. Kompaktná bloková zástavba 

 zástavba vytvárajúca a úplne vymedzujúca ohraničený vnútorný priestor, urbanistický 
interiér, 

 štruktúra je založená na susedstve vymedzujúcich prvkov (budovy, objekty malej 
architektúry, zeleň) a ich bezprostrednej vzťahovej závislosti, 

 súvislosť vymedzujúcich prvkov vychádza z priamych fyzických väzieb jednotlivých prvkov. 

2. Otvorená bloková zástavba 

 zástavba vytvárajúca otvorený vnútorný priestor s priamymi väzbami na ďalšie priestory, 

 urbanistický interiér predmetnej štruktúry nie je úplne vymedzený a nie je kompaktne 
ohraničený, 

 štruktúra je založená na susedstve vymedzujúcich prvkov a ich bezprostrednej vzťahovej 
závislosti, 

 súvislosť vymedzujúcich prvkov vychádza z fyzických väzieb prvkov alebo je dosahovaná 
optickou kontinuitou prvkov. 

3. Kompaktná radová zástavba 

 zástavba vytvárajúca a celostne vymedzujúca ulicový priestor s rôznymi šírkovými, hĺbkovými 
a výškovými parametrami, 

 štruktúra je založená na priamom susedstve vymedzujúcich prvkov, ktoré vytvárajú súvislé 
kompozičné rady bez prerušení, 

 súvislosť vymedzujúcich prvkov vychádza z priamych fyzických väzieb jednotlivých prvkov. 

4. Otvorená radová zástavba 

 zástavba vytvárajúca otvorený ulicový priestor s rôznymi šírkovými, hĺbkovými a výškovými 
parametrami, 

 štruktúra je založená na susedstve vymedzujúcich prvkov, ktoré vytvárajú nesúvislé 
kompozičné rady zložené z izolovaných bodových prvkov s rôznymi stupňami prerušenia, 

 súvislosť vymedzujúcich prvkov vychádza z fyzických väzieb prvkov alebo je dosahovaná 
optickou kontinuitou prvkov. 

5. Voľná zástavba solitérov 

 zástavba nevytvára ucelený, kompaktný priestor, priestorový rámec vzniká na základe 
dojmovej previazanosti bodových prvkov, 
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 priestorový prejav solitérov je relatívne samostatný. 

Zastavovacie podmienky na jednotlivých pozemkoch sú určené stavebnými čiarami 

Stavebná čiara – je územný priemet zvislej roviny, ktorá je rozhraním zastaviteľnej a nezastaviteľnej 

časti pozemku. V nezastaviteľnej časti pozemku nie je možné umiestňovať žiadne trvalé budovy, bez 

ohľadu na to, či majú nadzemné alebo podzemné podlažia. 

Uličná čiara – je hranicou medzi pozemkom a verejným priestranstvom, alebo verejným 

komunikačným priestorom. 

 

Stanovenie druhu funkčného využitia je navrhnuté pre vymedzené stavebné pozemky. Funkčná 

regulácia špecifikuje v súlade s metodikou používanou pre ÚPN hl. mesta SR Bratislavy druh 

funkčného využitia regulačných jednotiek v členení na: 

 prevládajúce 

 prípustné (dominantné, doplnkové) 

 prípustné v obmedzenom rozsahu 

 neprípustné  

Pre reguláciu funkčného využitia pozemkov sú stanovené nasledovné druhy zariadení a zástavby 

Funkčné využitie územia s kódom 201 – územia občianskej vybavenosti celomestského a 

nadmestského významu, 202 - územia občianskej vybavenosti lokálneho významu (v zmysle 

územného plánu hl. mesta SR Bratislavy 2007 v znení následných zmien a doplnkov), bolo pre 

potreby regulácie na úrovni zóny spodrobnené s doplnením o špecifikáciu možných a vhodných 

zariadení v rámci jednotlivých regulačných blokov.  

Tab. 1 Funkčné využitie 

FUNKČNÉ VYUŽITIE Kód v zmysle ÚPN  

Bývanie  B 

 Rodinná zástavba 102 B-RD 

 Bytová zástavba 101 B-BD 

Občianska vybavenosť 201, 202 OV 

 Administratíva, správa a riadenie  OV-A 

 Školstvo vzdelávanie a výskum  OV-V 

 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť  OV-Z 

 Cirkevné zariadenia  OV-C 

 Verejné stravovanie a ubytovanie  OV-U 

 Športové zariadenia  OV-Š 

 Kultúrne zariadenia  OV-K 

 Obchod a služby  OV-O 
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FUNKČNÉ VYUŽITIE Kód v zmysle ÚPN  

Doprava  D 

 Hromadné garáže  D-HG 

    

Technická infraštruktúra  TI 

    

NEZASTAVATEĽNÉ PLOCHY   

Verejné priestranstvá   

 Verejné priestranstvá - Námestia  VP 

Zeleň  Z 

 Zeleň záhrad 1203 Z-Z 

 Parková zeleň 1110 Z-P 

 Zeleň verejná   1110 Z-V 

 Zeleň vyhradená   1120 Z-VH 

 Zeleň špeciálna 1120 Z-Š 

 Zeleň športových zariadení 1120 Z-ŠZ 

 Sprievodná zeleň komunikácií 1120 Z-K 

 Zeleň krajinná 1002 Z-KR 
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OBYTNÉ ÚZEMIA 102 - MÁLOPODLAŽNÁ ZÁSTAVBA OBYTNÉHO 

ÚZEMIA  B-RD 

 Predstavujú plochy malopodlažnej bytovej zástavby prevažne pre bývanie v rodinných 

domoch aj s hospodárskou činnosťou, ktorá nemá negatívny dopad na životné prostredie, 

doplnené nevyhnutnou občianskou, dopravnou a technickou vybavenosťou. 

 Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom 

z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. 

Prevládajúce 

 rôzne formy zástavby rodinných domov 

Prípustné 

 bytové domy do 4 nadzemných podlaží 

 zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov 

 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako vstavané 

 zariadenia telovýchovy a voľného času rozptýlené v území 

 solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územiu 

 zariadenia drobných prevádzok služieb 

 zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane 

komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností 

neprípustné 

 zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí málopodlažné bytové 

domy v stabilizovaných územiach rodinných domov 

 bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 

 stavby občianskej vybavenosti areálového typu s vysokou koncentráciou návštevníkov a 

nárokov na obsluhu územia 

 stavby na individuálnu rekreáciu 

 areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, 

skladové areály, 

 distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 

 ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou plynu 

 zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 



ÚZEMNÝ PLÁN CMZ DEVÍNSKA NOVÁ VES – NÁVRH – ZÁVÄZNÁ ČASŤ 12 

OBYTNÉ ÚZEMIA  - VIACPODLAŽNÁ ZÁSTAVBA OBYTNÉHO ÚZEMIA 

– KÓD 101   B-BD 

 Územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch a k nim prislúchajúce 

nevyhnutné zariadenia – v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho 

vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a 

technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. 

 Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej 

časti zástavby funkčnej plochy. 

 Základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii 

územia. 

prevládajúce 

 viacpodlažné bytové domy 

prípustné 

 stavby a zariadenia zabezpečujúce komplexnosť a obsluhu obytného územia v súlade 

s významom a potrebami územia, zariadenia občianskej vybavenosti predovšetkým vstavané 

do objektov bývania - 

 zariadenia obchodu a služieb, verejného stravovania, zariadenia pre kultúru, školstvo, 

zariadenia pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc 

 zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov 

 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 bytové domy do 4 nadzemných podlaží, rodinné domy v doplnkovom rozsahu 

 zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu, pokiaľ nie sú súčasťou lokálnych 

centier 

 zariadenia telovýchovy a voľného času, zariadenia sociálnej starostlivosti rozptýlené v území 

 solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územiu 

 zariadenia drobných prevádzok služieb 

 zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane 

komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností 

neprípustné 

 zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 

 stavby občianskej vybavenosti areálového typu s vysokou koncentráciou návštevníkov 

a nárokov na obsluhu územia 

 stavby na individuálnu rekreáciu 
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 areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

 skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 

 ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou plynu 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - 201 občianska vybavenosť 

celomestského a nadmestského významu 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu 

s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy 

zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre 

požiarnu a civilnú obranu. 

Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby 

funkčnej plochy. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 zariadenia administratívy, správy a riadenia 

 zariadenia kultúry a zábavy 

 zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 

 ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

 zariadenia verejného stravovania 

 zariadenia obchodu a služieb 

 zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 

 zariadenia školstva, vedy a výskumu 

prípustné 

 integrované zariadenia občianskej vybavenosti 

 areály voľného času a multifunkčné zariadenia 

 účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

 zeleň líniovú a plošnú 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy 

 zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 

 vedecko – technické a technologické parky 

 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

 zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb 

 zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane 

komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností 

neprípustné 

 zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 

 rodinné domy 
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 areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

 skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 

 autokempingy 

 stavby na individuálnu rekreáciu 

 zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
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ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - 202 občianska vybavenosť 

lokálneho významu 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia občianskej vybavenosti slúžiace pre umiestňovanie stavieb a zariadení lokálneho významu, 

predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Súčasťou územia sú plochy zelene, 

vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a 

civilnú obranu. 

Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby 

funkčnej plochy. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 zariadenia administratívy, správy a riadenia 

 zariadenia školstva 

 zariadenia kultúry 

 zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, 

 zariadenia cirkví 

 zariadenia verejného stravovania, služieb a obchodu 

prípustné 

 bývanie v rozsahu do 30% celkových nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy 

 integrované zariadenia občianskej vybavenosti 

 zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie 

 zeleň líniovú a plošnú 

 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti slúžiace obsluhe územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 bývanie v rozsahu do 30% celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej 

plochy 

 zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 

 ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

 účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

 zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane 

komunálnych odpadov 

 s obsahom škodlivín z domácností 

neprípustné 

 zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 
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 bývanie v rodinných domoch 

 bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 

 autokempingy 

 areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

 skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 

 stavby na individuálnu rekreáciu 

 zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

Regulačné listy pre zariadenia občianskej vybavenosti so špecifikáciou o ich charakteristiku a funkčné 

využitie so stanovením prípustných, prípustných v obmedzenom rozsahu a neprípustných funkcií. 
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VEREJNÉ UBYTOVANIE A STRAVOVANIE OV-U 

 Zariadenia hotelov, penzióny, reštaurácie, kaviarne, cukrárne musia svojim 

stavebnotechnickým usporiadaním, vybavením a vysokou kvalitou interiéru spĺňať 

požiadavky na krátkodobý pobyt. 

Prípustné 

Dominantné 

 Krátkodobý pobyt 

Doplnkové 

 Zariadenia občianskej vybavenosti vhodné na integráciu do OV-U  

o Stravovacie zariadenia – reštaurácie, kaviarne, bufety, cukrárne 

o Kongresové a kultúrno-spoločenské zariadenia, 

o Malé rekreačno-rekondičné zariadenia – fittness, sauna, posilňovne, 

o Obchod a služby – predajne s čistou a tichou prevádzkou bez dennej frekvencie 

zásobovania a denným časom prevádzky 

o Zdravotníctvo – lekárne, 

Ostatné doplnkové funkcie 

 Odstavné plochy a garáže pre potreby užívateľov a návštevníkov budovy, pričom počet 

odstavných a parkovacích plôch musí zodpovedať STN 73 6056,  

 Parkovo upravená plošná zeleň verejných priestorov a areálov 

 Zeleň líniová verejných priestorov a areálov 

 Zeleň spevnených plôch, parkovísk a hromadného parkovania 

 Zeleň ubytovacích a stravovacích zariadení 

 Malé športovorekreačné zariadenia, 

 Nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia OV-U, 

 Služby – foto, zariadenia osobných služieb – kaderníctvo, kozmetika, a pod., 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 Služby – zberne čistiarní, foto, požičovne priemyselného tovaru, video požičovne, zariadenia 

osobných služieb – kaderníctvo, kozmetika, opravárenské služby a pod. 

Neprípustné  

 Výroba, skladovanie a zariadenie dopravy, 

 Nočné kluby s možnosťou potenciálneho konfliktu v obytnej zóne 

 V OV-U sa nesmú umiestňovať prevádzky, ktoré sú v rozpore z vyhláškou MZ SR č. . 549/2007 

Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 

o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení 

neskorších predpisov. 
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ADMINISTRATÍVA OV-A 

 Predstavujú plochy pre umiestňovanie budov administratívy, správy a na riadenie, pre banky, 

poisťovne a pošty. Administratívne budovy musia svojím stavebnotechnickým usporiadaním 

a vybavením spĺňať požiadavky na pracovné prostredie vyhovujúce vykonávaniu 

administratívnych činností, bankových činností, prevádzke pôšt a doplnkových aktivít. 

Prípustné 

Dominantné 

 Administratíva, budovy verejnej správy, banky, pošty, 

 mestské reprezentačné a administratívno-správne zariadenia, reprezentačné štátne 

a zahraničné zariadenia, zariadenia občianskych združení a politických strán a pod., 

Doplnkové 

 Zariadenia občianskej vybavenosti vhodné na integráciu do OV-A 

o Stravovacie zariadenia – reštaurácie, kaviarne, bufety, 

o Kongresové a kultúrno-spoločenské zariadenia, 

o Obchod a služby – predajne s čistou a tichou prevádzkou 

o Zdravotníctvo – výdajňa liekov, 

Ostatné doplnkové funkcie 

 Núdzové ubytovanie pre riadiaci personál 

 Malé rekreačno-rekondičné zariadenia – fittness, posilňovne, sauna,  

 Odstavné plochy a garáže pre potreby užívateľov a návštevníkov budovy, pričom počet 

odstavných a parkovacích plôch musí zodpovedať STN 73 6056,  

 Parkovo upravená plošná zeleň verejných priestorov a areálov 

 Zeleň spevnených plôch, parkovísk a hromadného parkovania 

 Zeleň pri objektoch občianskej vybavenosti 

 Malé športovorekreačné zariadenia, 

 Nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia OV-A, 

 Služby – foto, zariadenia osobných služieb – kaderníctvo, kozmetika, a pod., 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 - 

Neprípustné  

 Výroba, skladovanie a zariadenie dopravy, 

 V OV-A sa nesmú umiestňovať prevádzky, ktoré sú v rozpore z vyhláškou MZ SR č. . 549/2007 

Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 

o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení 

neskorších predpisov. 
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ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A VÝSKUM OV-V 

 Predstavujú plochy pre umiestňovanie zariadení slúžiacich prevažne na vzdelávanie, výchovu 

a výskum. Ide hlavne o materské školy, základné, stredné a vysoké školy, špeciálne školy 

a vzdelávacie zariadenia, ako aj výskumné a vývojové centrá.  

Prípustné 

Prevládajúce 

 Materské školy 

 Základné, stredné a vysoké školy, 

 Výskumné a vývojové centrá 

Doplnkové 

 Zariadenia občianskej vybavenosti vhodné na integráciu do OV-V 

o Stravovacie zariadenia – jedálne, bufety, 

o Športové zariadenia – telocvične, fittness, sauna, 

o Kancelárske priestory, 

o Malé rekreačno-rekondičné zariadenia – fittness, sauna, malé balneoterapie, 

o Zdravotníctvo – ambulancie lekárov, ošetrovňa, výdajňa liekov, 

o Odstavné plochy a garáže pre potreby užívateľov a návštevníkov budovy, pričom počet 

odstavných a parkovacích plôch musí zodpovedať STN 73 6056,  

o Parkovo upravená plošná zeleň areálov, líniová zeleň areálov 

o Zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení parkovania 

o športoviská a športové ihriská,  

o Nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia OV-V, 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 Služobný byt prevádzkovateľa zariadenia 

Neprípustné 

 Výroba, skladovanie  

 zariadenie dopravy, 

 V OV-V sa nesmú umiestňovať prevádzky, ktoré sú v rozpore z vyhláškou MZ SR č. . 549/2007 

Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 

o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení 

neskorších predpisov. 
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KULTÚRA OV-K 

 Predstavujú plochy pre umiestňovanie zariadení kultúry a osvety (kultúrno-spoločenské 

a zábavné centrá, knižnice, strediská pre klubovú a spolkovú činnosť, kultúrne a osvetové 

strediská a pod.), 

Prípustné 

Dominantné 

 Zariadenia vybavenosti kultúry (kultúrno-spoločenské a zábavné centrá, kongresové 

a kultúrno-spoločenské zariadenia, 

 Zariadenia vybavenosti osvety knižnice, kultúrne a osvetové strediská, strediská pre klubovú 

a spolkovú činnosť a pod.), 

 Zariadenia múzeí a galérií  

Doplnkové 

 Zariadenia občianskej vybavenosti vhodné na integráciu do OV-K 

o Stravovacie zariadenia – reštaurácie, kaviarne, bufety, 

o Obchod a služby – predajne s čistou a tichou prevádzkou 

o Núdzové ubytovanie pre riadiaci personál 

o Malé rekreačno-rekondičné zariadenia – fittness, sauna,  

o Odstavné plochy a garáže pre potreby užívateľov a návštevníkov budovy, pričom počet 

odstavných a parkovacích plôch musí zodpovedať STN 73 6056,  

o Parkovo upravená plošná zeleň verejných priestorov, líniová zeleň 

o  

o Zeleň malých ihrísk pre oddych návštevníkov 

o Nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia OV-K, 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 - 

Neprípustné 

 Výroba, skladovanie a zariadenie dopravy, 

 V OV K sa nesmú umiestňovať prevádzky, ktoré sú v rozpore z vyhláškou MZ SR č. . 549/2007 

Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 

o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení 

neskorších predpisov. 
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ZDRAVOTNÍCKE A SOCIÁLNE ZARIADENIA OV-Z 

 Predstavujú plochy pre umiestňovanie zariadení nemocníc, polikliník, zdravotných stredísk, 

samostatných ambulancií, rýchlej zdravotnej služby, detských jaslí, domovov dôchodcov, 

hospicov, domovov opatrovateľskej služby a rôznych iných typov špeciálnych sociálnych 

zariadení.  

Prípustné 

Prevládajúce 

 nemocnice, polikliniky, zdravotné strediská, samostatných ambulancie, hospice, rýchla 

zdravotná služba 

 detské jasle,  

 domovov dôchodcov, domy opatrovateľskej služby,  

Doplnkové 

 Zariadenia občianskej vybavenosti vhodné na integráciu do OV-Z 

o Stravovacie zariadenia – jedálne, bufety, 

o Rehabilitačné a rekondičné zariadenia – telocvične, bazény, sauny, balneoterapia,  

o Administratíva 

o Kancelárske priestory, 

o Odstavné plochy a garáže pre potreby užívateľov a návštevníkov budovy, pričom počet 

odstavných a parkovacích plôch musí zodpovedať STN 73 6056,  

o Parkovo upravená plošná zeleň areálov a verejných priestorov, líniová zeleň areálov 

o Zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení parkovania 

o Nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia OV-Z, 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 Služobný byt prevádzkovateľa zariadenia 

Neprípustné  

 Výroba, skladovanie  

 zariadenie dopravy, 

 V OV Z sa nesmú umiestňovať prevádzky, ktoré sú v rozpore z vyhláškou MZ SR č. . 549/2007 

Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 

o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení 

neskorších predpisov. 



ÚZEMNÝ PLÁN CMZ DEVÍNSKA NOVÁ VES – NÁVRH – ZÁVÄZNÁ ČASŤ 23 

ZARIADENIA OBCHODU A SLUŽIEB OV-O 

 predstavujú prevažne zariadenia komerčnej obchodno-obslužnej vybavenosti mestského 

charakteru, ktorá zabezpečuje obsluhu obytného územia mesta, služby a zariadenia 

osobných potrieb 

Prípustné 

Prevládajúce 

 obchodná vybavenosť – maloobchodné zariadenia, malé obchodné domy a pod.), 

 služby a zariadenia osobných potrieb 

Doplnkové 

 Zariadenia občianskej vybavenosti vhodné na integráciu do OV-O 

o Stravovacie zariadenia – jedálne, bufety, 

o Administratíva 

o Odstavné plochy a garáže pre potreby užívateľov a návštevníkov budovy, pričom počet 

odstavných a parkovacích plôch musí zodpovedať STN 73 6056,  

o Parkovo upravená zeleň verejných priestorov a areálov 

o Líniová zeleň verejných priestorov a areálov 

o Zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení parkovania 

o Zeleň pri objektoch občianskej vybavenosti 

o Nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia OV-O, 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 - 

Neprípustné  

 Výroba, skladovanie  

 zariadenie dopravy, 

 V OV-O sa nesmú umiestňovať prevádzky, ktoré sú v rozpore z vyhláškou MZ SR č. . 549/2007 

Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 

o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení 

neskorších predpisov. 
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CIRKEVNÉ ZARIADENIA OV-C 

 Predstavujú plochy pre umiestňovanie objektov – kostoly, modlitebne, kaplnky, pastoračné 

centrá, fary a iné cirkevné priestory. Sú to prevažne budovy s priestory na zhromažďovanie 

väčšieho počtu osôb.  

Prípustné 

Prevládajúce 

 kostoly, modlitebne, kaplnky, pastoračné centrá, fary,  

 duchovné a kultúrno-spoločenské centrá jednotlivých cirkví, rádov a náboženských obcí, 

Doplnkové 

 Zariadenia občianskej vybavenosti vhodné na integráciu do OV-C 

o Školské a iné vzdelávacie a výchovné zariadenia, 

o Stravovacie zariadenia – jedálne, bufety, reštaurácie, kaviarne a pod., 

o Zdravotnícke a sociálne zariadenia – nemocnica, hospic,  

o Prechodné ubytovanie – kláštor, internát, hotel penzión, 

o Administratíva 

o Obchod a služby, 

o Odstavné plochy a garáže pre potreby užívateľov a návštevníkov budovy, pričom počet 

odstavných a parkovacích plôch musí zodpovedať STN 73 6056,  

o Parkovo upravená plošná zeleň v okolí areálov, líniová zeleň 

o Bodová zeleň pri malých sakrálnych objektoch 

o Zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení parkovania 

o Nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia OV-C, 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 Služobný byt prevádzkovateľa zariadenia, 

 Malé rehabilitačno-rekondičné zariadenia – fittness, telocvične, bazény, sauny, malé 

balneoterapie,  

Neprípustné 

 Výroba, skladovanie  

 zariadenie dopravy, 

 V OV-C sa nesmú umiestňovať prevádzky, ktoré sú v rozpore z vyhláškou MZ SR č. . 549/2007 

Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 

o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení 

neskorších predpisov. 
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ZARIADENIA ŠPORTU a REKREÁCIE OV-Š 

 Predstavujú plochy pre umiestňovanie zariadení športu a rekreácie miestneho 

až nadmiestneho významu, 

 Zariadenia sú tvorené krytými športoviskami (haly, telocvične, plavecké bazény, ľadové 

plochy a štadióny a pod.), otvorenými športoviskami, ihriskami, kúpaliskami a ďalšími 

zariadeniami telovýchovy, 

Prípustné 

Prevládajúce 

 Zariadenia veľkoplošného a areálového charakteru, ktoré sú tvorené krytými športoviskami 

(haly, telocvične, plavecké bazény, ľadové plochy a štadióny a pod.), otvorenými 

športoviskami, ihriskami, kúpaliskami a ďalšími zariadeniami telovýchovy, 

Doplnkové 

 Zariadenia občianskej vybavenosti vhodné na integráciu do OV-Š 

o Stravovacie zariadenia – bufety, reštaurácie, kaviarne, bistrá 

o Rehabilitačné a rekondičné zariadenia – telocvične, bazény, sauny, posilňovne, 

balneoterapia,  

o Administratíva 

o Odstavné plochy a garáže pre potreby užívateľov a návštevníkov budovy, pričom počet 

odstavných a parkovacích plôch musí zodpovedať STN 73 6056,  

o Lesoparkovo a parkovo upravená plošná zeleň, líniová, obvodová zeleň 

o Zeleň prírodných športových zariadení 

o Nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia OV-Š, 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 Služobný byt prevádzkovateľa zariadenia 

Neprípustné 

 Výroba, skladovanie  

 zariadenie dopravy, 

 V OV-Š sa nesmú umiestňovať prevádzky, ktoré sú v rozpore z vyhláškou MZ SR č. . 549/2007 

Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 

o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení 

neskorších predpisov. 
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HROMADNÉ GARÁŽE D-HG 

 Predstavujú plochy pre umiestňovanie zariadení pre hromadné parkovanie motorových 

vozidiel  

Prípustné 

Prevládajúce 

 Hromadné garáže,  

Doplnkové 

 Zariadenia občianskej vybavenosti vhodné na integráciu do D-HG 

o Stravovacie zariadenia –bufety, reštaurácie, kaviarne a pod., 

o Obchod a služby, 

o Popínavá zeleň a líniová zeleň  

o Zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení parkovania 

o Nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia D-HG, 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 - 

Neprípustné 

 Výroba negatívne ovplyvňujúca okolie,  

 V D-HG sa nesmú umiestňovať prevádzky, ktoré sú v rozpore z vyhláškou MZ SR č. . 549/2007 

Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 

o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení 

neskorších predpisov. 
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PLOCHY PRE VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 

NÁMESTIA VP 

 Predstavujú plochy pre pohyb a pobyt obyvateľov a návštevníkov vo vonkajšom prostredí 

s vysokou mierou urbanity, estetických účinkov zo stavieb, prírodných prvkov zelene a vody, 

mestského mobiliáru (dlažba, plochy na sedenie, fontány, kiosky, a pod) a z verejných 

exteriérových svetelných, zvukových a iných multimediálnych produkcií 

Prípustné 

Prevládajúce 

 Pešie priestranstvá a chodníky spevnené dlažbou, 

 Plochy verejnej zelene (parkovo upravená zeleň), 

 Vodné plochy, fontány 

Doplnkové 

 Drobné zariadenia občerstvenia s dôrazom na architektonický výraz  

 Zariadenia pre multimediálne verejné produkcie (prenosná technológia), 

 Zariadenia informačných služieb a cestovného ruchu, 

 Príjazdové a prístupové komunikácie, 

 Cyklistické chodníky 

 Parkovo upravená plošná zeleň 

 Zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania 

 Zeleň pri objektoch občianskej vybavenosti 

 Zeleň malých ihrísk pre neorganizovaný šport 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 Nevyhnutné plochy technického vybavenia menšieho rozsahu 

 Motorové obslužné komunikácie v nevyhnutnom rozsahu pre údržbu priestoru 

 Doplnkové zariadenia služieb a predaja  

Neprípustné 

 bývanie všetkého druhu,  

 zariadenia občianskej vybavenosti, okrem informačných služieb a služieb cestovného ruchu, 

 športové zariadenia, 

 výroba všetkých druhov, sklady a skladovacie priestory, 

 čerpacie stanice pohonných hmôt všetkých druhov, 

 objekty technickej vybavenosti 

 produkčná funkcia zelene 
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ZELEŇ Z 
Na všetky plochy zelene a dreviny v intraviláne a extraviláne mestskej časti sa podľa vyhlášky MZP SR 

c. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. vzťahuje I. stupeň ochrany 

(všeobecná ochrana). 

ZELEŇ ZÁHRAD Z-Z 

 tvoria plochy záhrad 

Prípustné 

Prevládajúce 

 Súkromné záhrady s produkčnou a úžitkovou zeleňou,  

 Plochy zelene s rekreačno–relaxačnou funkciou 

Doplnkové 

 Objekty záhradných prístreškov 

 Chodníky 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 Drobné stavby  

 Nevyhnutné plochy technického vybavenia menšieho rozsahu 

Neprípustné 

 Všetky zariadenia a budovy okrem vyššie uvedených, 

 Všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápach, hluk, vibrácie, 

prašnosť, zvýšený výskyt hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili funkčné využitie 

susedných parciel pre určené účely 

 Obmedziť nadmerné vysádzanie geograficky nepôvodných a ihličnatých drevín, podporiť 

výsadbu pôvodného genofondu rastlín. 

ZELEŇ PARKOVÁ Z-P 

 tvoria ju plochy verejne prístupnej prírodnej zelene, parkov, parčíkov a uličného stromoradia 

a areály historickej zelene 
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Prípustné 

Prevládajúce 

 Zeleň parkovo upravená plošná – na verejných priestranstvách 

 Zeleň s funkciou prioritne rekreačno-oddychovou, relexačnou a sociálne spoločenskou 

Doplnkové 

 Chodníky a pešie plochy, 

 Pamätníky, umelecké diela, prvky drobnej sakrálnej architektúry 

 Edukačné využitie – vybudovanie informačného systému parku 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 Nevyhnutné plochy technického vybavenia menšieho rozsahu 

 Motorové obslužné komunikácie v nevyhnutnom rozsahu pre údržbu priestoru 

Neprípustné 

 Všetky zariadenia a budovy okrem vyššie uvedených, 

 Nadmerné uplatnenie cudzokrajných druhov drevín vo výsadbách  

 Neorganizovaný ani organizovaný šport 

ZELEŇ VEREJNÁ Z-V 

 Územie slúži na budovanie plôch verejnej zelene, v okolí objektov občianskej vybavenosti  

Prípustné 

Prevládajúce 

 Zeleň parkovo upravená plošná – na verejných priestranstvách v okolí objektov občianskej 

vybavenosti 

Doplnkové 

 Zeleň parkovo upravená plošná – na verejných priestranstvách 

 Zeleň objektov občianskej vybavenosti 

 Chodníky a pešie plochy 

 Umelecké diela, prvky drobnej architektúry 

 Zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení parkovania 

 Zeleň izolačná – bariérový prvok pri komunikáciách 

 Zeleň reprezentačná – plochy zelene pri PDA 

 Zeleň mobilných nádob 
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Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 Nevyhnutné plochy technického vybavenia menšieho rozsahu 

Neprípustné 

 Zeleň produkčná – intenzívne hospodárenie 

 Nepripustiť intenzifikáciu výsadby na úkor plôch zelene 

 Nadmerné uplatnenie cudzokrajných druhov drevín vo výsadbách  

ZELEŇ VYHRADENÁ Z-VH 

 tvoria ju plochy areálov materských a základných škôl 

Prípustné 

Prevládajúce 

 Plochy zelene určené na krátkodobé pobytové využitie  

 Školské zariadenie plochy zelene s prioritne edukačnou funkciou, rekreačno-oddychovou, 

sociálno-spoločenskou 

Doplnkové 

 Zeleň líniová, vysadená po obvode areálov 

 Zeleň malých športových plôch, ihrísk  

 Plošná zeleň parkovo upravená 

 Zeleň hygienická, tlmenie imisného spádu a hluku 

 Chodníky a pešie plochy 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 Objekty vybavenosti, drobná architektúra a mobiliár, hygienické zariadenia stavby 

 Nevyhnutné plochy technického vybavenia menšieho rozsahu 

Neprípustné 

 Všetky zariadenia a budovy okrem vyššie uvedených, 

 Voľný prístup domácich zvierat 

ZELEŇ ŠPECIÁLNA Z-Š 

 Územie slúži na budovanie plôch špeciálnej zelene (napr. cintoríny, areály ČOV, ochranné 

pásma vodných zdrojov a pod. ) 
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Prípustné 

Prevládajúce 

 Zeleň areálov – cintorínov, ČOV, ochranných pásiem vodných zdrojov 

Doplnkové 

 Dodržanie stanovených ochranných pásiem areálov   

 Príslušné pešie komunikácie 

 Spoločenská funkcia podporená výsadbou vysokej zelene najmä po obvode areálu cintorína 

 Parkovo upravená plošná a líniová zeleň hlavných priestorov cintorínov 

 Umelecké diela, prvky drobnej architektúry 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 Doplnkové zariadenia služieb a predaja 

 Motorové obslužné komunikácie v nevyhnutnom rozsahu pre údržbu priestoru 

 Nevyhnutné plochy technického vybavenia menšieho rozsahu 

Neprípustné 

 Ostatná výstavba objektov 

 Všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápach, hluk, vibrácie, 

prašnosť a zvýšený výskyt hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 

parciel pre určené účely 

ZELEŇ ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ Z-ŠZ 

 tvoria ju plochy verejne prístupnej prírodnej zelene určené na krátkodobú – poldennú 

rekreáciu a šport   

Prípustné 

Prevládajúce 

 Krátkodobá a poldenná rekreácia a šport 

 Športová vybavenosť 

Doplnkové 

 Líniová obvodová zeleň 

 Plochy a zariadenia športových plôch, 

 Chodníky a pešie plochy, 

 Prvky drobnej architektúry 

 Zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení na parkovanie 
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Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 Nevyhnutné plochy technického vybavenia menšieho rozsahu 

Neprípustné  

 Nadmerné uplatnenie cudzokrajných druhov drevín vo výsadbách  

 Nepripustiť intenzifikáciu výstavby na úkor rekreačných a športových plôch 

 Voľný prístup domácich zvierat 

ZELEŇ KOMUNIKÁCIÍ Z-K 

 Územie slúži na budovanie plôch izolačnej zelene  

Prípustné 

Prevládajúce 

 Funkcia izolačnej zelene a podpora hygieny prostredia 

Doplnkové 

 Budovanie technických opatrení – protihlukových stien 

 Príslušné pešie komunikácie a cyklotrasy 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 Doplnkové zariadenia dopravy a dopravných služieb 

 Objekty hromadných odstavných zariadení a garážovacích zariadení  

 Nevyhnutné zariadenia technického vybavenia územia 

Neprípustné 

 Ostatná výstavba objektov 

 Všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápach, hluk, vibrácie, 

prašnosť a zvýšený výskyt hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 

parciel pre určené účely 

ZELEŇ KRAJINNÁ Z-KR 

 Územie vyhradené pre krajinnú vegetáciu s ekostabilizačnou funkciou, slúži ako ochrana pred 

vetrom, sprievodná zeleň vodných tokov a ciest v krajine.  
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Prípustné 

Prevládajúce 

 Krajinná zeleň s ekostabilizačnými funkciami.  

Doplnkové 

 Plochy a zariadenie prírodných športových plôch, oddychovo - relaxačných trás. 

 Parkovo, lesoparkovo, lesne upravená plošná zeleň prírodných športových ihrísk 

 Líniová zeleň prírodných športových ihrísk 

Prípustné v obmedzenom rozsahu 

 Drobné zariadenia pre vedecko-výskumné účely, náučné chodníky a pešie trasy, cyklistické 

trasy nižšieho významu. 

 Obslužné komunikácie. v nevyhnutnom rozsahu pre údržbu priestoru  

 Nevyhnutné plochy technického vybavenia menšieho rozsahu 

  

Neprípustné 

 Všetky druhy činností, ktoré by negatívne ovplyvňovali krajinnú zeleň.  

 

Územie CMZ je na základe spoločných charakteristík funkčného a priestorového usporiadania 

jednotlivých jej častí, podobnej urbanistickej štruktúry, komunikačnej kostry riešeného územia, 

rozdelené pre potreby regulácie na menšie funkčne priestorovo homogénne jednotky - bloky (viď 

schéma): 

 Jadrové územie CMZ – A1 – A15  

 Vnútorné pásmo CMZ  – B1 – B8 

 Vonkajšie pásmo CMZ – C1 – C8 
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Tab. 2 Členenie územia CMZ Devínska Nová Ves na funkčno – priestorové bloky 

Poloha vo 
vzťahu k 
jadru 

Označenie 
bloku 

Charakteristika Funkcia (kód 
v zmysle ÚPN hl. 
mesta SR Bratislavy) 

Stabilizované/rozv
ojové (v zmysle 
ÚPN hl. mesta SR 
Bratislavy) 

A A1 špecifický charakter - cintorín 202, 1120, 1110 S 

A2 bývanie v rodinných domoch v radovej 
zástavbe alebo samostatne stojacich rodinných 
domoch a BD (Eisnerova ulica) 

102 S 

A3 bývanie v rodinných domoch v ulicovej 
zástavbe doplnené občianskou vybavenosťou 

102 S 

A4 bývanie v rodinných domoch v radovej uličnej 
zástavbe so zariadeniami občianskej 
vybavenosti 

102 S 

A5 bývanie v rodinných domoch v radovej uličnej 
zástavbe so zariadeniami občianskej 
vybavenosti 

102 S 

A6 bývanie v rodinných domoch v radovej uličnej 
zástavbe 

102 S 

A7 bývanie v rodinných domoch 102 S 

A8 bývanie v rodinných domoch 102 S 

A9 bývanie v rodinných domoch v radovej uličnej 
zástavbe so zariadeniami občianskej 
vybavenosti 

102, 201 S 

A10 Funkcia občianskej vybavenosti  501 S 

A11 nosná funkcia občianska vybavenosť so 
zariadeniami v oblasti kultúry (Istro Centrum, F 
Centrum, Knižnica) 

501 S 

A12 bývanie v bytových domoch do 4 NP 101 S 

A13 bývanie v bytových domoch do 4 NP, s 
občianskou vybavenosťou lokálneho významu 

101, 202 S 

A14 zariadenia a plochy občianskej vybavenosti 
lokálneho významu, bývanie v bytových 
domoch v objektoch do 8 NP 

202 S 

A15 zariadenia a plochy občianskej vybavenosti 
lokálneho významu, bývanie v bytových 
domoch v objektoch do 15 NP 

202 S 

B B11 zeleň malopodlažnej bytovej zástavby 102 R 

B22 zeleň malopodlažnej bytovej zástavby 102 R 

B3 rekreačná lúka s rozptýlenou zeleňou 401 X R 

B4 bývanie v rodinných domoch do 2 NP 102 S 

B5 bývanie v rodinných domoch do 2 NP 102 S 

B6 krajinná zeleň inundačného územia Moravy, s 
významnou ekostabilizujúcou 

901, 1002, 1003, 
1300, 601 

S 

                                                           
1 územie pod záplavou čiarou na kóte 144, 0 m n.m. je súčasťou inundačného územia. V zmysle zákona č.7/2010 Z. z. 

o ochrane proti povodňami, nie je možné územie urbanizivať, bez zrealizovania protipovodňovej ochrannej línie 
2 územie pod záplavou čiarou na kóte 144, 0 m n.m. je súčasťou inundačného územia. V zmysle zákona č.7/2010 Z. z. 

o ochrane pred povodňami, nie je možné územie urbanizivať, bez zrealizovania protipovodňovej ochrannej línie 
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Poloha vo 
vzťahu k 
jadru 

Označenie 
bloku 

Charakteristika Funkcia (kód 
v zmysle ÚPN hl. 
mesta SR Bratislavy) 

Stabilizované/rozv
ojové (v zmysle 
ÚPN hl. mesta SR 
Bratislavy) 

a mikroklimatickou funkciou 

B7 krajinná zeleň inundačného územia Moravy, s 
významnou ekostabilizujúcou 
a mikroklimatickou funkciou 

1204, 1300 S 

 B8 bývanie v rodinných domoch do 2 NP 102 S 

C C1 rekreačná lúka s rozptýlenou zeleňou, s 
významnou ekostabilizujúcou 
a mikroklimatickou funkciou 

102 B, 401 X R 

C2 bývanie v rodinných domoch do 2 NP 102, 102 B R 

C3 bývanie v rodinných domoch do 2 NP 102 S 

C4 záhradkárska osada, v súčasnosti sa 
transformuje na trvalé bývanie 

102 R 

C5 poľnohospodársky využívané územie, 
neurbanizované   

401 X R 

C6 izolačná a ochranná zeleň 1110 S 

C7 plocha rybníka s enklávou vzrastlej zelene 901 S 

C8 poľnohospodársky využívané územie, krajinná 
zeleň inundačného územia Moravy 

1204, 1300 S 

 
 
Tab. 3 Intenzita využitia územia blokov 

Urbanisti
cký blok 

Plocha 
UB 

(ha) 

Miera zaťaženia územia 

Kód 
regulácie3 

Kód funkcie IZP max IPP max KZ min ISO4 podlažnosť 

A1 2,3  202,1120,1110  0,0 0,85 5,0  

A2 3,2  102 0,35 (RD) 

0,50 (BD) 

0,4 (RD) 

1,5 (BD) 

0,30 (RD) 

0,20 (BD) 

7,0 

11,0 

2 NP 

Do 4NP 

A3 3,36  102 0,35 0,4 0,30 9,0 2NP 

A4 2,54  102 0,30 0,4 0,35 7,0 2 NP 

A5 2,68  102 0,35 0,4 0,30 7,0 2 NP 

A6 1,62  102 0,25 0,4 0,40 7,0 2NP 

A7 1,29  102 0,25 0,4 0,40 7,0 2 NP 

A8 2,39  102 0,35 0,4 0,30 7,0 2 NP 

A9 1,59  102,201 0,35 0,4 0,30 9,0 2 NP 

A10 1,56  501 0,50 1,5 0,20 15,0 3 NP 

A11 0,99  501 0,45 0,9 0,25 9,0 3 NP 

A12 1,89  101 0,35 0,6 0,15 15,0 4 NP 

A13 3,65  101,202 0,35 0,6 0,35 21,0 5 NP  

A14 3,38  202 0,40 1,2 0,20 27,0 9 NP 
podnož 2-3 

NP 

                                                           
3 Kód miery využitia územia podľa územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov 
4 ISO – index stavebného objemu 
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Urbanisti
cký blok 

Plocha 
UB 

(ha) 

Miera zaťaženia územia 

Kód 
regulácie3 

Kód funkcie IZP max IPP max KZ min ISO4 podlažnosť 

A15 0,76  202 0,40 1,2 0,20 45,0 15 NP 
podnož 2-3 

NP 

B15 6,95 B 102      

B26 6,44 B 102     0 

B3 0,89 X 401 0,05 0,0 0,75   

B4 4,73  102 0,35 0,4 0,30 9,0 2 NP 

B5 1,24  102 0,35 0,4 0,30 9,0 2 NP 

B6 2,82  901,1002,1003,
1300 

0,01 0,0 0,75 6,0 0 

B7 4,46  1204,1300 0,01 0,0 0,75  0 

B8 1,90 B 102 0,23 0,4 0,6 7,0 2 NP 

C1 1,88 B, X 102, 

401 

0,15 1,0 0,50 11,0 Do 4 NP 

7m7 

C2 0,86 B 102 0,40 0,4 0,25 9,0 2 NP 

C3 2,09  102 0,30 0,4 0,35 9,0 2 NP 

C4 3,,3  102 0,23 0,4 0,40 7,0 2 NP 

C5 3,28 X 401 0,15 0,4 0,50 6,0 7m8 

C6 2,74   0,01 0 0,75  0 

C7 1,71   0,0 0 0,10  0 

C8 5,10   0,0 0 0,85  0 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
5 Blok B1 na základe záverov prerokovania sa nebude urbanizovať (leží v inundačnom území) 
6 Blok B2 na základe záverov prerokovania sa nebude urbanizovať (leží v inundačnom území) 
7 Konštrukčná výška 
8 Konštrukčná výška 
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Jadro CMZ – A1-A15 

Blok A1  

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný v južnej časti CMZ, ohraničený Eisnerovou a Hradištnou ulicou a blokom A14,  

Plocha bloku 

 2,3 ha 

Zoznam parciel 

1 2/1 2/2 2/3 2/4 4/1 4/2 3/1 3/2 3/3 

Charakteristika 

 Ide o stabilizovaný priestor, ktorý má špecifický charakter - predstavuje plochu cintorína. 

Dominantnú funkciu bloku tvorí parková, špeciálna zeleň, ktorú možno rozdeliť do troch 

segmentov – zeleň areálu kostola Sv. Ducha, zeleň cintorína a izolačný pás zelene z južnej 

strany cintorína na Eisnerovej ulici.  

 Blok leží celý v ochrannom pásme nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (kostola 

Ducha svätého, usadlosti na Námestí 6. apríla č. 4, ľudových domov: na Námestí 6. apríla 13 

a 15, na Želiarskej ul. č. 6 a pomníka padlých 

 Dominantnú funkciu bloku tvorí parková, špeciálna zeleň, ktorú možno rozdeliť do troch 

blokov – zeleň areálu kostola Sv. Ducha, zeleň cintorína a izolačný pás zelene z južnej strany 

cintorína na Eisnerovej ulici. Zeleň pri kostole Sv. Ducha je tvorená parkovo upraveným 

nástupom ku kostolu s alejou líp a borievok. Okolo samotného kostola sa nachádza 

vydláždená plocha, po obvode ktorej sú vysadené prevažne ihličnaté jedince stromov 

a kríkov. Zeleň areálu kostola Sv. Ducha patrí medzi najkvalitnejšie a najreprezentatívnejšie 

plochy zelene v riešenom území.  

Limity 

 Ochranné pásmo cintorína, 

 Ochranné pásmo nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (kostola Ducha svätého, 

usadlosti na Námestí 6. apríla č. 4, ľudových domov: na Námestí 6. apríla 13 a 15, na 

Želiarskej ul. č. 6 a pomníka padlých 

 Rešpektovať NKP zapísané v ÚZPF SR : 

o kostol sv. Ducha - SKK ONV BRATISLAVA-VIDIEK - č. ÚZPF 354/1 

 intaktná plocha zelene  

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 územia občianskej vybavenosti - 202 občianska vybavenosť lokálneho významu, 

 územia mestskej zelene 1110 - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 
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 územia mestskej zelene - 1120 vyhradená zeleň 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia plôch a zariadení OV-C, TI, Z-P, Z-V, Z-K  

 podporiť funkciu plochy ako jadra systému zelene s cieľom trvalej udržateľnosti zelene 

v zastavanom území,  

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 - 

Podlažnosť 

 - 

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch    0,01 

 index podlažných plôch    0,0 

 min. koeficient zelene    0,85 

 index stavebného objemu   5,0 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé 

 - 

Zeleň 

 zeleň areálu kostola Sv. Ducha doplniť o kvetinové lúky a kvitnúce trvalkové záhony a posilniť 

tak reprezentačnú funkciu objektu,  

 doplniť stredne vysokú izolačnú zeleň s funkciou odizolovania rušivých faktorov (hluk, 

prašnosť) po vonkajšom aj vnútornom obvode cintorína, s ohľadom na zachovanie 

diaľkového pohľadu na kostol Sv. Ducha,  

 parková úprava vo forme  pásu zelene stredne vysokých krov pri vizuálne výraznom oplotení 

cintorína z pohľadu od Eisnerovej ulici,  

Doprava 

 Pešie prepojenie starej a novej časti Devínskej Novej Vsi cez pahorok cintorína okolo r.k. 
kostola sv. Ducha 
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Blok A2  

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný v južnej, časti CMZ, ktorú priestorovo uzatvára. Je ohraničený Eisnerovou 

a Podhorskou ulicou, časťou Námestia 6 apríla a ulicou Slovinec.  

Plocha bloku 

 3,2 ha 

Zoznam parciel 

2114/2 2114/1 2115/2 2115/1 2116/2 2116/1 2117/1 2118/1 2119/1 2112 

2113/2 2113/1 2110 2111 2108 2109 2120/7 2106 2107/3 2107/4 

2100/1 2101 2100/2 2103 2098/1 2098/2 2099 2096 2097 2093 

2094 2091/1 2091/2 2088/2 2091/3 2092 2088/3 2089 2085 2084/2 

2084/1 2084/3 2086/1 2086/3 2086/4 2086/2 2095/34 2095/21 2095/36 2019/21 

2019/21 2019/22 2019/23 2019/24 2019/25 2019/26 2123/1 2019/20 2095/13 2095/14 

2095/15 2095/16 2095/17 2095/18 2095/19 2095/20 2095/24 2095/26 2095/28 2095/30 

2095/31 2095/22 2095/32 2095/33 2095/23 2122 2095/29 2095/27 2095/25 2078/32 

2078/15 2078/45 2078/27 2078/16 2078/17 2078/18 2078/19 2078/20 2078/33 2078/36 

2078/21 2078/34 2078/35 2078/44 2078/42 2078/31 2078/22 2078/40 2078/41 2078/43 

2078/38 2078/37 2078/23 2078/26 2078/39 2078/25 2078/30 2078/24 2877/11 2877/12 

2877/13 2877/14 2877/15 2877/16 2078/25      

Charakteristika 

 Je situovaný v južnej, časti CMZ, ktorú priestorovo uzatvára. Je ohraničený Eisnerovou 

a Podhorskou ulicou, časťou Námestia 6 apríla a ulicou Slovinec s celkovou rozlohou 3,2 ha 

 je tvorený prevažne formou kompaktnej novej zástavby, ktorá celostne vymedzuje uličný 

priestor s rôznymi šírkovými, hĺbkovými a výškovými parametrami do 2 NP. Kompaktná 

zástavba je čiastočne prerušená menšími v súčasnosti nevyužitými prielukami. V časti 

priestoru je zachovalá pôvodná štruktúra zástavby (Námestie 6. Apríla a ulica Slovinec). 

Nosnú funkciu tvorí bývanie v rodinných domoch v radovej zástavbe alebo samostatne 

stojacich rodinných domoch. Na Eisnerovej ulici sú lokalizované BD do 3 NP, kde parter tvorí 

občianska vybavenosť.  

 Na Nám. 6. apríla sa nachádza významný bod parkovej zelene pri vstupe do starej časti 

Devínskej Novej Vsi. Ide o menšiu parkovo upravenú plochu, v ktorej dominuje mariánsky 

stĺp s dvomi vzrastlými lipami veľkolistými. Plocha je nedostatočne riešená nevhodnými 

druhmi drevín vysadenými bez koncepcie, absentuje výsadba kostrových stromov. Na ploche 

sa nachádzajú prvky drobnej architektúry a pôvodná historická studňa. 

 Prevažná časť vymedzeného bloku je súčasťou ochranného pásma nehnuteľných národných 

kultúrnych pamiatok (kostola Ducha svätého, usadlosti na Námestí 6. apríla č. 4, ľudových 

domov: na Námestí 6. apríla 13 a 15, na Želiarskej ul. č. 6 a pomníka padlých 

Limity 

 Ochranné pásmo cintorína, 
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 Ochranné pásmo nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (kostola Ducha svätého, 

usadlosti na Námestí 6. apríla č. 4, ľudových domov: na Námestí 6. apríla 13 a 15, na 

Želiarskej ul. č. 6 a pomníka padlých 

 Opatrenia vyplývajúce z „Metodiky ochrany pamiatkových hodnôt autentického urbanizmu a 

ľudovej architektúry na území Pamiatkovej zóny“ (ďalej len MOPH), pre 3. kategóriu  

 Nám .6. apríla - zachovať lokálne dominanty územia (mariánsky stĺp so zeleňou,) 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-A, OV-O, OV-U, OV-Z, B-RD, B-BD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K, Z-Z, 

 Pri funkčnom využití zohľadniť centrálnu polohu v rámci CMZ, z toho dôvodu presadzovať 

prvky a funkcie zodpovedajúce stupňu najvyššej centrality. 

 Nárožie Eisnerovej po Námestie 6. Apríla urbanisticky, architektonicky a funkčne dotvoriť. 

Blok uzatvoriť s cieľom jednoznačného oddelenia verejného priestoru od súkromného. 

 občiansku vybavenosť umiestňovať hlavne v parteri, byty vyššieho štandardu umiestňovať vo 

vyšších podlažiach s max. výškou do 3 NP. 

 Verejné priestranstvo – nazastavateľná plocha, doplnená drobnou architektúrou a zeleňou, 

v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z ochranného pásma NKP  

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 ulica Eisnerova  rešpektovať existujúcu stavebnú čiaru  

Podlažnosť 

 pre BD do 4 NP  

 pre RD 2 NP  

Intenzita využitia   

Pre RD 

 max. index zastavaných plôch     0,35 

 index podlažných plôch     0,4 

 min. koeficient zelene     0,30 

 index stavebného objemu    11,0 

Pre BD 

 max. index zastavaných plôch     0,50 

 index podlažných plôch     1,5 

 min. koeficient zelene     0,20 

 index stavebného objemu    7,0 
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Intervenčné zásahy v území 

Obnova a rekonštrukcia 

 Pri obnove objektov 3. kategórie (podľa MOPH) zachovať hmotu (veľkosť, výšku, sklon a tvar 
strechy). Fasádu objektu prispôsobiť prostrediu a ľudovému regionálnemu tvarosloviu.  

  

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

 rovné 

Zeleň 

 v zmysle určenia podmienok činnosti na území ochranného pásma NKP úpravy zelene na 

nám. 6. apríla je nutné riešiť po posúdení príslušným odborným pracovníkom KPÚ,  

 výsadbu pri Mariánskom stĺpe doplniť o menší trvalkový záhon a podporiť  tradičný vidiecky 

charakter priestoru,  

 drobnú architektúru na námestí 6. apríla (dlažbu, lavičky) materiálovo zjednotiť,  

Doprava 

 Parkovanie na vlastnom pozemku pri RD 

 parkovanie pred občianskou vybavenosťou na vlastnom pozemku 
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Blok A3  

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný v južnej, časti CMZ, ktorú priestorovo uzatvára. Je ohraničený Námestím 6. 

Apríla, ulicou Primoravskou, Na hriadkach a Slovinec. 

Plocha bloku 

 3,36 ha 

Zoznam parciel 

1745 1744 1747 1743/2 1743/1 1752/3 1750/2 1750/1 1752/2 1752/1 

1748 1746 1749 1751 1761/2 1790/7 1790/2 1789/1 1790/3 1790/5 

1789/3 1789/2 1788 1787 1785 1786/8 1786/1 1786/7 1786/2 1790/6 

1790/4 1790/1 1784 1783 1782 1781 1780 1778/1 1778/2 1773/1 

1774/3 1773/2 1774/4 1771 1768/2 1766 1767 1768/1 1768/3 1763/2 

1763/1 1763/3 1761/1 1761/2 1761/3 1759 1758 1757 1760 1818/2 

1818/1 1819/1 1819/2 1819/3 1819/4 1820/4 1820/3 1821 1822 1825 

1824 1823 1828 1827 1826 1756/1 1829 1831 1756/3 1830 

1832 1754 1753 1755 1790/7 1794 1797/1 1791/1 1797/2 1791/2 

1799 1798/3 1798/1 1798/2 1800 1801 1802 1807 1779 1775 

1777/1 1772/1 1772/2 1776/1 1770 1769 1815/2 1765 1762 1803/2 

1803/1 1804/3 1804/1 1804/2 1838/1 1838/3 1838/2 1838/4 1838/5 1839 

1836 1837 1806/6 1806/4 1806/2 1808 1806/3 1806/1 1806/5 1835/2 

1835/3 1835/1 1806/3 1810/1 1810/2 1777/2 1812/2 1812/1 1813 1812/3 

1776/2 1815/1 1814 1834/2 1816 1817/1 1817/2    

Charakteristika 

 Časť bloku medzi Námestím 6 apríla, ulicami Slovinec a Želiarska ulica je tvorený prevažne 

formou kompaktnej zástavby, ktorá celostne vymedzuje uličný priestor so zachovalou 

pôvodnou štruktúrou zástavby, vytvárajúcou uzatvorený vnútorný priestor so samostatne 

stojacimi rodinnými domami a prvkami zelene. Kompaktná zástavba je čiastočne narušená 

nevhodnými zásahmi do pôvodnej urbanistickej štruktúry prvkami nerešpektujúcimi 

historické princípy zástavby (objekt na Želiarskej ulici), porušujúce šírkové, hĺbkové, hmotové 

a výškové parametre pôvodnej štruktúry 

 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v rodinných domoch v ulicovej 

zástavbe doplnené občianskou vybavenosťou, 

 severná časť vymedzeného bloku ( pozdĺž Želiarskej ulice) je súčasťou ochranného pásma 

nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (kostola Ducha svätého, usadlosti na Námestí 

6. apríla č. 4, ľudových domov: na Námestí 6. apríla 13 a 15, na Želiarskej ul. č. 6 a pomníka 

padlých 
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Limity 

 Rešpektovať opatrenia vyplývajúce z ochranného pásma NKP kostola Ducha svätého, 

usadlosti na Námestí 6. apríla č. 4, ľudových domov: na Námestí 6. apríla 13 a 15, na 

Želiarskej ul. č. 6 a pomníka padlých 

 Rešpektovať NKP zapísané v ÚZPF SR : 

o nám.6.apríla č.4 - MK SR-543/92-32 - č. ÚZPF 10616/1 

o nám.6.apríla č.6 - MK SR-543/92-32 - č. ÚZPF 10616/2 

o nám.6.apríla č.8 - MK SR-543/92-32 - č. ÚZPF 10616/3 

o Želiarska č.6 - MK SR-543/92-32 - č. ÚZPF 10621/1 

 Opatrenia vyplývajúce z MOPH, pre 1., 2. a 3. kategóriu  

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-O, OV-U, OV-Z, B-RD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K, Z-Z 

 vyplniť prieluku pri zariadení Rolando na ulici Na hriadkach, pričom je potrebné rešpektovať 
pôvodnú urbanistickú štruktúru lokality  

 v priestore medzi cestou smer Devín a ulicou Na Hriadkach riešiť záchytné parkovisko 

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 ulica Na hriadkach rešpektovať existujúcu stavebnú čiaru  

Podlažnosť 

 2 NP  

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,30 

 index podlažných plôch     0,4 

 min. koeficient zelene     0,35 

 index stavebného objemu    9,0 

Obnova a rekonštrukcia 

 Obnova objektov 1. kategórie (podľa MOPH) je konzervačná, sú prípustné minimálne zmeny 
autentického stavu výzoru stavby, bez porušenia exteriéru a interiéru  

 Pri obnove objektov 2. kategórie (podľa MOPH) zachovať vonkajší vzhľad, (fasáda, okná, celá 
hmota, objekt nie je možné nadstavať), zachovať základné členenie dispozície (aditívne 
usporiadanie priestorov). Možné je dostavať obdobnú hmotu za objekt, resp. pristavovať v 
rozsahu, ktorý určuje hmota jestvujúceho domu. Poškodené dvere a okná je možné vymeniť 
za kópie, hlavne na uličných fasádach sa nesmú osádzať typizované či "módne" okná. 

 Pri obnove objektov 3. kategórie (podľa MOPH) zachovať hmotu (veľkosť, výšku, sklon a tvar 
strechy). Fasádu objektu prispôsobiť prostrediu a ľudovému regionálnemu tvarosloviu.  

 Obnovu objektov mimo špecifikovaných kategórii prispôsobiť tvarosloviu existujúcej 
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zástavby, pričom rešpektovať obecný detail - individualitu súboru - identitu prostredia  

Nová výstavba 

 vyplnenie prieluky pri zariadení Rolando na ulici Na hriadkach,  

 novú výstavbu hmotovo prispôsobiť existujúcej zástavbe (veľkosť, výšku, sklon a tvar strechy) 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

 ploché 

Zeleň 

 podporiť reprezentačnú funkciu zelene na ulici na Hriadkach - vstup do územia -  revitalizácia 

plochy zelene (vrátane navrhovaného parkoviska) formou výsadby menších stromov a vyššej 

krovitej zelene v prirodzenom, nie strihanom tvare,  

 pre revitalizácii plochy zachovať pohľady na prírodné a historické dominanty (stromy vyberať 

z pôvodného genofondu, menšie rozmery,  

 zeleň pri navrhovanom záchytnom parkovisku riešiť formou bodovej resp. líniovej vegetácie 

s podsadbou krovitej zelene pôvodného genofondu nadväzujúcou svojou štruktúrou 

a druhovou skladbou na okolitý priestor a krajinu,  

 skvalitniť štruktúru zelene v prospech kostrových drevín vhodných do mestského prostredia 

(listnaté, veľkokorunné, geograficky pôvodné dreviny) a zvýšiť tak funkčnosť plôch zelene,  

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu,  

 výsadbu stromoradí riešiť komplexne projektom sadových úprav uličnej zelene,  

Doprava 

 v priestore medzi cestou smer Devín a ulicou Na Hriadkach riešiť záchytné parkovisko, 

 Parkovanie na vlastnom pozemku 
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Blok A4  

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný pozdĺž Istrijskej ulice a Námestie 6. Apríla, zo severu ohraničený ulicou Na mýte, 

zo západu záhradami.   

Plocha bloku 

 2,54 ha 

Zoznam parciel 

1627/3 1627/4 1627/1 1627/7 1627/2 1631 1625 1624 1623 1622 

1620 1621/1 1621/2 1619 1618 1617 1616/4 1616/3 1615/1 1615/2 

1615/3 1614 1637 1633 1634 1640/2 1640/1 1646/4 1645 1644 

1646/5 1646/3 1646/2 1646/1 1650 1649 1652 1651 1653 1656/3 

1656/5 1656/6 1656/7 1656/8 1656/9 1656/4 1658 1660 1661 1662 

1668 1667 1666 1671/1 1671/2 1674/1 1674/2 1673/7 1673/13 1673/12 

1673/11 1673/8 1673/10 1673/9 1676/1 1676/3 1676/2 1678 1681 1680 

1684 1683 1685 1688 1690/2 1690/1 1691 1693/3 1693/1 1693/2 

1695 1696 1698 1700 1699 1706 1703 1704 1705 1702 

1711 1709 1710 1713/3 1714/1 1714/4 1712/2 1712/1 1713/1 1717 

1718 1720 1722/2 1722/1 1742/1 1724 1725 1727 1729 1731/2 

Charakteristika 

 Blok je tvorený formou kompaktnej zástavby, ktorá jasne vymedzuje uličný priestor so 

zachovalou pôvodnou štruktúrou zástavby, vytvárajúcou ucelený uličný priestor. V 

kompaktnej uličnej fronte sa začínajú prejavovať rôzne formy zásahov, hlavne z dôvodu 

urbanizácie vnútorných priestorov záhrad.  

 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v rodinných domoch v radovej 

uličnej zástavbe so zariadeniami občianskej vybavenosti. Výšková zonácia bloku nepresahuje 

2 NP 

 Časť vymedzeného bloku leží v ochrannom pásme NKP: kostola Ducha svätého, usadlosti na 

Námestí 6. apríla č. 4, ľudových domov: na Námestí 6. apríla č. 13 a č. 15, na Želiarskej ul. č. 

6, a pomníka padlých 

  

Limity 

 Rešpektovať opatrenia vyplývajúce z ochranného pásma NKP kostola Ducha svätého, 

usadlosti na Námestí 6. apríla č. 4, ľudových domov: na Námestí 6. apríla 13 a 15, na 

Želiarskej ul. č. 6 a pomníka padlých 

 Rešpektovať NKP zapísané v ÚZPF SR : 

o pomník padlým v I.+II.sv.v. - OK NVB 457/5-435/85 - č. ÚZPF 677/1 

o nám.6.apríla č.13 - MK SR-543/92-32 - č. ÚZPF 10617/1 

o nám.6.apríla č.15 - MK SR-543/92-32 - č. ÚZPF 10618/1 



ÚZEMNÝ PLÁN CMZ DEVÍNSKA NOVÁ VES – NÁVRH – ZÁVÄZNÁ ČASŤ 47 

o  Istrijská č 49 - R-NVB 364/85 - č. ÚZPF 693/1 

 Opatrenia vyplývajúce z MOPH, pre 1., 2. a 3. kategóriu  

 lokálne dominanty územia (pomník padlým) 

 uličná zeleň - obmedzenie zo strany inžinierskych sietí 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-O, OV-K, OV-Z, B-RD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K, Z-Z 

 Pri funkčnom využití zohľadniť centrálnu polohu v rámci CMZ, z toho dôvodu presadzovať 

prvky a funkcie zodpovedajúce stupňu najvyššej centrality. 

 pre podporu kompozičnej osi Schlosshof – Devínska Nová Ves vytvoriť možnosti na 

lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti. 

 Verejné priestranstvo – nazastavateľná plocha, doplnená drobnou architektúrou a zeleňou, 

v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z ochranného pásma NKP  

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 Istrijská ulica možnosť zástavby na celú šírku pozemku  

 Ulica Na mýte možnosť zástavby na celú šírku pozemku 

 nám.6.apríla možnosť zástavby na celú šírku pozemku 

 rešpektovať existujúcu líniu stavebnej čiary 

Podlažnosť 

 2 NP  

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,35 

 index podlažných plôch     0,4 

 min. koeficient zelene     0,30 

 index stavebného objemu    7,0 

Intervenčné zásahy v území 

Obnova a rekonštrukcia 

 Obnova objektov 1. kategórie (podľa MOPH) je konzervačná, sú prípustné minimálne zmeny 
autentického stavu výzoru stavby, bez porušenia exteriéru a interiéru  

 Pri obnove objektov 2. kategórie (podľa MOPH) zachovať vonkajší vzhľad, (fasáda, okná, celá 
hmota, objekt nie je možné nadstavať), zachovať základné členenie dispozície (aditívne 
usporiadanie priestorov). Možné je dostavať obdobnú hmotu za objekt, resp. pristavovať v 
rozsahu, ktorý určuje hmota jestvujúceho domu. Poškodené dvere a okná je možné vymeniť 
za kópie, hlavne na uličných fasádach sa nesmú osádzať typizované či "módne" okná. 

 Pri obnove objektov 3. kategórie (podľa MOPH) zachovať hmotu (veľkosť, výšku, sklon a tvar 
strechy). Fasádu objektu prispôsobiť prostrediu a ľudovému regionálnemu tvarosloviu.  

 Obnovu objektov mimo špecifikovaných kategórii prispôsobiť tvarosloviu existujúcej 
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zástavby, pričom rešpektovať obecný detail - individualitu súboru - identitu prostredia  

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

Zeleň 

 podporiť reprezentačnú funkciu zelene pri pamätníku padlým v 1. a 2. sv. vojne,  

 skvalitniť štruktúru zelene v prospech kostrových drevín vhodných do mestského prostredia 

(listnaté, veľkokorunné, geograficky pôvodné dreviny) a zvýšiť tak funkčnosť plôch zelene,  

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu,  

 výsadbu stromoradí riešiť komplexne projektom sadových úprav uličnej zelene. 

Doprava 

 Parkovanie pre RD na vlastnom pozemku 

 Verejné priestranstvo 

 parkovanie pre občiansku vybavenosť na vlastnom pozemku 
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Blok A5  

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný pozdĺž Istrijskej ulice, medzi ulicou na Mýte a ulicou k hrádzi vrátane ulice Na 

kaštieli  

Plocha bloku 

 2,68 ha 

Zoznam parciel 

1499/6 1499/7 1499/8 1499/4 1499/1 1499/2 1498/1 1498/2 1498/3 1503 

1502 1501/1 1501/2 1501/3 1428/17 1428/19 1428/20 1506 1505 1509 

1508/2 1508/3 1508/1 1513/1 1513/2 1513/3 1512/2 1512/3 1512/1 1518 

1517 1516 1515 1519 1520 1528 1525 1524 1523 1527/2 

1527/1 1527/3 1536/2 1531 1539/1 1539/2 1539/3 1541 1542 1543 

1545 1546 1547 1549 1548 1553/1 1553/2 1553/10 1553/8 1553/9 

1553/4 1553/6 1555/1 1553/7 1553/5 1555/2 1553/3 1554/5 1554/4 1554/6 

1562 1558/3 1558/4 1558/5 1558/6 1560 1428/7 1561/3 1561/4 1563 

1565/2 1565/1 1565/8 1565/4 1565/5 1565/3 1569 1567/2 1567/1 1568 

1575/2 1575/3 1575/1 1578 1579 1577/3 1577/1 1577/2 1581 1582/2 

1584 1583/2 1583/1 1589 1588/2 1587 1586 1591 1588/1 1594 

1593 1598 1596 1601 1600/3 1600/2 1600/1 1597 1603/5 1609 

1608 1607 1606 1604/2 1604/1 1604/3 1606 1605 1610 1611/1 

1611/2 1611/3 1612/7 1612/8 1612/5 1612/10 1612/6 1612/11   

Charakteristika 

 Blok je tvorený formou kompaktnej zástavby, ktorá vymedzuje uličný priestor s relatívne 

dobre zachovalou pôvodnou štruktúrou, okrem zásahov ako novotvar napr. objekt 

Pneuservis, nevhodne narúšajúci hmotové, objemové a výškové princípy existujúcej zástavby. 

Výšková zonácia bloku nepresahuje 2 NP 

 V uličnej zástavbe na ulici Na mýte sa nachádza kaplnka Sv. Jána Nepomuckého 

 Z hľadiska funkčného využitia v dotknutom území sa pôvodná prevládajúca funkcia bývania 

postupne mieša s funkciou občianskej vybavenosti so zariadeniami dennej potreby, 

 Územie je zaťažené zariadeniami statickej dopravy v úrovni terénu.  

 Vnútorný priestor bloku tvorí záhradná zeleň – okrasná aj úžitková, vrátane predzáhradok. 

Uličný priestor od Istrijskej ulice je jasne vymedzený plochami uličnej zelene, ktorá je tvorená 

nespojitým zatrávneným pásom s výsadbou rôzneho sortimentu drevín a kríkov rôznej 

sadovníckej hodnoty. Okolie kaplnky nie je doriešené, absentuje tu adekvátna výsadba. 

Limity 

 opatrenia vyplývajúce z MOPH, pre 2. a 3. kategóriu  

 plochy vyhradenej zelene s obmedzeným prístupom 

 uličná zeleň - obmedzenie zo strany inžinierskych sietí 
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Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-A, OV-O, OV-Z, B-RD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K, Z-Z 

 Pri funkčnom využití zohľadniť centrálnu polohu v rámci CMZ, z toho dôvodu presadzovať 

prvky a funkcie zodpovedajúce stupňu najvyššej centrality.  

 pre podporu kompozičnej osi Schlosshof – Devínska Nová Ves vytvoriť možnosti na 

lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti. 

 Ulicu Na mýte vnímať ako verejné priestranstvo – nazastavateľná plocha, doplnená drobnou 
architektúrou a zeleňou, pre podporu kompozičnej osi Schlosshof – Devínska Nová Ves 

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 Istrijská ulica možnosť zástavby na celú šírku pozemku  

 Ulica Na mýte možnosť zástavby na celú šírku pozemku 

 rešpektovať existujúcu líniu stavebnej čiary 

Podlažnosť 

 2 NP  

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,35 

 index podlažných plôch     0,4 

 min. koeficient zelene     0,30 

 index stavebného objemu    7,0 

Intervenčné zásahy v území 

Obnova a rekonštrukcia 

 Pri obnove objektov 2. kategórie (podľa MOPH) zachovať vonkajší vzhľad, (fasáda, okná, celá 
hmota, objekt nie je možné nadstavať), zachovať základné členenie dispozície (aditívne 
usporiadanie priestorov). Možné je dostavať obdobnú hmotu za objekt, resp. pristavovať v 
rozsahu, ktorý určuje hmota jestvujúceho domu. Poškodené dvere a okná je možné vymeniť 
za kópie, pričom hlavne na uličných fasádach neosádzať typizované či "módne" okná. 

 Pri obnove objektov 3. kategórie (podľa MOPH) zachovať hmotu (veľkosť, výšku, sklon a tvar 
strechy). Fasádu objektu prispôsobiť prostrediu a ľudovému regionálnemu tvarosloviu.  

 Obnovu objektov mimo špecifikovaných kategórii prispôsobiť tvarosloviu existujúcej 
zástavby, pričom rešpektovať obecný detail - individualitu súboru - identitu prostredia  

Nová výstavba 

 - 
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Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

Zeleň 

 podporiť reprezentačnú funkciu zelene kvitnúcimi druhmi strom pred kaplnkou Sv. Jána 

Nepomuckého,  

 skvalitniť štruktúru zelene v prospech kostrových drevín vhodných do mestského prostredia 

(listnaté, veľkokorunné, geograficky pôvodné dreviny) a zvýšiť tak funkčnosť plôch zelene,  

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu,  

 výsadbu stromoradí riešiť komplexne projektom sadových úprav uličnej zelene. 

Doprava 

 Parkovanie pre RD na vlastnom pozemku 

 Verejné priestranstvo  

 parkovanie pre občianskou vybavenosťou na vlastnom pozemku 
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Blok A6  

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný pozdĺž Istrijskej ulice, medzi ulicou K hrádzi a ulicou Na kaštieli  

Plocha bloku 

 1,62 ha 

Zoznam parciel 

1431/2 1432 1437/3 1437/2 1437/1 1439/3 1438 1439/4 1439/1 1439/2 

1440/3 1440/1 1440/2 1428/27 1442 1444 1445 1446 1447 1451 

1452 1470 1469 1468/1 1467/1 1471 1472 1473 1474 1475 

1476/5 1476/6 1482/7 1481 1482/1 1482/4 1482/7 1482/2 1482/3 1482/6 

1483/2 1483/1 1484 2245/34 2245/18 2245/33 2245/6 1488/3 1486/5 1486/4 

1487 1486/6 1489 1491 1493 1492 1496/1 1496/2 1499/12 1499/5 

1499/9 1466 1465/2 1465/1 1465/3 1464 1463 1462 1460 1461 

1459 1458 1457 1455/1 1455/2 1455/3 1453 1454/1 1454/2  

1477 1477 1478 1480 1479      

Charakteristika 

 Blok je tvorený formou kompaktnej zástavby, ktorá vymedzuje uličný priestor s relatívne 

dobre zachovalou pôvodnou štruktúrou. Výšková zonácia bloku nepresahuje 2 NP 

 Špecifickú štruktúru tvorí časť bloku Na kaštieľskej ulici, na ktorej je síce zachovalý pôvodný 

urbanistický pôdorys, aj zástavba má znaky kompakticity, ale forma a spôsob zástavby je 

riešený aditívnym spôsobom a územie pôsobí dojmom nestability.  

 Z hľadiska funkčného využitia v dotknutom území sa pôvodná prevládajúca funkcia bývania 

postupne mieša s funkciou občianskej vybavenosti so zariadeniami dennej potreby, 

 V dotyku s vymedzeným blokom je v zmysle prvky RÚSES - regionálny biokoridor II. Stará 

mláka s prítokmi 

Limity 

 opatrenia vyplývajúce z MOPH, pre 2. a 3. kategóriu  

 plochy vyhradenej zelene s obmedzeným prístupom 

 uličná zeleň - obmedzenie zo strany inžinierskych sietí 

 prvky RÚSES - regionálny biokoridor II. Stará mláka s prítokmi 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-A, OV-O, OV-Z, B-RD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K, Z-Z 
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 Verejné priestranstvo – nazastavateľná plocha, doplnená drobnou architektúrou a zeleňou  

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 Na hrádzi otvorená zástavba 

 Na kaštieli možnosť zástavby na celú šírku pozemku 

Podlažnosť 

 2 NP  

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,25 

 index podlažných plôch     0,4 

 min. koeficient zelene     0,40 

 index stavebného objemu    7,0 

Intervenčné zásahy v území 

Obnova a rekonštrukcia 

 Pri obnove objektov 2. kategórie (podľa MOPH) zachovať vonkajší vzhľad, (fasáda, okná, celá 
hmota, objekt nie je možné nadstavať), zachovať základné členenie dispozície (aditívne 
usporiadanie priestorov). Možné je dostavať obdobnú hmotu za objekt, resp. pristavovať v 
rozsahu, ktorý určuje hmota jestvujúceho domu. Poškodené dvere a okná je možné vymeniť 
za kópie, pričom hlavne na uličných fasádach neosádzať typizované či "módne" okná. 

 Pri obnove objektov 3. kategórie (podľa MOPH) zachovať hmotu (veľkosť, výšku, sklon a tvar 
strechy). Fasádu objektu prispôsobiť prostrediu a ľudovému regionálnemu tvarosloviu.  

 Obnovu objektov mimo špecifikovaných kategórii prispôsobiť tvarosloviu existujúcej 
zástavby, pričom rešpektovať obecný detail - individualitu súboru - identitu prostredia  

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

Zeleň 

 zelenú plochu v strede ulice na Kaštieli revitalizovať a oživiť výsadbou  tradičných kvitnúcich 

stromov a krov, spolu zo zmenou trávnatej plochy na kvetinovú lúku  vytvoriť priestor 

typického vidieckeho charakteru,  

 skvalitniť štruktúru zelene v prospech kostrových drevín vhodných do mestského prostredia 

(listnaté, veľkokorunné, geograficky pôvodné dreviny) a zvýšiť tak funkčnosť plôch zelene,  

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu,  

 výsadbu stromoradí riešiť komplexne projektom sadových úprav uličnej zelene. 

Doprava 

 Parkovanie na vlastnom pozemku 

 Verejné priestranstvo – náves ulice Na kaštieli 
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Blok A7  

Vymedzenie bloku 

Je ohraničený ulicou Istrijskou a Vápencovou a tokom Mláka Plocha bloku 

 1,29 ha 

Zoznam parciel 

481/1 481/2 1428/6 1202/2 1202/1 481/5 481/6 481/7 481/8 481/9 

1203/2 1203/1 1204/4 1204/1 1204/3 1204/5 1206/1 1206/2 1206/3 1205/3 

1205/2 1205/1 1208 1207/2 1207/1 1209 1211 1213 1214 1216 

1215 1210 1428/8 1207/1 1207/2 1428/26 1221 1220/1 1220/3 1220/2 

1219 480/6 1218 1217 1212      

Charakteristika 

 Charakteristika zástavby – kompaktná ulicová zástavba z Istrijskej a Vápencovej ulice, so 

zachovalými prvkami pôvodnej zástavby. Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je 

bývanie v rodinných domoch do 2 NP. Územie z Istrijskej a Vápencovej ulice predstavuje 

stabilizovaný priestor, priestor od toku Mláka tvoria záhrady. Limitom územia je ochranné 

pásmo vodohospodársky významného toku Mláka 

 Vnútorný priestor bloku tvorí záhradná zeleň – okrasná aj úžitková, vrátane predzáhradok. Zo 

severnej strany bloku sa pri toku Mláka nachádza stromoradie, vysadené v rámci revitalizácie 

biokoridoru Mláka. Na Vápencovej a Istrijskej ulici absentuje uličná zeleň. 

Limity 

 opatrenia vyplývajúce z MOPH, pre 3. kategóriu  

 ochranné pásmo vodohospodársky významného toku Mláka  

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-Z, B-RD, TI, Z-P, Z-V, Z-K, Z-Z 

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 Istrijská ulica  možnosť zástavby na celú šírku pozemku  

 Na hrádzi  otvorená zástavba 

 Vápencová ulica možnosť zástavby na celú šírku pozemku 

Podlažnosť 

 2 NP  
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Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,25 

 index podlažných plôch     0,4 

 min. koeficient zelene     0,40 

 index stavebného objemu    7,0 

Intervenčné zásahy v území 

Obnova a rekonštrukcia 

 Pri obnove objektov 3. kategórie (podľa MOPH) zachovať hmotu (veľkosť, výšku, sklon a tvar 
strechy). Fasádu objektu prispôsobiť prostrediu a ľudovému regionálnemu tvarosloviu.  

 Obnovu objektov mimo špecifikovaných kategórii prispôsobiť tvarosloviu existujúcej 
zástavby, pričom rešpektovať obecný detail - individualitu súboru - identitu prostredia  

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

 ploché 

Zeleň 

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu,  

 výsadbu stromoradí riešiť komplexne projektom sadových úprav uličnej zelene,  

 výsadby drevín v záhradách riešiť formou tradičných ovocných stromov a úžitkových krov,  

uprednostniť pôvodný genofond  pred introdukovanými drevinami,  

 revitalizácia brehových porastov vodného toku Mláka, dotvorenie priestoru kvitnúcou 

pobrežnou vegetáciou,  

 v kontexte s navrhovanou športovo - rekreačnou zónou v bloku C1,  riešiť priestor pri toku 

Mláka ako prechádzkový oddychový priestor,  

 rešpektovať prvky RÚSES - regionálny biokoridor RBk III. Stará Mláka s prítokmi. 

Doprava 

 Parkovanie na vlastnom pozemku 

 Pešie chodníky 

 Premostenie Mláky lávkou pre peších a cyklistov 
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Blok A8  

Vymedzenie bloku 

Je situovaný pozdĺž Istrijskej ulice, medzi ulicou Vápencovou a Na vyhliadke  

Plocha bloku 

 2,39 ha 

Zoznam parciel 

1264/5 1264/4 1264/6 1263/1 1262/1 1262/1 1262/3 1262/4 1263/2 1261 

1260 1222/3 1222/4 1222/5 1223 1227 1224 1225 1230 1126 

1232 1234 1238 1235 1239/1 1239/2 1235 1239/3 1237/1 1240 

1237/2 1241 1244 1242 1243 1249/1 1249/1 1248/2 1248/4 1229 

1228 1231 1233 1236 1248/7 1248/1 1248/3 1248/8 1246 1245 

1247/2 1247/1 1249/2 1249/2 1259 1258 1257/2 1257/1 1256/1 1256/2 

1256/3 1256/4 1255/2 1255/11255/3 1254 1255/4 1253 1252 1251 1250 

Charakteristika 

 Zástavba pozdĺž Istrijskej ulice si zachovala pôvodný charakter a dojmovo pôsobí ako 

kompaktný celok. Kompaktná zástavba v nároží Istrijskej ulice a ulice Na vyhliadke je 

narušená defektom z 60 – 70 rokov minulého storočia (objektom v súčasnosti bez funkčného 

využitia), ktorý z hľadiska hmotovej a objemovej skladby tvorí cudzí prvok v štruktúre.  

 Z hľadiska funkčného využitia v dotknutom území prevláda funkcia bývania. Výšková zonácia 

bloku nepresahuje 2 NP 

 V nároží Istrijskej ulice a ulice Na vyhliadke je lokalizovaný Trojičný stĺp, ktorý je potrebné 

rešpektovať 

Limity 

 opatrenia vyplývajúce z MOPH, pre 2. a 3. kategóriu  

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia 

Funkčné využitie bloku – lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-A, OV-O, OV-U, OV-Z, B-RD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K, Z-Z 

 zakomponovať v súčasnosti nefunkčný objekt v nároží Istrijskej ulice a ulice Na vyhliadke, 
preveriť jeho pôsobenie na okolitú zástavbu, typ zastrešenia, s dôrazom na ochranu 
pamiatkových hodnôt v území. 

 Vnútroblok zachovať ako záhrady 
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Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 Istrijská ulica  možnosť zástavby na celú šírku pozemku  

 Na vyhliadke  otvorená zástavba 

 Vápencová ulica otvorená zástavba 

 Rešpektovať existujúcu stavebnú čiaru 

Podlažnosť 

 2 NP  

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,25 

 index podlažných plôch     0,4 

 min. koeficient zelene     0,40 

 index stavebného objemu    7,0 

Intervenčné zásahy v území 

Obnova a rekonštrukcia 

 Pri obnove objektov 2. kategórie (podľa MOPH) zachovať vonkajší vzhľad, (fasáda, okná, celá 
hmota, objekt nie je možné nadstavať), zachovať základné členenie dispozície (aditívne 
usporiadanie priestorov). Možné je dostavať obdobnú hmotu za objekt, resp. pristavovať v 
rozsahu, ktorý určuje hmota jestvujúceho domu. Poškodené dvere a okná je možné vymeniť 
za kópie, pričom hlavne na uličných fasádach neosádzať typizované či "módne" okná. 

 Pri obnove objektov 3. kategórie (podľa MOPH) zachovať hmotu (veľkosť, výšku, sklon a tvar 
strechy). Fasádu objektu prispôsobiť prostrediu a ľudovému regionálnemu tvarosloviu.  

 Obnovu objektov mimo špecifikovaných kategórii prispôsobiť tvarosloviu existujúcej 
zástavby, pričom rešpektovať obecný detail - individualitu súboru - identitu prostredia  

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

 ploché 

Zeleň 

 podporiť reprezentačnú funkciu zelene pri objekte Trojičného stĺpu, doplniť o  letničkovú 

a trvalkovú výsadbu,  

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu,  

 výsadbu stromoradí riešiť komplexne projektom sadových úprav uličnej zelene. 

Doprava 

 Parkovanie na vlastnom pozemku 

 Pešie chodníky 

 Verejné priestranstvo okolo Trojičného stĺpu 
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Blok A9  

Vymedzenie bloku 

Je situovaný pozdĺž Istrijskej ulice, medzi Novoveskou ulicou a Na vyhliadke  

Plocha bloku 

 1,59 ha 

Zoznam parciel 

1266/3 1425/2 1425/4 1266/4 1425/3 1425/5 1425/1 1423 1426 1424 

1421 1424 1422 1416 1417 1418/1 1418/2 1418/3 1420 1419 

1414 1415 1409 1411/4 1411/1 1410 1412 1402/1 1411/5 1402/2 

1406 1399/1 1399/2 1399/3 1400/2 1400/3 1400/1 1400/4 1397/1 1397/9 

1397/11 1397/10 1397/12 1397/2 1398 1393 1394 1392 1396 1395 

1391 1388 1389 1390 1386 1387 1382 1383 1384 1385 

1378 1379 1380 1381 1376 1377 1375 1374/2 1374/1 1372 

1373/1 1371 1370/1 1373/2 1369 1370/2 1370/3    

Charakteristika 

 Blok je tvorený formou kompaktnej zástavby, ktorá vymedzuje uličný priestor s čiastočne 

zachovalou pôvodnou štruktúrou zástavby. V relatívne kompaktnej uličnej fronte sa prejavujú 

necitlivé zásahy do pôvodnej urbanistickej štruktúry, hlavne z dôvodu urbanizácie vnútorných 

priestorov záhrad, ktoré vnášajú cudzie a chaotizujúce prvky do existujúcej štruktúry. 

Transformácia územia touto formou zásahov je problematická a nežiadúca  

 Z hľadiska funkčného využitia v dotknutom území sa pôvodná prevládajúca funkcia bývania 

sa postupne transformuje na funkciu občianskej vybavenosti so zariadeniami dennej potreby. 

Výšková zonácia bloku nepresahuje 2 NP 

 Vnútorný priestor bloku tvorí záhradná zeleň – okrasná aj úžitková, vrátane predzáhradok. 

Uličný priestor od Istrijskej ulice je jasne vymedzený plochami uličnej zelene, ktorá je tvorená 

nespojitým zatrávneným pásom s ojedinelými jedincami vzrastlých stromov. Pred Múzeom 

kultúry Chorvátov na Slovensku ako aj v samotnom areáli nie je doriešená, nachádza sa tu 

zatrávnená plocha bez výsadby stromov a kríkov. Táto úprava je nedostatočná a mala mať 

reprezentačný charakter. 

Limity 

 opatrenia vyplývajúce z MOPH, pre 2. a 3. kategóriu  

 uličná zeleň - obmedzenie zo strany inžinierskych sietí 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia 
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 Územie občianskej vybavenosti - 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 

významu 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-A, OV-K, OV-O, OV-U, OV-Z, B-RD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K, Z-Z 

 blok urbanisticky, architektonicky a funkčne dotvoriť na časť mestskej časti, ktorá sústreďuje 
v sebe prvky a funkcie zodpovedajúce stupňu najvyššej centrality, 

 Doplnenie vnútrobloku riešiť s maximálnym dôrazom na zachovanie hodnôt verejného 
uličného priestoru, vrátane objektov a prvkov, ktoré ho ohraničujú. 

 Zástavbu v rámci vnútrobloku riešiť v minimálnom rozsahu vo vzťahu k mierke existujúcej 
zástavby (hmota, výška, objem)   

 Verejné priestranstvo – nazastavateľná plocha, doplnená drobnou architektúrou a zeleňou  

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 Architektonické stvárnenie navrhovaných objektov rodinných domov musí korešpondovať 
s mierkou existujúcej zástavby (hmota, výška, objem, strecha)   

 Istrijská ulica  možnosť zástavby na celú šírku pozemku  

 Na vyhliadke  otvorená zástavba 

 Novoveská  otvorená zástavba 

 Rešpektovať existujúcu stavebnú čiaru 

Podlažnosť 

 2 NP  

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,35 

 index podlažných plôch     0,4 

 min. koeficient zelene     0,30 

 index stavebného objemu    9,0 

Intervenčné zásahy v území 

Obnova a rekonštrukcia 

 Pri obnove objektov 2. kategórie (podľa MOPH) zachovať vonkajší vzhľad, (fasáda, okná, celá 
hmota, objekt nie je možné nadstavať), zachovať základné členenie dispozície (aditívne 
usporiadanie priestorov). Možné je dostavať obdobnú hmotu za objekt, resp. pristavovať v 
rozsahu, ktorý určuje hmota jestvujúceho domu. Poškodené dvere a okná je možné vymeniť 
za kópie, pričom hlavne na uličných fasádach neosádzať typizované či "módne" okná. 

 Pri obnove objektov 3. kategórie (podľa MOPH) zachovať hmotu (veľkosť, výšku, sklon a tvar 
strechy). Fasádu objektu prispôsobiť prostrediu a ľudovému regionálnemu tvarosloviu.  

 Obnovu objektov mimo špecifikovaných kategórii prispôsobiť tvarosloviu existujúcej 
zástavby, pričom rešpektovať obecný detail - individualitu súboru - identitu prostredia  

Nová výstavba 

 Využitie vnútrobloku v minimálnom rozsahu 

Architektonicko-stavebné riešenie 

 musí korešpondovať s mierkou existujúcej zástavby (hmota, výška, objem, strecha,)   



ÚZEMNÝ PLÁN CMZ DEVÍNSKA NOVÁ VES – NÁVRH – ZÁVÄZNÁ ČASŤ 60 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

Zeleň 

 skvalitniť štruktúru zelene v prospech kostrových drevín vhodných do mestského prostredia 

(listnaté, veľkokorunné, geograficky pôvodné dreviny) a zvýšiť tak funkčnosť plôch zelene,  

 esteticky a reprezentatívne dotvoriť plochy zelene pri múzeu Kultúry Chorvátov, vnútorné 

nádvorie múzea riešiť v kontexte s navrhovaným amfiteátrom,  

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu,  

 výsadbu stromoradí riešiť komplexne projektom sadových úprav uličnej zelene. 

Doprava 

 obslužná komunikácia 

 Parkovanie na vlastnom pozemku 

 Pešie chodníky 
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Blok A10  

Vymedzenie bloku 

Je situovaný pozdĺž Istrijskej ulice, medzi Novoveskou ulicou a Na vyhliadke  

Plocha bloku 

 1,56 ha 

Zoznam parciel 

124/11 124/12 124/2 124/3 124/4 124/6 124/13 119/1 119/2 115/1 

115/3 115/2 115/4        

Charakteristika 

 Blok je situovaný na asanovanej pôvodnej zástavbe. Časť územia bloku od Novoveskej ulice, 

pred objektom datového centra bol súčasťou komplexnej bytovej výstavby Devínska Nová 

Ves Stred realizovanej v rokoch 1982 – 1989, pričom v dotknutom území nebola výstavba 

realizovaná v plnom rozsahu. Objekt Datového centra dominuje priestoru, pričom svojim 

hmotovým, objemových a výtvarným stvárnením narúša urbanistickú a priestorovú štruktúru 

a pôsobí rušivým dojmom  

Limity 

  

 uličná zeleň - obmedzenie zo strany inžinierskych sietí 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Zmiešané územia - 501 zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-A, OV-K, OV-O, OV-U, OV-Z, B-BD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K 

 Mestský blok urbanisticky, architektonicky a funkčne dotvoriť a doplniť novou štruktúrou, 
ktorej cieľom je eliminovať negatívne vizuálne pohľady na objekt Datového centra a doplniť o 
prvky a funkcie zodpovedajúce stupňu najvyššej centrality,  

 V parteri objektov lokalizácia zariadení OV-A, OV-K,  – posilnenie centrotvornosti bloku 

 uzatvoriť blok zo strany Novoveskej ulice princípom rešpektovania línie uličnej čiary 
kopírujúcej úrovňovú líniu HBV sídliska Stred na Novoveskej ulici  

 Navrhnutou štruktúrou dotvoriť ucelené pôsobenie okolitých blokov a vytvoriť plynulý 
prechod medzi historickou a modernou zástavbou. 

 Sledovať potvrdenie, obnovu a zdôraznenie významu pôvodnej kompozičnej osi Devínska 

Nová Ves - Schlosshof v trase ulice Na mýte do centra obce s  vyústením do verejného 

priestoru a pokračovaním až do vnútorného priestoru CMZ s možným pokračovaním cez 

Kosatcovú ulicu až po železnicu.  
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 V rámci verejného priestranstva, pre zvýraznenie jeho ťažiskovej polohy počítať s objektom 

občianskej vybavenosti so sústredenými centrotvornými a mestotvornými prvkami, ktorý 

bude tvoriť vizuálny akcent centrálneho priestoru, doplnený drobnou architektúrou  

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 Istrijská ulica  voľná zástavba solitérov 

 Novoveská  kompaktná radová zástavba  

Podlažnosť 

 3 NP  

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,50 

 index podlažných plôch     1,5 

 min. koeficient zelene     0,20 

 index stavebného objemu    15,0 

Intervenčné zásahy v území 

Obnova a rekonštrukcie 

 - 

Nová výstavba 

 Uzavretie bloku Nárožie Istrijskej a Novoveskej ulice 

 eliminácia negatívnych vizuálnych pohľadov na objekt Dátového centra z Istrijskej ulice 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

 ploché 

Zeleň 

 v pokračovaní ul. na Mýte priestor budovať ako živý urbanistický parter, vnímať ho ako 

polyfunkčný priestor pre občanov pre krátkodobý pobyt, s prvkami zelene, 

 navrhovaný  priestor zatraktívniť funkciami podporujúcimi jeho využitie (drobná architektúra, 

dočasné trhy zo stánkami, kultúrne a spoločenské akcie),  

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu,  

 výsadbu stromoradí riešiť komplexne projektom sadových úprav uličnej zelene,  

 zvýšiť zastúpenie zelene umiestnením mobilnej zelene  v bloku (Istrijská ulica),  

 doriešiť komunikačnú sieť, aby sa predišlo zošlapávaniu zatrávnených plôch. 

Doprava 

 Parkovanie na vlastnom pozemku 

 Verejné priestranstvo 
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Blok A11  

Vymedzenie bloku 

Je situovaný pozdĺž Istrijskej ulice, medzi Uhroveckou ulicou a Eisnerovou ulicou  

Plocha bloku 

 0,99 ha 

Zoznam parciel 

8 7 6 5/1 5/2 11 10/2 10/1 34 10/12 

10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/13 

10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 

10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31 10/32 10/33 

Charakteristika 

 Je situovaný pozdĺž Istrijskej ulice a Eisnerovej, zo severu ohraničený Uhroveckou ulicou, 

z východu Hradištnou ulicou s rozlohou 0,99 ha. Časť riešeného územia leží v ochrannom 

pásme NKP 

 Priečelie bloku z Istrijskej ulice a nárožie s Eisnerovou ulicou je tvorené formou kompaktnej 

zástavby, s čiastočne zachovalou pôvodnou štruktúrou.  

 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je občianska vybavenosť so zariadeniami 

v oblasti kultúry (Istro Centrum, F Centrum, Knižnica). Časť územia bloku z Hradištnej ulice 

má ťažko identifikovateľnú funkčnú náplň, v ktorej sa miešajú zariadenia technickej 

infraštruktúry (tepláreň), dopravnej infraštruktúry - súvislý blok garáži, s nie príliš vhodným 

umiestnením, tvoriaci negatívny kompozičný prvok v priestore. Výšková zonácia bloku 

nepresahuje 3 NP 

Limity 

 opatrenia vyplývajúce z MOPH, pre 2. a 3. kategóriu  

 uličná zeleň - obmedzenie zo strany inžinierskych sietí 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Zmiešané územia - 501 zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-A, OV-O, OV-Z, B-BD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K 

 Mestský blok urbanisticky, architektonicky a funkčne dotvoriť (pretransformovať) na časť 
mesta sústreďujúcu v sebe prvky a funkcie zodpovedajúce stupňu najvyššej centrality, 

 V parteri objektov lokalizácia zariadení OV-A, OV-K – posilnenie centrotvornosti bloku 
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Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 Istrijská ulica  možnosť zástavby na celú šírku pozemku  

 Uhrovecká  možnosť zástavby na celú šírku pozemku 

 Hradištná ulica   možnosť zástavby na celú šírku pozemku 

Podlžnosť 

 3 NP  

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,45 

 index podlažných plôch     0,9 

 min. koeficient zelene     0,25  

 index stavebného objemu    9,0 

Intervenčné zásahy v území 

Obnova a rekonštrukcia 

 Pri obnove objektov 2. kategórie (podľa MOPH) zachovať vonkajší vzhľad, (fasáda, okná, celá 
hmota, objekt nie je možné nadstavať), zachovať základné členenie dispozície (aditívne 
usporiadanie priestorov). Možné je dostavať obdobnú hmotu za objekt, resp. pristavovať v 
rozsahu, ktorý určuje hmota jestvujúceho domu. Poškodené dvere a okná je možné vymeniť 
za kópie, pričom hlavne na uličných fasádach neosádzať typizované či "módne" okná. 

 Obnovu objektov mimo špecifikovaných kategórii prispôsobiť tvarosloviu existujúcej 
zástavby, pričom rešpektovať obecný detail - individualitu súboru - identitu prostredia  

Nová výstavba 

  

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

 ploché 

Zeleň 

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu,  

 výsadbu stromoradí riešiť komplexne projektom sadových úprav uličnej zelene. 

Doprava 

 Parkovanie na vlastnom pozemku 

 Verejné priestranstvo 
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Blok A12  

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný v južnej, časti CMZ. Je ohraničený Uhroveckou, Eisnerovou a Na grbe.  

Plocha bloku 

 1,89 ha 

Zoznam parciel 

36/1 36/2 37/1 37/2 37/3 38/1 38/2 39/1 39/2 39/3 

10/1 40/2 41/1 41/2 41/3 46 47 45 43/1 43/2 

44/1 44/2 44/3 44/4 42 35 48 54/4 54/3 54/2 

49/1 49/2 50 51/2 51/3 54/5 52 53/1 53/2 54/1 

Charakteristika 

 Charakteristika zástavby - voľná zástavba solitérov, zástavba realizovaná v cca 60 – 70 rokoch 

min. storočia. Zástavba bloku nevytvára ucelený, kompaktný priestor, priestorový rámec 

vzniká na základe dojmovej previazanosti bodových prvkov.  

 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v bytových domoch do 4 NP. 

Územie predstavuje stabilizovaný, samostatne fungujúci priestor, s príslušnou vybavenosťou, 

plochami zelene, bez koncepčného riešenia. Územie bloku je limitované ochranným pásmom 

NPK a ochranným pásmom cintorína  

 Na rohu ulíc I. Bukovčana a Na grbe sa v rámci bloku zelene nachádza skupina náhrobných 

kameňov, ako spomienka na pôvodný židovský cintorín. 

Limity 

 uličná zeleň - obmedzenie zo strany inžinierskych sietí 

 Ochranné pásmo cintorína, 

 Ochranné pásmo nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (kostola Ducha svätého, 

usadlosti na Námestí 6. apríla č. 4, ľudových domov: na Námestí 6. apríla 13 a 15, na 

Želiarskej ul. č. 6 a pomníka padlých 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 101 viacpodlažná zástavba obytného územia 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-A, OV-O, OV-Z, B-BD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K 

 V nároží ulice I. Bukovčana a Na grbe podporovať funkčnú transformáciu, s cieľom podporiť 
vytvorenie lokálneho verejného priestranstva a začleniť do siete verejných priestranstiev MČ 
Devínska Nová Ves a prepojiť sieťou peších prepojení,  

 humanizovať vnútorný sídliskový priestor - sídliska Stred, formou doplnenia a úprav zelených 
parkových plôch s drobnou architektúrou, s cieľom vytvorenia priestoru pre tvorbu 



ÚZEMNÝ PLÁN CMZ DEVÍNSKA NOVÁ VES – NÁVRH – ZÁVÄZNÁ ČASŤ 66 

a udržiavanie spoločenských a medziľudských kontaktov. 

 Verejné priestranstvo – nazastavateľná plocha, doplnená drobnou architektúrou a zeleňou, 
pre skupinu náhrobných kameňov (v súčasnosti náhodilé) vytvoriť v rámci verejného 
priestoru dôstojné miesto 

 

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 voľná zástavba solitérov  

Podlažnosť 

 4 NP 

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,35 

 index podlažných plôch     0,6 

 min. koeficient zelene     0,15 

 index stavebného objemu    15,0 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 ploché 

Zeleň 

 existujúce plochy zelene v medziblokových priestoroch doplniť o vysokú zeleň, vzrastlé 

stromy ošetriť, postupne realizovať zmenu štruktúry a druhového zloženia v prospech 

kostrových drevín vhodných do mestského prostredia,  

 podpora humanizácie sídliskových priestorov, priestor vnímať ako spoločenské priestory pre 

tvorbu a udržiavanie medziľudských kontaktov, 

 podporiť reprezentačnú funkciu zelene verejného priestranstva so skupinou náhrobných 

kameňov,  

 doriešiť pešiu komunikačnú sieť, aby sa predišlo zošľapávaniu zatrávnených plôch. 

Doprava 

 Verejné priestranstvo 
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Blok A13  

Vymedzenie bloku 

 Je ohraničený ulicou Uhroveckou, Kalištnou a Novoveskou ulicou.  

Plocha bloku 

 3,65 ha  

Zoznam parciel 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

75 76 77 78 79 80 82 83 84 100 

101 102 103 104 105 106 107 112 114 124/1 

70/1 122/2 70/2 70/3 122/3 120 124/5 122/1 96 121/1 

Charakteristika 

 Charakteristika zástavby - bloková zástavba bytových domov, zástavba realizovaná v cca 80 

rokoch min. storočia, ako súčasť obytného súboru Devínska Nová Ves Stred. Zástavba bloku 

vytvára polouzavretý kompaktný priestor s lokalizáciou občianskej vybavenosti vo vnútornom 

priestore (vybavenosť školstva). Statická doprava na úrovni terénu, čiastočne saturovaná 

v parteri, 

 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v bytových domoch do 4 NP, 

v severnej časti bloku 5NP. Územie predstavuje relatívne stabilizovaný, samostatne fungujúci 

priestor, s príslušnou vybavenosťou, s plochami zelene,  

 Plochy zelene tvoria  tri veľké zatrávnené plochy so skupinami aj solitérmi stromov a kríkov, 

ktoré sú sústredené pri bytových domoch. Súčasťou zelene sú aj odpočívadlá s lavičkami, 

trávnaté ihrisko a viacúčelové ihrisko s pevnou plochou a ihrisko s pieskoviskom. Zeleň je 

čiastočne devastovaná. Pri pieskovom ihrisku sa nachádzajú nové výsadby stromov. Zeleň 

areálu ZUŠ tvoria prevažne vzrastlé ihličnany vysadené po obvode areálu a pri budovách. 

Tieto dreviny by bolo vhodné postupne nahrádzať drevinami kostrovými a pôvodnými 

druhmi. V areáli ZUŠ sa nachádza niekoľko zatrávnených plôch. 

Limity 

 uličná zeleň - obmedzenie zo strany inžinierskych sietí 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 101 viacpodlažná zástavba obytného územia, 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 existujúce zariadenie sociálnej infraštruktúry – zariadenie školstva (ZUŠ) považovať územne 
a funkčne za stabilizované, 
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 lokalizácia zariadení  OV-A, OV-O, OV-Z, B-BD, VP, D-HG, TI, Z-P, Z-V, Z-K 

 humanizácia verejného vnútoroblokového  priestoru, formou úprav zelene na parkovú 

plochu s prvkami drobnej architektúry, s cieľom podporiť vlastnú identitu vnútroblokového 

priestoru, 

 Pre riešenie deficitu statickej dopravy riešiť podzemné garáže, využitím výškových daností 

terénu, na úrovni terénu riešiť následne parkové úpravy s drobnou architektúrou. Miesto, 

vzhľadom na svoju centrálnu polohu považovať za priestor pre oddych a relax. 

 z Uhroveckej ulice podporiť nárožia objektov bytových domov umiestnením občianskej 

vybavenosti a vytvorením lokálnych verejných priestorov. Ich spojením vytvoriť podmienky 

pre lepšie prepojenie starej a novej časti Devínskej Novej Vsi.  

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 Bloková zástavba 

Podlažnosť 

 5 NP  

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,35 

 index podlažných plôch     0,6 

 min. koeficient zelene     0,35 

 index stavebného objemu    21,0 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 realizovať v rámci vnútrobloku podzemné garáže 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 ploché 

Zeleň 

 podporiť funkciu plochy ako jadra systému zelene s cieľom trvalej udržateľnosti zelene 

v zastavanom území,  

 existujúce plochy zelene v medziblokových priestoroch doplniť o vysokú zeleň, vzrastlé 

stromy ošetriť, postupne realizovať zmenu štruktúry a druhového zloženia v prospech 

kostrových drevín vhodných do mestského prostredia,  

 podpora humanizácie sídliskových priestorov, priestor vnímať ako spoločenské priestory pre 

tvorbu a udržiavanie medziľudských kontaktov, 
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 stromy tesne pri bytových domoch postupnými prebierkami  nahradzovať novými výsadbami 

v dostatočnej vzdialenosti od obytných domov, nové výsadby koordinovať  s trasami 

inžinierskych sietí,  

 revitalizácia priestoru pre nové modernejšie vyžitie obyvateľov, podporenie rekreačnej 

funkcie parkových plôch,  

 plochu zelene dobudovať ako parkovú plochu s prvkami drobnej architektúry, podporiť 

vlastnú identitu parku, ktorý by ľudia využívali na oddych v exteriéri (altánok, letné cvičisko 

pre dospelých, prípadne doplnenie trávnatých plôch o letné drevené lehátka a pod.),  

 plochy doplniť o originálne hracie prvky aj pre deti nad 6 r. (indiánske típí, kresliace steny, 

lezecké atrakcie- lanové preliezky a pod.),  

 využitie a zakomponovanie plôch svahu pre rôzne ihriská (bicyklovanie, korčulovanie a pod.) 

alebo napr. siete na ležanie a iné prvky.  

 prebierka drevín v prehustenom areáli ZUŠ, ihličnaté dreviny postupne nahradiť kostrovými 

listnatými drevinami, obmedziť používanie jedovatých , tŕnistých a alergénnych druhov,  

Doprava 

 Podzemné garáže 

 Verejné priestranstvo 
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Blok A14  

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný v južnej, okrajovej časti CMZ, ohraničený ulicou Ivana Bukovčana, Milana 

Marečka, Eisnerovou ulicou a priestorom cintorína.  

Plocha bloku 

 3,38 ha  

Zoznam parciel 

2567 1565/233 2565/21 2565/22 2565/23 2565/196 2565/24 2565/25 2565/30 2565/31 

2565/32 2565/33 2565/28 2565/29 2565/38 2565/232 2565/35 2565/34 2565/29 2565/199 

2565/36 2565/20 2565/107 2565/106 2565/217 2565/214 2565/200 2565/219 2565/215 2565/65 

2565/40 2565/39 2565/64 2569 2123/5      

Charakteristika 

 Je situovaný v južnej, okrajovej časti CMZ, ohraničený ulicou Ivana Bukovčana, Milana 

Marečka, Eisnerovou ulicou a priestorom cintorína, o rozlohe 3,38 ha 

 Blok je urbanisticky nesúrodý, zástavba nevytvára ucelený, kompaktný priestor, iba severná 

časť bloku pozdĺž ulice Ivana Bukovčana a Milana Marečka je tvorená polouzavretou 

štruktúrou zástavby, ktorá vymedzuje vnútorný priestor - urbanistický interiér, celkový 

priestorový rámec bloku vzniká na základe dojmovej previazanosti existujúcich prvkov, 

 Dominujúcou funkciou sú zariadenia a plochy občianskej vybavenosti lokálneho významu, 

ktoré sú lokalizované v samostatných objektoch do 2 NP. Doplnkové plošné zastúpenie bloku 

tvorí funkcia bývania v bytových domoch v objektoch do 8 NP (parter tvoria zariadenia 

občianskej vybavenosti). Územie je zaťažené zariadeniami statickej dopravy v úrovni terénu.  

 Časť bloku leží v ochrannom pásme nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (kostola 

Ducha svätého, usadlosti na Námestí 6. apríla č. 4, ľudových domov: na Námestí 6. apríla 13 

a 15, na Želiarskej ul. č. 6 a pomníka padlých. Časť územia bloku vo väzbe na cintorín je 

limitované ochranným pásmo cintorína 

Limity 

 uličná zeleň - obmedzenie zo strany inžinierskych sietí 

 ochranné pásmo cintorína 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Územia občianskej vybavenosti - 202 občianska vybavenosť lokálneho významu, 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 existujúce zariadenie sociálnej infraštruktúry – zariadenie sociálnej starostlivosti (dom 
sociálnych služieb Senecio) považovať územne a funkčne za stabilizované, 
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 lokalizácia zariadení  OV-A, OV-O, OV-Z, B-BD, D-HG, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K 

 Mestský blok urbanisticky, architektonicky a funkčne dotvoriť (pretransformovať) na časť 
mesta sústreďujúcu v sebe prvky a funkcie zodpovedajúce stupňu najvyššej centrality, 

 Priestor medzi cintorínom a objektom Terna vnímať ako nosný verejný spoločenský priestor – 

park, pre možnosť previazania „starej a novej“ Devínskej Novej Vsi .  

 doplniť a kompozične dotvoriť existujúcu urbanistickú štruktúru formou vytvorenia podnože 

pred hmotu objektu Terna, zmierniť jeho dominantné hmotové pôsobenie na okolitý priestor 

a vytvoriť podmienky pre umiestnenie menších zariadení „ľudského merítka“ uzatvárajúce 

plochu verejného priestoru - námestia.  

 verejné priestranstvo vytvoriť v priestore medzi blokmi A14 a A15 – Námestie Jána Kostru, 

doplnením objektov s nižšou ľudskou mierkou podporiť tvorbu plnohodnotného námestia so 

sústredenými centrotvornými a mestotvornými prvkami  

 riešiť deficit statickej dopravy, formou hromadnej podzemnej garáže využitím výškového 

rozdielu terénu, lokalizovanej pod úrovňou terénu navrhovaného parku – verejného 

priestoru, s dvoma vstupmi.  

 sanovať terasu v podnoží obytného objektu na ulici Milana Marečka, pre potreby zvýšenia 

kapacít parkovacích miest  

 Pre daný blok, vrátane bloku A15 vypracovať podrobnejšiu dokumentáciu formou 

architektonickej štúdie. 

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 Zástavba solitérov 

Podlažnosť 

 9 NP 

 Podnože – 2-3 NP 

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,40 

 index podlažných plôch     1,2 

 min. koeficient zelene     0,20 

 index stavebného objemu    27,0 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

Nová výstavba 

 Vytvorenie podnože pred hmotu objektu Terna, 

 Sanácie terasy v podnoží obytného objektu na ulici Milana Marečka, pre potreby zvýšenia 
kapacít parkovacích miest 

 Výstavba hromadnej podzemnej garáže medzi cintorínom a objektom Terna, lokalizovanej 
pod úrovňou terénu navrhovaného parku – verejného priestoru, s dvoma vstupmi.  

 Vytvorenie verejného priestranstva medzi Eisnerovou ulicou a objektom Terna a parku medzi 
Ternom a cintorínom 



ÚZEMNÝ PLÁN CMZ DEVÍNSKA NOVÁ VES – NÁVRH – ZÁVÄZNÁ ČASŤ 72 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 ploché 

Zeleň 

 podporiť funkciu plochy ako jadra systému zelene s cieľom trvalej udržateľnosti zelene 

v zastavanom území,  

 priestor budovať ako urbanistický parter, vnímať ho ako polyfunkčný priestor pre občanov 

s prvkami zelene, pre krátkodobý pobyt, na výsadbu drevín využiť aj spevnené plochy,  

 plochu zelene medzi cintorínom a obchodným centrom Terno (navrhované podzemné garáže 

) dobudovať ako parkovú plochu s prvkami drobnej architektúry, zakomponovanie 

vegetačného pásu s izolačnou a pohľadovou funkciou,  

 existujúce plochy zelene v medziblokových priestoroch doplniť o vysokú zeleň, vzrastlé 

stromy ošetriť, postupne realizovať zmenu štruktúry a druhového zloženia v prospech 

kostrových drevín vhodných do mestského prostredia,  

 podpora humanizácie sídliskových priestorov, priestor vnímať ako spoločenské priestory pre 

tvorbu a udržiavanie medziľudských kontaktov, 

 stromy tesne pri bytových domoch postupnými prebierkami   nahradzovať novými výsadbami 

v dostatočnej vzdialenosti od obytných domov, nové výsadby koordinovať  s trasami 

inžinierskych sietí,  

 plochy doplniť o originálne hracie prvky a prvky drobnej architektúry, 

 podporiť reprezentačnú funkciu zelene pri kaplnke sv. Marka,  

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu,  

 doriešiť komunikačnú sieť, aby sa predišlo zošlapávaniu zatrávnených plôch. 

Doprava 

 Parkovanie v podzemnej hromadnej garáži 

 Parkovanie v rámci sanácie terasy v podnoží obytného objektu na ulici Milana Marečka, na 
pozemku par. č. 2565/65 vybudovať VPS – parkovisko pre potreby priľahlého bytového 
domu, 

 Na pozemku par. č. 2565/27 vybudovať VPS - parkovisko pre potreby priľahlého bytového 
domu, 

 Verejné priestranstvo 

 Pešie chodníky – na pozemku par. č. 2567 vybudovať VPS – chodník na prepojenie starej 
a novej Devínskej Novej Vsi 
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Blok A15  

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný v južnej, okrajovej časti CMZ, ohraničený Eisnerovou ulicou Milana Marečka, 

a Pavla Horova. 

Plocha bloku 

 0,76 ha  

Zoznam parciel 

2123/4 2126/1 2126/2 2149/1 2149/81 2149/80 2149/32 2149/79   

Charakteristika  

 Je situovaný v južnej, okrajovej časti CMZ, ohraničený Eisnerovou ulicou Milana Marečka, 

a Pavla Horova o rozlohe 0,76 ha 

 Blok je urbanisticky nesúrodý, zástavba nevytvára ucelený, kompaktný priestor, s lokalizáciou 

jedného objektu s 15 NP so špecifickým členením, s prvými tromi podlažiami bez prepojenia - 

kontaktu s námestím s priestormi s neurčitým využitím, resp. slúžiacimi technické 

zabezpečenie objektu a zázemie bytových domov. 

 Plochy zelene bloku tvorí zeleň sídliska 

Limity 

 uličná zeleň - obmedzenie zo strany inžinierskych sietí 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Územia občianskej vybavenosti - 202 občianska vybavenosť lokálneho významu, 

Funkčné využitie - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-A, OV-O, OV-Z, B-BD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K 

 Mestský blok urbanisticky, architektonicky a funkčne dotvoriť (pretransformovať) na časť 
mesta sústreďujúcu v sebe prvky a funkcie zodpovedajúce stupňu najvyššej centrality, 

 Verejné priestranstvo – nazastavateľná plocha, doplnená drobnou architektúrou a zeleňou  

 previazať bloky A14 a A15 v súčasnosti predelených Eisnerovou ulicou formou úprav 

Eisnerovej ulice, vytvoriť jednu úroveň – platformu  

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 Zástavba solitérmi 

Podlažnosť 

 15 NP 

 Podnož – 2-3 NP 
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Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,40 

 index podlažných plôch     1,2 

 min. koeficient zelene     0,20 

 index stavebného objemu    45,0 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 ploché 

Zeleň 

 priestor budovať ako urbanistický parter , vnímať ho ako polyfunkčný priestor pre občanov 

s prvkami zelene, pre krátkodobý pobyt, 

 plochu riešiť v súvislosti s navrhovanou parkovou plochou v bloku A14, tak aby sa vytvoril 

funkčne, esteticky a pohľadovo previazaný  ťažiskový zelený prvok v území,  

 na výsadbu drevín využiť aj spevnené plochy a zvýšiť podiel mobilnej zelene,  

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu. 

Doprava 

 Parkovanie v podzemnej hromadnej garáži 

 Verejné priestranstvo 
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Vnútorné jadrové pásmo – B1-B8 

Blok B1  

Vymedzenie bloku 

 Predstavuje priestor za zástavbou na Istrijskej ulici. 

Plocha bloku 

 6,95 ha  

Zoznam parciel 

1628 1629 2240/16 1630 1632 1639/4 1639/3 1639/1 1647 1648/1 

1648/2 1654 1655 1657/1 1657/2 1659/2 1659/1 1664 1665 1669 

1670 1672 1675 1677 1679/1 1679/2 1682 1687 1686 1689 

1692 1694 1697 1698 1701 1707 1708 1715 1716/2 1716/1 

1719 1721 1723 1726 1730 1733 1737/1 1737/2 1738 1739 

1740 1741 1736 1735 1742/6 2240/14 2240/32    

Charakteristika 

 Plochy zelene tvorí zeleň záhrad s vysokým podielom ovocných stromov, ktorá vytvára 

pufračnú zónu medzi urbanizovaným územím a prírodným prostredím inundačného územia 

Moravy.  

 V území sa realizuje nežiadúca forma urbanizácie, bez koncepčného prístupu, narúšajúca 

štruktúru existujúcej zástavby z Istrijskej ulice 

Limity 

 Záplavové územie 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia9 na základe výsledkov 

prerokovania ide o zeleň malopodlažnej bytovej zástavby 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 V ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov je územie špecifikované 

pre funkciu s kódom 102 malopodlažná bytová výstavba. Riešené územie je inundačným 

územím, ktoré je vymedzené záplavovou čiarou na kóte 144, 0 m n. m. (Balt po vyrovnaní). 

Z dôvodu rozporu s ust. § zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a na základe 

usmernenia Ministerstva životného prostredia SR zn.: 4083/2014 -6.1.36425/2014 zo dňa 28. 

07. 2014 sa dohodlo že za účelom skoordinovania právnych predpisov so záväznou časťou 

                                                           
9 územie pod záplavou čiarou na kóte 144, 0 m n.m. je súčasťou inundačného územia. V zmysle zákona č.7/2010 Z. z. 
o ochrane pred povodňami, nie je možné územie urbanizivať, bez zrealizovania protipovodňovej ochrannej línie 
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ÚPN mesta, ktorá je vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta, má zákon SR vyššiu 

právnu silu, regulačný blok B1 sa nebude urbanizovať.  

 Z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania možno považovať blok za 
stabilizovaný, s dôrazom na zachovanie pôvodného prírodného charakteru s prevahou 
zastúpenia záhrad, 

 lokalizácia zariadení  OV-A, OV-K, OV-O, OV-Z (len v ulici Na Mýte), VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K, Z-Z 

 Predĺženie ulice Na mýte po cyklomost Slobody ako súčasť kompozičnej osi v línii Schlosshof 

– jadro Devínskej Novej Vsi vnímať ako súčasť ťažiskového územia CMZ.  

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 ulica Na mýte    možnosť zástavby na celú šírku pozemku  

Podlažnosť 

 - 

Intenzita využitia   

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 občianska vybavenosť v predĺžení ulice Na mýte po cyklomost Slobody 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

Zeleň 

 v rámci verejnej zelene využívať kostrové dreviny vhodné do mestského prostredia (listnaté, 

veľkokorunné, geograficky pôvodné dreviny), aby sa zvýšila funkčnosť plôch zelene,  

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu,  

 v rámci priestorových a technických možností doplniť na ulici Na Mýte zeleň, ktorá bude 

prepájacím prvkom medzi prírodným a urbanizovaným územím, 

 výsadby drevín v záhradách riešiť  formou tradičných ovocných stromov a úžitkových krov,  

uprednostniť pôvodný genofond  pred introdukovanými drevinami,  

 rešpektovať krajinnú zeleň. 

Doprava a technická infraštruktúra 

 Pešie chodníky 
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Blok B2  

Vymedzenie bloku 

 Predstavuje priestor za zástavbou na Istrijskej ulici. 

Plocha bloku 

 6,44 ha  

Zoznam parciel 

1488/4 1488/1 1490/1 1490/2 1495 1497 1500 1504 1507/1 1510 

1511 1514 1521 1522 1529 1530 1537 1538 1540 1536/1 

1536/2 1544 1550 1551 1552 1556/1 1556/4 1556/5 1556/10 1556/11 

1556/12 1556/13 1556/3 1559/3 1557/3 1557/1 1559/2 1559/1 1561/2 1564 

1566/1 1571/3 1571/1 1571/2 1573 1574 1576 1580/1 1580/2 1582/1 

1585 1590 1592 1595 1599 1602/1 1603/8 1613/2 1613/3 1602/2 

1603/4 1507/2 1490/3 1488/2       

Charakteristika 

 Plochy zelene tvorí zeleň záhrad s vysokým podielom ovocných stromov, ktorá vytvára 

pufračnú zónu medzi urbanizovaným územím a prírodným prostredím inundačného územia 

Moravy. Na ulici Na kaštieli sa nachádza menšia parkovo upravená zatrávnená plocha 

s voľnou výsadbou listnatých druhov (lipa, breza, orech) a ihličnatých druhov (jedľa, 

borovica). Časť územia pozdĺž toku Mláka patrí medzi prvky RÚSES - regionálny biokoridor II. 

Stará mláka s prítokmi. Územie je pri vysokých vodách zaplavované  

Limity 

 Záplavové územie 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia10, na základe výsledkov 

prerokovania ide o zeleň malopodlažnej bytovej zástavby 

Funkčné využitie 

 lokalizácia zariadení  VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K, Z-Z 

 V ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov je územie špecifikované 

pre funkciu s kódom 102 malopodlažná bytová výstavba. Riešené územie je inundačným 

územím, ktoré je vymedzené záplavovou čiarou na kóte 144, 0 m n. m. (Balt po vyrovnaní). 

Z dôvodu rozporu s ust. § zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a na základe 

usmernenia Ministerstva životného prostredia SR zn.: 4083/2014 -6.1.36425/2014 zo dňa 28. 

                                                           
10 územie pod záplavou čiarou na kóte 144, 0 m n.m. je súčasťou inundačného územia. V zmysle zákona č.7/2010 Z. z. 
o ochrane pred povodňami, nie je možné územie urbanizivať, bez zrealizovania protipovodňovej ochrannej línie 
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07. 2014 sa dohodlo že za účelom skoordinovania právnych predpisov so záväznou časťou 

ÚPN mesta, ktorá je vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta, má zákon SR vyššiu 

právnu silu, regulačný blok B1 sa nebude urbanizovať.  

 Z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania možno považovať blok za 

stabilizovaný, s dôrazom na zachovanie pôvodného prírodného charakteru s prevahou 

zastúpenia záhrad,  

 v západnej časti dotknutého územia vytvoriť široký koridor, ktorý pozostáva z plôch zelene, 

promenády, cyklo a pešieho chodníka, s oddychovými miestami a zastaveniami 

 Predĺženie ulice Na mýte po cyklomost Slobody ako súčasť kompozičnej osi v línii Schlosshof 

– jadro Devínskej Novej Vsi vnímať ako súčasť ťažiskového územia CMZ.  

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

Podlažnosť 

Intenzita využitia   

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

Zeleň 

 v rámci verejnej zelene využívať kostrové dreviny vhodné do mestského prostredia (listnaté, 

veľkokorunné, geograficky pôvodné dreviny), aby sa zvýšila funkčnosť plôch zelene,  

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu,  

 v rámci priestorových a technických možností doplniť na ulici Na Mýte zeleň, ktorá bude 

prepájacím prvkom medzi prírodným a urbanizovaným územím, 

 výsadby drevín v záhradách riešiť  formou tradičných ovocných stromov a úžitkových krov,  

uprednostniť pôvodný genofond  pred introdukovanými drevinami. 

 revitalizácia brehových porastov vodného toku Mláka, dotvorenie priestoru kvitnúcou 

pobrežnou vegetáciou,  

 rešpektovať prvky RÚSES - regionálny biokoridor RBk III. Stará Mláka s prítokmi,  

 rešpektovať krajinnú zeleň. 

Doprava a technická infraštruktúra 
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Blok B3  

Vymedzenie bloku 

 Je ohraničený ulicou Vápencovou a tokom Mláka. 

Plocha bloku 

 0,89 ha  

Zoznam parciel 

481/1 481/26 481/25        

Charakteristika 

 Je ohraničený ulicou Vápencovou a tokom Mláka, o rozlohe 0,89 ha 

 Plochu tvorí rekreačná lúka s rozptýlenou zeleňou, situovanou prevažne v okrajových 

častiach. Vyskytujú sa tu aj náletové dreviny. Zo severnej strany bloku sa pri toku Mláka 

nachádza výsadba stromoradie, vysadené v rámci revitalizácie biokoridoru Mláka. Plocha 

predstavuje priestor pre športoví aktivity, ktorý je potrebné dobudovať. Plocha má významnú 

ekostabilizujúcu a mikroklimatickú funkciu. Limitujúcim faktorom územia je ochranné pásmo 

vodohospodársky významného toku Mláka a prvky RÚSES - regionálny biokoridor II. Stará 

mláka s prítokmi 

Limity 

 - 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Územia športu - 401 šport, telovýchova a voľný čas 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-Š, OV-O, TI, Z-P, Z-V, Z-K 

 riešiť športové a voľnočasové aktivity vo výhodnej pešej dostupnosti k jadru MČ s výhodnými 
podmienkami z hľadiska väzieb na existujúce športové zariadenia  

 V rámci bloku je možné umiestniť rôzne športoviská pre mládež. 

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 - 

Podlažnosť 

 - 

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch   0,05 
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 index podlažných plôch   0,0 

 min. koeficient zelene   0,75 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 Voľné športové plochy 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 - 

Zeleň 

 výsadbou dotvoriť priestor v bezprostrednom okolí navrhovaného športového centra, 

kompozične a esteticky ho začleniť do okolitého prostredia, v nadväznosti na hydrický 

biokoridor Mláka,  

 revitalizácia brehových porastov vodného toku Mláka, dotvorenie priestoru kvitnúcou 

pobrežnou vegetáciou,  

 v kontexte s navrhovanou športovo - rekreačnou zónou v bloku C1,  riešiť priestor pri toku 

Mláka ako prechádzkový priestor,  

 rešpektovať intaktnú plochu zelene,  

 rešpektovať prvky RÚSES - regionálny biokoridor RBk III. Stará Mláka s prítokmi,  

 likvidácia náletových a inváznych druhov drevín. 

Doprava 

 Parkovanie na vlastnom pozemku 

 Verejné priestranstvo 

 Pešie komunikácie a cyklochodníky 
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Blok B4  

Vymedzenie bloku 

 Je ohraničený ulicou Na grbe, Na vyhliadke a Novoveská. 

Plocha bloku 

 4,73 ha  

Zoznam parciel 

1427 1340 1341 1339 1338 1339 1336 1337 1334 1335/1 

1335/2 1343 1342 1345 1344 1347 1346 1349 1348 1351 

1350 1353 1352 1355 1354/2 1354/1 1357 1356 1359 1358 

1361 1360 1362/1 1362/2 1364 1363 1366 1365 1303/1 1303/3 

1303/4 1303/5 1368/1 1368/2 1367 1303/5 1333 1331 1332/1 1332/2 

1329 1330 1327/1 1327/2 1328 1325 1326 1323 1324 1321 

1322 1319 1320 1317 1318 1315/1 1315/2 1316 1313 1314 

1311 1312 1309 1310 1307 1308 1306/2 1306/1 1304 1302 

1300/1 1300/2 1269/2 1269/1 1268 1267 1271/2 1271/1 1270/1 1270/2 

1270/3 1274 1275 1272/3 1273 1272/1 1272/2 150/2 1278 1279 

1277 1276 1281 1280/1 1280/3 1280/2 1283 1282 1285 1284 

1287 1286/1 1286/2 1286/3 1288 1289 1290 1291 1292 1293 

1294 1295 1296/3 1296/4 1297 1298 1299    

Charakteristika 

 Charakteristika zástavby – kompaktná ulicová zástavba, realizovaná formou samostatne 

stojacich rodinných domov. V bloku sa nachádza objekt NKP (vila Košťálka)  

 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v rodinných domoch do 2 NP, 

doplnkovú funkciu tvorí občianska vybavenosť (miestny úrad). Územie predstavuje 

stabilizovaný priestor,  

 Statická doprava na úrovni terénu ako súčasť verejných priestorov a rodinnej zástavby 

 Vnútorný priestor bloku tvorí záhradná zeleň – okrasná aj úžitková, vrátane predzáhradok. V 

severnej časti bloku Na vyhliadke sa nachádza obojstranné stromoradie ovocných stromov. 

Zeleň v areáli Mestského úradu ako aj vile tvorí zatrávnená plocha s voľnou výsadbou 

stromov a kríkov, staršie aj novšie výsadby. Nástup do budovy je upravený obojstranným 

živým plotom a lavičkami. Pred areálom sa nachádza niekoľko vzrastlých jedincov topoľa 

kanadského.  

Limity 

 Rešpektovať NKP zapísané v ÚZPF SR : 

o  Novoveská ul. Č.17 - MK SR-282/98-400 - č. ÚZPF 11244/1 
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Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-A, OV-O, OV-Z, B-RD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K, Z-Z, 

  

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 ulica Na grbe  Otvorená zástavba 

 ulica Na vyhliadke Otvorená zástavba 

 Novoveská ulica Otvorená zástavba 

Podlažnosť 

 2 NP  

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,35  

 index podlažných plôch     0,4 

 min. koeficient zelene     0,30  

 index stavebného objemu    9,0 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

 ploché 

Zeleň 

 skvalitniť štruktúru zelene v prospech kostrových drevín vhodných do mestského prostredia 

(listnaté, veľkokorunné, geograficky pôvodné dreviny) a zvýšiť tak funkčnosť plôch zelene,  

 predzáhradky pri rodinných riešiť tradičnou výsadbou, s minimálnym zastúpením ihličnatých 

a introdukovaných drevín. 

Doprava 

 - 
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Blok B5  

Vymedzenie bloku 

 Je ohraničený ulicou Kalištnou a Na grbe. 

Plocha bloku 

 1,24 ha  

Zoznam parciel 

98 99/1 99/16 130/2 130/1 130/3 99/15 129 99/14 99/13 

99/12 99/11 99/10 99/9 99/8 99/7 99/6 99/5 99/4 99/17 

99/3 99/2 56/2 56/1 55/2 55/1 55/3 57/2 57/4 57/1 

57/3 57/6 57/5 59 58 71 72 74 73 81 

86 87 88 89 91/2 91/1 90/1 90/2 94 95 

93/1 93/2 92 108 109/2 109/1 111 110 116/2 116/3 

116/4 116/5 117 118 129 130/2 130/3 130/1 99/1 98 

150/1          

Charakteristika 

 Charakteristika zástavby – kompaktná ulicová zástavba, realizovaná formou samostatne 

stojacich rodinných domov. Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie 

v rodinných domoch do 2 NP.,  

 Statická doprava na úrovni terénu ako súčasť rodinnej zástavby 

 Vnútorný priestor bloku tvorí záhradná zeleň – okrasná aj úžitková, vrátane predzáhradok. 

V juhozápadnej časti bloku sa nachádza skupinka stromov a krov. Na Kalištnej ulici aj Na grbe 

absentuje uličná zeleň.  

Limity 

 uličná zeleň - obmedzenie zo strany inžinierskych sietí 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-A, OV-O, OV-Z, B-BD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K, Z-Z 

 V nároží Eisnerovej a Na grbe podporovať funkčnú transformáciu, formou zmeny funkčného 
využitia a spôsobu využitia s cieľom podporiť vytvorenie lokálneho verejného priestranstva, 

 Verejné priestranstvo – nazastavateľná plocha, doplnená drobnou architektúrou a zeleňou 

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 ulica Na grbe  Otvorená zástavba 
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Podlažnosť 

 2 NP  

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,35  

 index podlažných plôch     0,4 

 min. koeficient zelene     0,30  

 index stavebného objemu    9,0 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

 ploché 

Zeleň 

 predzáhradky pri rodinných riešiť tradičnou výsadbou, s minimálnym zastúpením ihličnatých 

a introdukovaných drevín. 

Doprava 

 Parkovanie na vlastnom pozemku 

 Pešie prepojenie  

 Verejné priestranstvo 
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Blok B6   

Vymedzenie bloku 

 Predstavuje priestor nadväzný na západnú hranicu vymedzenej CMZ. 

Plocha bloku 

 2,82 ha  

Zoznam parciel 

2240/21 2240/2 2240/33 2240/34 2240/3 2240/4 2240/35 2240/5 2240/36 2240/6 

2240/20 2240/36 2239 2240/13 2240/17 2240/19 2240/18 2242/2 2240/17 2242/1 

2242/4 2242/3 2244/17 2244/22 2244/13 2242/5 2244/16    

Charakteristika 

 Plochy zelene tvorí krajinná zeleň inundačného územia Moravy. Predstavuje krajinársky 

a ekologicky hodnotné brehové porasty, spoločenstvá trvalých i periodických vodných plôch, 

lúk a suchomilné spoločenstvá svahov a hrádzí. Plocha má významnú ekostabilizujúcu 

a mikroklimatickú funkciu. 

Limity 

 ochranné pásmo vodohospodársky významného toku Mláka  

 inundačné územie 

 nadregionálny biokoridor I. Alúvium Moravy (cca 200 m vzd.), nadregionálne biocentrum 1. 

Dolnomoravská niva, regionálny biokoridor II. Stará mláka s prítokmi, územie NATURA 2000 - 

Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie (v dotyku). 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Územia technickej vybavenosti - 601 vodné hospodárstvo 

 Územia vodných plôch a tokov - 901 vodné plochy a toky 

 Územia prírodnej zelene - 1002 krajinná zeleň 

 Územia prírodnej zelene - 1003 rekreácia v prírodnom prostredí 

 Inundačné územie - 1300 inundačné územie 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení   

 časť územia bloku, v priamej väzbe na cyklomost, ponímať ako dôležitý ťažiskový priestor pri 
previazaní prírodného a urbanizovaného prostredia, 

 v území preferovať voľnočasové aktivity realizované formami náučných chodníkov, 

turistických a cyklistických trás, doplniť o prvky zvyšujúce atraktivitu miesta - napr. drevenú 

prechádzkovú promenádu, interaktívny náučný chodník pre edukáciu detí v prírode a pod, 
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 do špecifikovanej funkcie rekreácia v prírodnom prostredí zakomponovať (systém bunkrov) 

formou napr. pamätníka a náučného chodníka,  

 využiť bývalý technický objekt vodného zdroja na múzeum a galériu, vrátane vytvorenia 

exteriérového zeleného protipólu - dočasný letný „biodiversity art park“ (doplnenie 

prírodného prostredia o dočasné letné pavilóny, steny pre umelcov, art výstavy v prírode).  

 priestor parku je potrebné Riešiť v nadväznosti na blok B7. 

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 - 

Podlažnosť 

 - 

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch    0,01 

 index podlažných plôch    0,0 

 min. koeficient zelene    0,75 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 - 

Zeleň 

 rešpektovať intaktnú plochu zelene 

 do nových krajinárskych úprav zakomponovať existujúce dreviny, navrhované porasty drevín 

prepojiť s okolitou lužnou krajinou,  

 rešpektovať prírodný charakter územia, výsadby navrhujeme riešiť vo forme pôvodných 

prírodných spoločenstiev doplnených o kvetinové lúky a pôvodné krovité spoločenstvá,  

 podporiť prirodzenú krajinnú štruktúru, ponechať a podporiť prebiehajúce procesy 

v porastoch a krajine, čím sa podporí celková biodiverzita územia,  

 plochy doplniť o originálne hracie prvky pre rôzne vekové kategórie a prvky drobnej 

architektúry najmä z prírodných materiálov, 

 plochy doplniť o originálne hracie prvky pre rôzne vekové kategórie a prvky drobnej 

architektúry. 

Doprava 

 Pešie komunikácie a cyklochodníky 
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Blok B7  

Vymedzenie bloku 

 Predstavuje priestor nadväzný na západnú hranicu vymedzenej CMZ. 

Plocha bloku 

 4,46 ha  

Zoznam parciel 

2246/16 2245/13 2245/5 2244/15 2244/14 2244/18 2244/19 2244/1 2244/3 2244/21 

2245/1 2245/49 2245/48 2245/35 2245/50 2245/51 2245/52 2245/47 2245/39 2245/36 

2245/40 2245/41         

Charakteristika 

 Plochy zelene tvorí krajinná zeleň inundačného územia Moravy. Predstavuje krajinársky 

a ekologicky hodnotné brehové porasty, spoločenstvá trvalých i periodických vodných plôch, 

lúk a suchomilné spoločenstvá svahov a hrádzí. Plocha má významnú ekostabilizujúcu 

a mikroklimatickú funkciu.  

 Predstavuje inundačné územie, chránený areál Devínske alúvium Moravy, v dotyku -  

Ramsarská lokalita Alúvium Moravy, prvky RÚSES  

Limity 

 ochranné pásmo vodohospodársky významného toku Mláka  

 inundačné územie 

 nadregionálny biokoridor I. Alúvium Moravy (cca 200 m vzd.), nadregionálne biocentrum 1. 

Dolnomoravská niva, regionálny biokoridor II. Stará mláka s prítokmi, územie NATURA 2000 - 

Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie (v dotyku). 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Územia poľnohospodárskej zelene a pôdy - 1204 trvalé trávne porasty 

 Inundačné územie - 1300 inundačné územie 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení   

 časť územia bloku, v priamej väzbe na cyklomost, ponímať ako dôležitý ťažiskový priestor pri 
previazaní prírodného a urbanizovaného prostredia, 

 v území preferovať voľnočasové aktivity realizované formami náučných chodníkov, 

turistických a cyklistických trás, doplniť o prvky zvyšujúce atraktivitu miesta - napr. drevenú 

prechádzkovú promenádu, interaktívny náučný chodník pre edukáciu detí v prírode a pod, 

 do špecifikovanej funkcie rekreácia v prírodnom prostredí zakomponovať (systém bunkrov) 

formou napr. pamätníka a náučného chodníka,  
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 priestor parku je potrebné Riešiť v nadväznosti na blok B6. 

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 - 

Podlažnosť 

 - 

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch    0,01 

 index podlažných plôch    0,0 

 min. koeficient zelene    0,75 

 index stavebného objemu   6,0 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 - 

Zeleň 

 rešpektovať intaktnú plochu zelene,  

 do nových krajinárskych úprav zakomponovať existujúce dreviny, navrhované porasty drevín 

prepojiť s okolitou lužnou krajinou,  

 rešpektovať prírodný charakter územia, výsadby navrhujeme riešiť vo forme pôvodných 

prírodných spoločenstiev doplnených o kvetinové lúky a pôvodné krovité spoločenstvá,  

 podporiť prirodzenú krajinnú štruktúru, ponechať a podporiť prebiehajúce procesy 

v porastoch a krajine, čím sa podporí celková biodiverzita územia,  

 plochy doplniť o originálne hracie prvky pre rôzne vekové kategórie a prvky drobnej 

architektúry najmä z prírodných materiálov, 

 revitalizácia brehových porastov vodného toku Mláka, dotvorenie priestoru kvitnúcou 

pobrežnou vegetáciou,  

Doprava a technická infraštruktúra 

 Pešie komunikácie a cyklochodníky 

 Úprava toku Mláka. 
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Blok B8  

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný pozdĺž ulice vedenej pri toku Mláka k hrádzi. 

Plocha bloku 

 1,62 ha  

Zoznam parciel 

1431/1 1433 1432 1434 1435 1436/2 1436/1 1436/6 1436/5 1441/2 

1441/1 1443 1448 1449 1450 2245/7 2245/8 2245/10 2245/9  

2245/38 2245/2 2245/3 2245/4 2245/5      

 

Charakteristika 

 Blok je tvorený formou zástavby izolovaných objektov, ktorá má chaotický charakter 

realizovaný aditívnym spôsobom bez koncepčnej schémy. 

Limity 

  

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  B-RD, TI, Z-P, Z-V, Z-K, Z-Z 

 Z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania možno považovať blok za 

stabilizovaný, s možnosťou revitalizácie existujúcich objektov, 

 návrh ÚPN - Z neuvažuje s ďalšou urbanizáciou vnútorného priestoru bloku a plochy záhrad 

ponecháva v pôvodnej štruktúre, 

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

Podlažnosť 

 2 NP  

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,20 

 index podlažných plôch     0,4 

 min. koeficient zelene     0,60 

 index stavebného objemu    7,0 
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Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

Zeleň 

 v rámci verejnej zelene využívať kostrové dreviny vhodné do mestského prostredia (listnaté, 

veľkokorunné, geograficky pôvodné dreviny), aby sa zvýšila funkčnosť plôch zelene,  

 výsadby drevín v záhradách riešiť  formou tradičných ovocných stromov a úžitkových krov,  

uprednostniť pôvodný genofond  pred introdukovanými drevinami. 

 revitalizácia brehových porastov vodného toku Mláka, dotvorenie priestoru kvitnúcou 

pobrežnou vegetáciou,  

 rešpektovať prvky RÚSES - regionálny biokoridor RBk III. Stará Mláka s prítokmi,  

 rešpektovať krajinnú zeleň. 

Doprava a technická infraštruktúra 

 Parkovanie na vlastnom pozemku 

 Pešie chodníky 
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Vonkajšie pásmo – C1-C8 

Blok C1  

Vymedzenie bloku 

 Je ohraničený ulicou preložkou Mlynskej ulice a tokom Mláka. 

Plocha bloku 

 1,88 ha 

Zoznam parciel 

1201/67 1201/68 1201/65 1201/70 1201/79 1201/59 1201/84 1201/82 1201/83 1201/81 

1201/76 1201/61 1201/69 1201/74 1201/73 1201/63 1201/66 1201/62 1201/72 1201/64 

1201/38 1201/77 1201/75 1201/38 1201/35 1201/75 1201/11 1201/12 1201/36 1201/88 

1201/87 488/5 1201/1 1201/19 1201/14 1201/13     

Charakteristika 

 Plochu tvorí rekreačná lúka s rozptýlenou zeleňou, prevažne v okrajových častiach. Vyskytujú 

sa tu aj náletové dreviny. Zo severnej strany bloku sa pri toku Mláka stromoradie, vysadené 

v rámci revitalizácie biokoridoru Mláka. Plocha predstavuje priestor pre športoví aktivity, 

ktorý je potrebné dobudovať. Plocha má významnú ekostabilizujúcu a mikroklimatickú 

funkciu.  

 Úpravou a presmerovaním Mlynskej ulice došlo k zmene hraníc vyšpecifikovaných 

rozvojových plôch v rámci ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (realizácia VPS v ÚPN hl. mesta SR 

Bratislavy), v bloku kód 401 a 102   

Limity 

 Prvky RÚSES - regionálny biokoridor II. Stará mláka s prítokmi,  

 ochranné pásmo vodohospodársky významného toku Mláka 

 ochranné pásmo železnice 

 uličná zeleň - obmedzenie zo strany inžinierskych sietí 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia, 

 Územia športu - 401 šport, telovýchova a voľný čas 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-Š, OV-O, OV-U, B-RD, VP, TI, Z-P, Z-ŠZ, Z-V, Z-K 

 Mestský blok urbanisticky, architektonicky a funkčne dotvoriť (pretransformovať) na časť 
mesta  - nástupného priestoru do mestskej časti,  

 posilniť hlavnú kompozičnej os pokračujúcu z Istrijskej ulice na preložku Mlynskej ulice 
s nadväznosťou na miestnu časť Kolónia, s cieľom vytvárania preväzujúcich prvkov Devínskej 
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Novej Vsi a časti Kolónia.  

 V dotyku s preložkou Mlynskej ulice podporovať funkčnú transformáciu, formou doplnenia 
a uzavretia bloku, uzatvoriť severný roh bloku, s cieľom vytvorenia intimity vnútorného 
priestoru bloku. 

 riešiť rekreačno-športový areál, s prírodným kúpaliskom, s príslušnými športovými plochami 
(ihriská rôzneho druhu), príslušnými voľnými plochami, prípadne s krytou plavárňou 

 Časť riešeného územia (Istrijská ulice pred podjazdom) je v zmysle záväznej časti ÚPN hl. 
mesta SR Bratislavy špecifikovaná pre funkciu 102 (malopodlažná bytová zástavba). V tomto 
priestore návrh ÚPN – Z uvažuje s umiestnením polyfunkčného objektu, 

 verejné priestranstvo – nazastavateľná plocha, doplnená drobnou architektúrou a zeleňou  

 blok dopravne sprístupniť bloku predĺžením existujúcej komunikácie vychádzajúcej 

z Vápencovej ulice, úpravu jej šírkových parametrov s predĺžením až do bloku C1, s novým 

mostným telesom cez tok Mláka, 

 v nadväznosti na hydrický biokoridor Mláka severnú časť bloku riešiť ako prechádzkový 

oddychový priestor doplnený o prvky drobnej architektúry napr. malé drevené móla. 

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 Preložka Mlynskej ulice  možnosť zástavby na celú šírku pozemku  

Podlažnosť 

 Pre kód 102 - do 4 NP  

 Pre kód 401 - 7m11 

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,30 

 index podlažných plôch     1,0 

 min. koeficient zelene     0,50 

 index stavebného objemu    11,0 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 Uzavretie bloku v dotyku k preložke Mlynskej ulice 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

 rovné 

                                                           
11 Konštrukčná výška 
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Zeleň 

 revitalizáciu zelene a nové výsadby je potrebné usporiadať tak, aby sa vytvoril esteticky 

a pohľadovo kvalitný celok dominujúci nástupnému priestoru do mestskej časti zo severnej 

strany, v nadväznosti na hydrický biokoridor Mláka,  

 v areáli kúpaliska uprednostniť dreviny, ktoré svojimi listami a kvetmi (napr. samčie druhy 

drevín) nebudú v čase kvitnutia znečisťovať bazény a trávnaté plochy,  

 eliminovať používanie alergénnych druhov a v areáli kúpaliska 

 do nových výsadieb zakomponovať existujúce zdravé dreviny, prípadne ich použiť 

v kompozícii ako dočasné, výplňové porasty 

 revitalizácia brehových porastov vodného toku Mláka, dotvorenie priestoru kvitnúcou 

pobrežnou vegetáciou,  

 v kontexte s navrhovanou športovo - rekreačnou zónou v bloku C1,  riešiť priestor pri toku 

Mláka ako prechádzkový priestor, 

 rešpektovať prvky RÚSES - regionálny biokoridor RBk III. Stará Mláka s prítokmi,  

 likvidácia náletových a inváznych druhov drevín. 

Doprava a technická infraštruktúra 

 Parkovanie na vlastnom pozemku 

 Verejné priestranstvo 

 Zabezpečenie územia vedeniami TI 

 nové mostné teleso cez tok Mláka 
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Blok C2  

Vymedzenie bloku 

 Je ohraničený ulicou Opletalovou, Istrijskou a Mlynskou a tokom Mláka. 

Plocha bloku 

 0,86 ha  

Zoznam parciel 

1198 1200/15 1200/16 1197/2 1199/2 1199/1     

1193/2 1193/1 1194 1192 1191/1 1191/2 1197/1 1195/1 1195/2 1196 

1188/1 1188/2 1201/97 1187/3 1187/5 1187/6 1190/3 1189 1190/4 1188/3 

1201/95 1201/60 1201/7 1201/80 1201/17 1201/79 1187/1 1187/4 1187/2 1201/96 

1201/71 1201/40 1201/39 1185 1184/1 1184/2 1201/94 1201/18 1201/81 1201/10 

1201/37 1201/86 1201/34 1201/33 1201/85 1201/87 1201/15 1201/91 1201/78 1201/90 

Charakteristika 

 Charakteristika zástavby –ulicová zástavba z Istrijskej a Mlynskej, so zachovalými prvkami 

pôvodnej zástavby, narušená stavebnými zásahmi. Blok je limitovaný ochranným pásmom 

železnice 

 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v rodinných domoch do 2 NP. 

Územie z Istrijskej a Mlynskej ulice predstavuje polo stabilizovaný priestor,  

 Vnútorný priestor bloku tvorí záhradná zeleň – okrasná aj úžitková, vrátane predzáhradok. 

Uličná zeleň absentuje. 

 V zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 2007 v znení zmien a doplnkov územie limitované 

ochranným pásmom hospodárskeho dvora – v súčasnosti stratilo opodstatnenie, HD bez 

živočíšnej výroby  

Limity 

 ochranné pásmo železnice a 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia, 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-A, OV-O, OV-Z, B-BD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K 

 Mestský blok urbanisticky, architektonicky a funkčne dotvoriť (pretransformovať) na časť 
mesta - nástupného priestoru do mestskej časti, 

 V dotyku s preložkou Mlynskej ulice podporovať funkčnú transformáciu, formou doplnenia 
a uzavretia bloku, dotvoriť líniu Istrijskej ulice formou uzatvorenia ťažiskovej polohy bloku 
hlavne v priestore križovatky a rybníka 

 Verejné priestranstvo – nazastavateľná plocha, doplnená drobnou architektúrou a zeleňou  
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Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 Preložka Mlynskej ulice  možnosť zástavby na celú šírku pozemku  

Podlažnosť 

 2 NP  

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,40 

 index podlažných plôch     0,4 

 min. koeficient zelene     0,25 

 index stavebného objemu    9,0 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 Objekty na Mlynskej ulici možnosť dostavať na  2NP+podkrovie 

Nová výstavba 

 Uzavretie bloku v dotyku k preložke Mlynskej ulice 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

 rovné 

Zeleň 

 výsadby drevín v záhradách riešiť formou tradičných ovocných stromov a úžitkových krov,  

uprednostniť pôvodný genofond  pred introdukovanými drevinami 

Doprava 

 Parkovanie na vlastnom pozemku 

 Verejné priestranstvo 
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Blok C3  

Vymedzenie bloku 

 Je ohraničený Mlynskou ulicou až po teleso železnice a záhradkársku lokalitou. 

Plocha bloku 

 2,09 ha  

Zoznam parciel 

1112/1 111/1 1110/2 1110/3 1113 1114 1115 1116 1117 1121 

1123 1122 1124/2 1124/1 1125/1 1125/2 1126 1127 1128 1129 

1130/3 1130/1 1130/2 1131/3 1131/1 1131/2 1131/4 1132 1133 1134/2 

1134/1 1135 1136 1137 1138 1069/124 1069/125 1139 1140 1141 

1142 1143/2 1143/1 1144 1145 1146 1147 1149/2 1149/1 1147 

1148 1069/164 1069/82 1150/1 1166 1165 1164 1163 1162 1161 

1160 1158/2 1158/1 1158/3 1159 1157 1156 1155 1154 1153 

1152 1151 1150/2 1167/1 1167/2 1168/3 1168/1 1168/4 1168/2 1170 

1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180/1 

Charakteristika 

 Charakteristika zástavby – kompaktná ulicová zástavba, hlavne z Mlynskej ulice, so 

zachovalými prvkami pôvodnej zástavby. Priestor ohraničený ulicami Mlynská, Záveterná 

a Magnezitová svojou formou zástavby tvorí jeden uzavretý kompaktný celok.  

 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v rodinných domoch do 2 NP, 

pričom tvorí stabilizovaný priestor, 

 Vnútorný priestor bloku tvorí záhradná zeleň – okrasná aj úžitková, vrátane predzáhradok. Po 

celej dĺžke Záveternej ulice sa nachádza obojstranná výsadba prevažne ovocných stromov, 

ktoré dotvárajú atmosféru ulice. Rušivo pôsobia ihličnaté dreviny, ktoré je potrebné 

postupne nahradiť ovocnými alebo kostrovými listnatými drevinami.  

 V zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 2007 v znení zmien a doplnkov územie limitované 

ochranným pásmom hospodárskeho dvora 

Limity 

 ochranné pásmo železnice a 

 uličná zeleň - obmedzenie zo strany inžinierskych sietí 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia, 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-U, OV-O, OV-Z, B-RD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K, Z-Z 
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Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 možnosť zástavby na celú šírku pozemku  

Podlažnosť 

 2 NP  

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,30 

 index podlažných plôch     0,4 

 min. koeficient zelene     0,35 

 index stavebného objemu    9,0 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

 rovné 

Zeleň 

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu,  

 uličný priestor riešiť tradičnou výsadbou ovocných drevín podporujúcich charakter 

vidieckeho prostredia. 

Doprava 

 Parkovanie na vlastnom pozemku 
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Blok C4  

Vymedzenie bloku 

 Je ohraničený Mlynskou ulicou, telesom železničnej trate a blokom C3. 

Plocha bloku 

3,03 ha  

Zoznam parciel 

1098 1096/1 1097/2 1097/1 1096/2 1099 1100 1101/1 1101/3 1102/2 

1102/1 1103 1104/6 1104/5 1104/4 1105/1 1105/2 1105/3 1106 1109/10 

1108/1 1109/5 1107 1108/2 1109/4 1109/2 11069/122 1069/121 1069/120 1069/119 

1110/5 1110/4 1111/1 1111/2 1119/5 1119/2 1119/1 1118/3 1118/1 1120/1 

1120/4 1120/2 1118/4 1119/4 1069/2 1069/123 1069/112    

Charakteristika 

 Predstavuje priestor, využívaný ako záhradkárska lokalita, ktorá sa v súčasnosti transformuje 

na trvalé bývanie bez zadefinovaných regulačných princípov. 

 Vnútorný priestor bloku tvorí záhradná zeleň – okrasná aj úžitková, vrátane predzáhradok. 

V severovýchodnej časti bloku sa nachádza neupravená plocha zelene, ktorá postupne 

prechádza do pásu vzrastlej ochrannej a izolačnej zelene popri železničnej trati (bloky C6 

a časť C5).  

 V zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 2007 v znení zmien a doplnkov územie limitované 

ochranným pásmom hospodárskeho dvora 

Limity 

 uličná zeleň - obmedzenie zo strany inžinierskych sietí 

 ochranné pásmo železnice  

 Vzhľadom na pretrvávajúci limit vymedzeného ochranného pásma hospodárskeho dvora, 

možnosť urbanizácie v súlade s ÚPN hl. mesta SR Bratislavy je podmienená redukciou alebo 

zrušením ochranného pásma HD. 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Obytné územia - 102 Málopodlažná zástavba obytného územia, 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-O, OV-Z, B-RD, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K, Z-Z 

 Územie prednostne riešiť ako bývanie – rodinná zástavba, dopravne sprístupniť novou 

komunikáciou v priestore medzi blokom C4 a C5, s predĺžením do polohy líniovej izolačnej 

zelene, s možnosťou prepojenia navrhovanej komunikácie na ulicu Mlynskú, pre 

zabezpečenie zaokruhovanie a sprístupnenie lokality z dvoch smerov. 
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 vnútorný dopravný systém vytvoriť prostredníctvom obslužnej komunikácie, na ktorý 

naviazať zástavbu samostatne stojacich rodinných domov a  

 Pri realizácii rodinnej zástavby v priestore od Mlynskej ulice podľa možnosti zohľadniť 

pôvodná parcelácia (transformácia pôvodnej záhradkárskej lokality je už v pokročilom štádiu) 

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

Otvorená zástavba  

Podlažnosť 

 2 NP  

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,23 

 index podlažných plôch     0,4 

 min. koeficient zelene     0,40 

 index stavebného objemu    7,0 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

Nová výstavba 

 Nová výstavba v vychádzajúca z existujúcej parcelácie, s možnými modifikáciami vo voľnejšej 
forme 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

 rovné 

Zeleň 

 výsadby drevín v záhradách riešiť  formou tradičných ovocných stromov a úžitkových krov,  

uprednostniť pôvodný genofond  pred introdukovanými drevinami, . 

 pri bytových domoch vytvoriť centrálnu plochu zelene s výsadbami vhodný kostrových drevín 

a trvalkových záhonov, ktoré esteticky dotvoria daný priestor,  

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu, 

 likvidácia náletových a inváznych druhov drevín. 

Doprava 

 Novonavrhovaná dopravná komunikácia  

 Pešie chodníky 

 Parkovanie na vlastnom pozemku 

 Verejné priestranstvo 
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Blok C5  

Vymedzenie bloku 

 Je ohraničený Mlynskou ulicou, telesom železničnej trate a blokom C4. 

Plocha bloku 

 3,28 ha  

Zoznam parciel 

1069/109 1069/120 1095/4 1095/3       

Charakteristika 

 Územie poľnohospodársky využívané, neurbanizované.  

 Zeleň predstavuje pás ochrannej a izolačnej zelene pre železničnej trati vo východnej časti 

bloku.  

 V zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 2007 v znení zmien a doplnkov územie limitované 

ochranným pásmom hospodárskeho dvora 

Limity 

 ochranné pásmom železnice  

 uličná zeleň - obmedzenie zo strany inžinierskych sietí 

 Vzhľadom na pretrvávajúci limit vymedzeného ochranného pásma hospodárskeho dvora, 

možnosť urbanizácie v súlade s ÚPN hl. mesta SR Bratislavy je podmienená redukciou alebo 

zrušením ochranného pásma HD. 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Územia športu - 401 šport, telovýchova a voľný čas 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-Š, OV-O, OV-U, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K 

 riešiť rekreačno-športový areál, s príslušnými športovými plochami (ihriská rôzneho druhu), 
príslušnými voľnými plochami,  

  

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 Otvorená zástavba 

Podlažnosť 

 7m12 

                                                           
12 Konštrukčná výška 
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Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,15 

 index podlažných plôch     0,4 

 min. koeficient zelene     0,50 

 index stavebného objemu    6,0 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 vybudovanie rekreačno-športového areálu, s príslušnými športovými plochami (ihriská 
rôzneho druhu), príslušnými voľnými plochami,  

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

 rovné 

Zeleň 

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu 

Doprava 

 Novonavrhovaná dopravná komunikácia sprístupňujúca bloky C4 a C5 

 Parkovanie na vlastnom pozemku 

 Verejné priestranstvo 
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Blok C6  

Vymedzenie bloku 

 Je vymedzený pozdĺž telesa železničnej trate. 

Plocha bloku 

 2,74 ha  

Zoznam parciel 

1094/2 1095/8 1069/112 1069/110 1069/111 1069/113 1069/114 1069/115 1069/116 1069/117 

1069/118 1069/119 1069/113 1069/123 1069/127 1069/128 1069/129 1069/130 1069/126 1069/125 

1069/138 1069/133 1069/132 1069/134 1068 1069/136 1069/135 1069/137 1069/107 1069/13 

1069/20 1069/109         

Charakteristika 

 Zeleň tvoria neupravné zatrávnené plochy s rozptýlenou zeleňou, ktorá plní najmä izolačnú a 

ochrannú funkciu.  

 V zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 2007 v znení zmien a doplnkov územie limitované 

ochranným pásmom hospodárskeho dvora  

Limity 

 ochranné pásmo železnice  

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 územia mestskej zelene 1110 - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  TI, Z-P, Z-V, Z-K 

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 - 

Podlažnosť 

 - 

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch     0,01 

 index podlažných plôch     0,0 

 min. koeficient zelene     0,75 
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Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 - 

Zeleň 

 rešpektovať pás izolačnej zelene, ktorý odizoluje rušivé vplyvy železničnej dopravy,  

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými 

obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu,  

 likvidácia náletových a inváznych druhov drevín. 

Doprava 

 Navrhovaná komunikácia 

 Pešie komunikácie 
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Blok C7  

Vymedzenie bloku 

 Je ohraničený ulicou Mlynskou a Istrijskou. 

Plocha bloku 

 1,71 ha  

Zoznam parciel 

1429/1 1429/3 1429/4 1429/5       

Charakteristika 

 Plocha rybníka s enklávou vzrastlej zelene predstavuje krajinársku a estetickú dominantu 

územia s cenným ekologickým dosahom na riešené územie. Z južnej a západnej strany sa 

nachádza výsadba vzrastlých topoľov, na ktorú nadväzuje pás vzrastlej zelene pod rybníkom. 

Zo severnej a východnej strany je okolie rybníka zatrávnené a upravené, atmosféru miesta 

dotvárajú výsadby vŕby. Pri rybníku sa nachádzajú lavičky.  

 Územie je súčasťou systému prvkov RÚSES - regionálny biokoridor II. Stará mláka s prítokmi 

Limity 

 prvky RÚSES - regionálny biokoridor RBk III. Stará Mláka s prítokmi 

 ochranné pásmo vodohospodársky významného toku Mláka 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Územia vodných plôch a tokov - 901 vodné plochy a toky 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení  OV-Š, OV-O, VP, TI, Z-P, Z-V, Z-K 

 stabilizovaný blok – doplniť možnosti pre aktivity – člnkovanie, korčuľovanie (v zimnom 

období), drobnú architektúru s oddychovými miestami, s plným rešpektovaním prírodných 

faktorov bloku  

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 - 

Podlažnosť 

 - 

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch    0,00 

 index podlažných plôch    0,0 
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 min. koeficient zelene    0,10 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 šikmé s možným využitím podkroví, 

 rovné 

Zeleň 

 dobudovať plochy zelene pri brehoch rybníka a vytvoriť polyfunkčný priestor pre krátkodobý 

pobyt a rekreáciu pri vode, 

 doplniť o prvky drobnej architektúry najmä z prírodných materiálov,  

 rešpektovať prvky RÚSES - regionálny biokoridor RBk III. Stará Mláka s prítokmi. 

Doprava 

 - 
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Blok C8  

Vymedzenie bloku 

 Predstavuje priestor voľnej prírodnej krajiny. 

Plocha bloku 

 5,10 ha  

Zoznam parciel 

2248/12 2247/6 2248/19 2246/9 2246/8 2247/5 2246/6 2246/16 2246/18 2246/20 

2246/17 2246/7 2246/10 2247/4 2244/2      

Charakteristika 

 Plochy zelene tvorí krajinná zeleň inundačného územia Moravy. Predstavuje krajinársky 

a ekologicky hodnotné brehové porasty, spoločenstvá trvalých i periodických vodných plôch, 

lúk a suchomilné spoločenstvá svahov a hrádzí. Plocha má významnú ekostabilizujúcu 

a mikroklimatickú funkciu.  

 V dotyku s riešeným územím sa nachádza územie NATURA 2000 - Chránené vtáčie územie 

Záhorské Pomoravie, Ramsarská lokalita Alúvium Moravy a prvky RÚSES - nadregionálny 

biokoridor I. Alúvium Moravy (cca 200 m vzd.), nadregionálne biocentrum 1. Dolnomoravská 

niva, regionálny biokoridor II. Stará mláka s prítokmi 

Limity 

 prvky RÚSES - regionálny biokoridor RBk III. Stará Mláka s prítokmi 

 ochranné pásmo vodohospodársky významného toku Mláka 

Funkčné využitie v zmysle platného územného plánu mesta: 

 Územia poľnohospodárskej zelene a pôdy - 1204 trvalé trávne porasty 

 Inundačné územie - 1300 inundačné územie 

Funkčné využitie bloku - lokalizácia zariadení, zásady riešenia 

 lokalizácia zariadení   

 zakomponovať obrannú líniu (systém bunkrov) do špecifikovanej funkcie – rekreácie 

v prírodnom prostredí formou napr. pamätníka a náučného chodníka, ako memento doby 

pred rokom 1989 

Priestorové usporiadanie 

Spôsob zástavby 

 - 
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Podlažnosť 

 - 

Intenzita využitia   

 max. index zastavaných plôch    0,00 

 index podlažných plôch    0,0 

 min. koeficient zelene    0,85 

Intervenčné zásahy v území 

Nadstavby 

 - 

Nová výstavba 

 - 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Strechy 

 - 

Zeleň 

 podporiť prirodzenú krajinnú štruktúru, ponechať a podporiť prebiehajúce procesy 

v porastoch a krajine, čím sa podporí celková biodiverzita územia,  

 rešpektovať prvky RÚSES - nadregionálny biokoridor II. Alúvium Moravy,  

 rešpektovať NRBc 1. Dolnomoravská niva,  

 rešpektovať územie NATURA 2000 - Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie (v dotyku). 

Doprava a technická infraštruktúra 

 Úprava toku Mláka 
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Rešpektovať záujmy pamiatkovej ochrany v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v priebehu návrhového obdobia ÚPN CMZ 

 

V znení § 18 zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu je ochranným pásmom územie 

vymedzené na ochranu a usmernený rozvoj prostredia alebo okolia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky,  

Ochranné pásmo NKP bolo vyhlásené na základe rozhodnutia ev. č. PÚ-05/699-14/5827/Kal zo dňa 

10.06.2005 o vyhlásení ochranného pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 

v Bratislave – Devínskej Novej Vsi: rímskokatolíckeho kostola Ducha svätého, evidovaného v ÚZPF 

pod. č. 10616/1-3, usadlostí na Námestí 6. Apríla č. 4 evidovanej v ÚZPF pod .č. 10617, ľudových 

domov: na Námestí 6. Apríla č. 13, evidovaného v ÚZPF pod č. 10618/0, ma Námestí 6 apríla č. 15, 

evidovaného pod č. 10621/0, na Želiarskej ulici č. 6 evidovaného pod č. 1062/0 a pomníka padlých 

evidovaného v ÚZPF pod č. 677/0.  

Ochranné pásmo je vymedzené na kópii katastrálnej mapy zo Správy katastra Bratislava IV., Gallayova 

11, mapové listy č.. 3-6/22-42, 20. 7.-23.8. 2004 vyhotovenej dňa .29. 5. 2003, m 1: 1000. V prílohe 

návrhu na vyhlásenie ochranného pásma je použitá zmenšená kópia uvedeného podkladu. 

Východzím bodom hranice ochranného pásma je juhovýchodný cip parcely č. 2565/199 (v styku s 

parcelami č. 2123/5 a 2565/214). Hranica ochranného pásma pokračuje západným smerom po južnej 

hranici parcely č. 2565/199 do jej juhozápadného cípu, ktorý je bodom styku parciel č. 2567 a 2123/5. 

Hranica pokračuje krátkym úsekom južného okraja parcely č. 2567 k parcele č.. č/1 a prechádza do 

južného cípu parcely 4/1, ktorý je bodom styku parciel č. 4/1 , 2123/5 a 1651 . Z tadiaľto hranica 

ochranného pásma západným smerom šikmo pretína cestnú komunikáciu (parcelné č. 1651) ak nej 

priľahlé chodníky do bodu styku parciel č. 2078/15, 2078/35 a 1651, ktorý je severovýchodným 

cípom parcely č. 2078/15. Hranica ochranného pásma prechádza po východnom a južnom okraji 

parcely č. 2078/15 k severovýchodnému cípu parcely č. 2078/16 z kadiaľ pokračuje po východnom 

okraji parcely do jej juhovýchodného cípu (bod styku parciel č. 2078/16, 2078/20, 2078/19. 

V tomto bode sa hranica ochranného pásma pravouhlo zalamuje západným smerom a postupuje po 

južnom okraji parcely č. 2078/16 do jej juhozápadného cípu, ktorý je stykom parciel č. 2078/16, 

2078/17 a 2122. Z tohto bodu hranica ochranného pásma postupuje priamočiaro západným smerom 

do bodu styku parciel č. 2095/30, 2095/31 a 2122, pričom pretína cestnú komunikáciu s parcelným č. 

2122. Z tohto bodu pokračuje hranica ochranného pásma západným smerom po južnom okraji 

parciel č. 2095/30, 2095/16, 2097, 2096 do juhozápadného cípu parcely č. 2096, ktorý je bodom 

styku parciel č. 2096, 2093 a 1833. Z tohto bodu hranica ochranného pásma priamočiaro pretína 

parcelu cestnej komunikácie s parcelným číslom 1833 do bodu styku parciel č. 1830, 1829 a 1833. 

Z tohto bodu pokračuje hranica ochranného pásma stále západným smerom pozdĺž príslušných 
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úsekov južných obvodov - okrajov parciel č. 1830, 1831 , 1754, 1755, 1759, 1761/1 , 1763, 1768/1, 

1768/3, 1771, 1774, 1773, 1778/1 do bodu styku parciel č. 1778/1, 1780 a 1783, ktorý je 

juhovýchodným cípom parcely č. 1780. Hranica ochranného pásma ďalej pokračuje tým, že sa stáča 

na sever, pozdĺž juhozápadného a západného okraja parcely č. 1780 do jej severozápadného cípu, 

ktorý je bodom styku parciel č. 1780, 1782 a 1752. Z tohto bodu hranica ochranného pásma vedie 

severným smerom a pretína parcely cestných komunikácií s parcelnými č . 1752, 1742 do bodu styku 

parciel č . 1735, 1731, 1734 a 1742. Z tohto bodu pokračuje ďalej severne pozdĺž západných okrajov 

parciel č. 1731, 1732, 1728. 

V severozápadnom cípe parcely č. 1728 sa pravouhlo zalamuje a pokračuje východným smerom 

pozdĺž severného okraja parcely 1728 k jej severovýchodnému cípu – styku s parcelami č. 1724 a 

1726. Z toho bodu pokračuje hranica ochranného pásma opäť severne pozdĺž západných okrajov 

parciel č. 1724, 1722/2, 1720, 1717, 1714/1 , 1714/4, 1713/3, 1706 a 1700 do severovýchodného 

cípu parcely č. 1700, ktorý je bodom styku parciel č. 1700, 1701, 1698. Z tohto bodu pokračuje 

hranica priamočiaro severne cez parcelu č. 1698 do bodu styku parciel č. 1696, 1697 a 1698, ktorý je 

juhozápadným cípom parcely č . 1696. 

Z tohto bodu potom postupuje hranica ochranného pásma severným smerom pozdĺž západných 

okrajov parciel č. 1696, 1695, 1693,1691,1688,1685 do severozápadného cípu parcely č. 1685. Tu sa 

pravouhlo lomí na východ a postupuje severným okrajom parcely k juhozápadnému cípu parcely č . 

1680, kde sa pravouhlo lomí na sever a postupuje severným smerom pozdĺž západného okraju 

parcely č . 1680 do jej severozápadného cípu. 

Odtiaľ hranica ochranného pásma postupuje pozdĺž okraja - obvodu parcely č. 1678 do bodu styku 

parciel č. 1678, 1679/2 a 1676. V tomto bode sa hranica ochranného pásma stáča na východ a 

postupuje po severnom okraji parcely č . 1678 do jej severovýchodného cípu, ktorý je bodom styku 

parciel č. 1678, 1776 a 1428/2. Z tohto bodu pokračuje hranica východne pričom priamočiaro pretína 

cestnú komunikáciu na parcele č. 1428/2 a dostáva sa do bodu styku parciel č . 7, 8 a 1428/2.Tento 

bod je severozápadný cíp parcely č. 7 a hranica ochranného pásma pokračuje odtiaľ pozdĺž severného 

okraja parcely č. 7 do jej severovýchodného cípu. ktorý je stykom parciel č . 7, 8, a 10/1. V tomto 

bode sa hranica ochranného pásma lomí, pravouhlo sa stáča na juh a pokračuje južným smerom po 

západnom okraji parciel č. 7 a 6 do bodu styku parciel č. 6, 10/2 a 10/1 . V tomto bode sa hranica 

ochranného pásma pravouhlo stáča na východ a pokračuje východným smerom pozdĺž severného 

okraja parcely č. 10/2 do jej severovýchodného cípu. Z tohto bodu pokračuje hranica ochranného 

pásma východným smerom pričom priamočiaro pretína parcely č. 10/1 a 35 a smeruje do bodu, ktorý 

je severozápadným cípom parcely č . 41/1. Hranica ochranného pásma pokračuje severným okrajom 

parcely č. 41/1, 41/2, 41/3 a opäť 41/1 do severovýchodného cípu parcely č. 4111. Z tohto Cípu 

pokračuje hranica ochranného pásma východným smerom pričom pretína parcelu č . 35 a dostáva sa 

do bodu, ktorý je juhozápadným cípom parcely č. 44/3 v styku s parcelami č . 35 a 44/2. Z tohto bodu 

pokračuje hranica ochranného pásma severným smerom po východnom okraji parcely č. 44/3 a 44/4. 

V severozápadnom cípe parcely č. 44/4 sa pravouhlo lomí a stáča sa východným smerom.  

Ďalej postupuje po severnom okraji parciel č. 44/4, 43/1 a 44/1 .V severovýchodnom nároží parcely č. 

44/1 hranica ochranného pásma priamočiaro pretína parcelu č . 35 do bodu, ktorý je juhozápadným 

cípom parcely č. 51/3. Z tohto cípu postupuje hranica severným smerom po západnom okraji parcely 

č. 51/3 a 51/1 . V severozápadnom cípe parcely č. 51/1 sa pravouhlo lomí a stáča sa na východ. 
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Postupuje pozdĺž severného okraju parcely č. 51/1 do jej severovýchodného cípu, v ktorom sa stáča 

na juh a postupuje ďalej východným okrajom parcely č. 51/1, do Juhovýchodného cípu. Z tohto bodu 

hranica ochranného pásma pokračuje pretínajúc parcelu cestnej komunikácie č. 2121 do bodu styku 

parciel č. 3/2, 1 a 2121 . Z tohto bodu pokračuje hranica ochranného pásma severovýchodný smerom 

po okraji parcely č. 3/2 a 2567 do bodu styku parciel č. 2565/199, 2567 a 2121. ' 

Z tohto bodu sa hranica ochranného pásma stáča na juh a postupuje pozdĺž nepravidelného okraja 

parcely Č. 2565/199 s pravouhlými zalomeniami do jej juhovýchodného cípu, ktorý je východzím 

bodom tohto ochranného pásma, čím ho zároveň uzatvára. 

1,2/1,2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 2567, 2565/199, 2569, časť ciest: 1428/1, 1651,2121, 1742, 1833, 

2122; 5/1, 5/2, 6, 7, 10/2, 11, 35 - časť cesty, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 41/3, 42, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 

44/3, 44/4, 49/1, 49/2, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 1678, 1680, 1683, 1684, 1685, 1688, 1690/1,1690/2, 

1691, 1693, 1695, 1696, 1698 - časť cesty, 1699, 1700, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1709, 1710, 

1711, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1713/3, 1714/1, 1714/4, 1717, 1718,1720, 1722/1,1722/2, 1724, 

1725, 1727, 1728, 1729, 1731, 1732, 1734, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 

1752, 1780, 1778/1, 1778/2, 1773, 1774, 1771, 1766, 1767, 1768/1, 1768/2,1768/3, 1763, 1761/1, 

1761/2, 1761/3, 1759, 1757, 1758, 1755, 1754, 1573, 1832, 1831, 1830, 2096, 2097, 2098/1, 2098/2, 

2099, 2100/1, 2100/2, 2101, 2103, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113/1, 2113/2, 

2114/1, 2114/2, 2115/1, 2115/2, 2116/1, 2116/2, 2117/1, 2117/2,2118/1, 2118/2, 2119/1, 2119/2, 

212017, 2120/8, 2095/1, 2095/2,2095/3,2095/4, 2095/5, 2095/6, 209517, 2095/8, 2059/9, 2095/10, 

2095/11, 2095/12, 2095/13, 2095/14, 2095/15, 2095/16, 2095/24, 2095/25, 2095/26, 2095/27, 

2095/28, 2095/29, 2095/30, 2095/35, 2019/4, 2019/5, 2019/6, 201917, 2019/8, 2019/9, 2019/10, 

2019/11, 2019/12, 2019/13, 2019/14, 2019/15, 2019/16, 2019/19, 2123/1, 2078/32, 2078/15, 

2078/27, 2078/16. 

Územie navrhovaného ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok rímskokatolíckeho kostola 

Ducha svätého, ľudových domov a pamätníka sa nachádza v juhozápadnej časti súčasnej zástavby 

Devínskej Novej Vsi, ktorá je mestskou časťou  Bratislavy. Plocha ochranného pásma zaberá územie 

dnešného Námestia 6. apríla s okolitou zástavbou a časť pôvodnej historickej zástavby obce tvorenej 

uličnou radovou zástavbou po oboch stranách Istrijskej ul.. Táto bola v minulosti hlavnou cestnou 

komunikáciou obce a vedie z námestia v smere J-S. K územiu ochranného pásma sa pripája ešte od 

lstrijskej ul. východne situované územie okolo areálu kostola zahŕňajúce zástavbu pozdĺž Eisnerovej a 

Hradištnej ulice. 

Územie Námestia 6. apríla a Istrijskej ul. je na rovinatom teréne, ktorý sa východne od námestia 

mierne vyvyšuje. Areál kostola je situovaný na miernom návrší ohraničenom z južnej a severnej 

strany Eisnerovou a Hradištnou ul.. Obe ulice sa na západnej strane pred kostolom vidlicovito 

zbiehajú k sebe a spájajú sa do jedného prúdu, ktorý pokračuje západným smerom a kolmo sa napája 

na Istrijskú ulicu. 

Ku kostolu vedie od ústia križovatky Hradištnej a Eisnerovej ul. nástupný chodník lemovaný mladou 

alejou z líp malolistých. Približne v strede dĺžky chodníka sú dnes umiestnené po stranách socha Jána 

Nepomuckého - zo severu a malá novodobá kaplnka Piety z juhu. Samotný objekt kostola v 

súčasnosti už nie je ohradený a len z východnej strany sa zachoval úsek pôvodného ohradného múru, 
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ktorý dnes tvorí súčasť ohrady cintorína východne za kostolom. Ku kostolu vedú zo severnej strany 

ešte dve nástupné schodiská. Severovýchodné vedie popri spevňujúcom murive ohrady cintorína, v 

ktorom je malá niková kaplnka sv. Judáša Tadeášskeho. Z južnej strany kostola je situovaný novodobý 

jednopodlažný objekt Domu smútku s plochou strechou pred hlavnou západnou fasádnou s 

predstavanou dvojpodlažnou hranolovitou vežou s rovným ukončením. Bol daný do užívania v roku 

1974. Kostolné návršie je zatrávnené a po stranách nástupného chodníka s nízkou krovinatou 

úpravou zelene. Areál má realizované nové funkčné osvetlenie jednoduchými lampami, ktoré 

proporciami zodpovedajú merítku kostola a vhodne dotvárajú prostredie. Zo severnej strany kostola 

sú dve vzrastlé stromy, ktoré však nie sú svojimi korunami v priamom kontakte s kostolom a okolo 

Domu smútku sú vysadené tuje a ihličnaté kroviny. Súčasťou cintorína sú vzrastlé stromy. 

Východne za cintorínom je nezastavaný zatrávnený pozemok, ktorý tvorí odstup od sídliskovej 

zástavby z deväť podlažných panelákov. Juhovýchodne za cintorínom zo severnej strany Eisnerovej 

ulici je situovaná malá kaplnka sv. Marka, na čelnej strane s nápisom AN NO DOMINY 1949, 

svedčiacom o obnove staršieho objektu, ktorý je doložený už aj na historickej katastrálnej mape z 

roku 1895. 

Zo severnej strany kostola je na nižšom rovinatom teréne výstavba bytových domov (4 a pol 

nadzemných podlaží) z 50. rokov 20. storočia. Križovatka Istrijská ul. má z oboch strán zachovanú 

uličnú radovú zástavbu obytných rodinných domov. Majú zväčša jedno nadzemné podlažie a sedlovú 

strechu. Dodržiavajú uličnú čiaru . Zo západnej strany Istrijskej v nároží s Eisnerovou ul. je objekt 

Istrijská č. 2. - trojpodlažná Reštaurácia U Michala. Východne sa k nej napája dvojpodlažné Kultúrne 

stredisko. Objekt bol postavený na zač. 20. rokov 20. stor. ako prízemná budova Potravinového 

družstva a neskôr bol nadstavaný. Severne vedľa je objekt Istrijská č. 4. - objekt pôvodne barokovej 

Pálfiovskej kúrie (neskôr obecná škola), ktorý dnes patrí rím. kat. cirkvi a vedľa stojaci objekt Istrijská 

č. 6 je bývalý Obecný úrad, ktorý tu zriadili po odkúpení budovy od Mikuláša Pálfiho v r. 1885. 

Kolmo vo vyústení Eisnerovej ulice, na západnej strane Istrijskej je situovaný pomník padlým v 1. a 2. 

svetovej vojne. Má tvar nízkeho pylóna s postavou ležiaceho padlého vojaka. 

Južným smerom ústi Istrijská ul. do návsia - dnešného Námestia 6. apríla, ktoré má trojuholníkový 

pôdorys. Centrálna časť námestia má parkovú . úpravu so zatrávneným povrchom a nízkymi 

krovinami doplnenú z južnej strany dvoma vysadenými vzrastlými stromami medzi ktorými je 

situovaná cholerová socha P. Márie na stĺpe z roku 1839 a kamenná kruhová studňa . Východnú 

stranu námestia tvoria jednopodlažné rodinné domy so stanovými strechami z 50. rokov 20. stor. Na 

južnej strane námestia je situovaná usadlosť, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a z jej zadnej 

(južnej) strany prebieha v smere V-Z Želiarska ul .. Juhovýchodným smerom z Námestia 6. apríla 

vychádza ulica Slovinec. Ulice Želiarska a Slovinec v smere na východ miene stúpajú, keďže terén sa 

tu dvíha. Majú uličnú zástavbu obytných domov, ktoré zachovávajú vidiecky charakter. 

Parcelácia pozemkov domova dvorových častí zachováva ešte staršiu urbanistickú štruktúru, ktorá je 

doložená na historickej mape z roku 1895. Túto pôvodnú parcelačnú štruktúru narušuje už novodobé 

preparcelovanie pozemkov z južnej strany kostolného návršia popri Eisnerovej ul., ktoré sú v 

súčasnosti nezastavané, a zmenená parcelácia s novodobou radovou zástavbou na Pieskovcovej ulici 

juhovýchodne od kostolného návršia, ktorú ešte z časti navrhujeme ako súčasť ochranného pásma. 

Tvoria ju "katalógové" rodinné domy zo 70.a 80. rokov 20. storočia s dvomi nadzemnými podlažiami a 

rovnými strechami. 
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Každá činnosť na území ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky má smerovať k 

záchrane jej architektonicko-urbanistických hodnôt a k zachovaniu a skvalitneniu jestvujúceho stavu 

hodnôt vymedzeného územia. Preto sa stanovujú nasledovné zásady: 

1) Zachovanie dominantnosti NhNKP kostola Ducha svätého, v rámci okolitej zástavby a diaľkových 

priehľadov na objekt, (pohľady z Istrijskej ul.). 

2) Akákoľvek činnosť, úpravy, obnovy a hmotové prestavby zasahujúce do exteriérov existujúcich 

objektov, terénu a komunikácií situovaných v ochrannom pásme podliehajú vyjadreniu Krajského 

pamiatkového úradu Bratislava, v zmysle zákona Č . 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 

3) Pri stavebnej a inej činnosti, kde sa predpokladá realizácia hĺbkových zemných prác, bude nutné 

vyžiadať rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Bratislava o nevyhnutnosti vykonať záchranný 

archeologický výskum podľa § 36 odsek 1 a 39 odseky 3, 5 zákona Č. 49/2002 Z.z. o ochrane 

pamiatkového fondu. Táto povinnosť sa nebude vzťahovať na bežné záhradkárske práce 

poľnohospodársky využívanej časti ochranného pásma. Na pozemkoch parc. č. 1, 4/1, 4/2, 2/1, 2/2 

bude nutné si vyžiadať rozhodnutie KPÚ pri každej zemnej činnosti. 

4) Zachovať mieru zástavby, resp. zamedzenie ďalšej výstavby v priestore areálu kostola na parcelách 

č. 1, 4/1, 4/2, 2/1, 2/2. 

5) Výstavba na nezastavaných parcelách v ochrannom pásme je prípustná za nasledovných pravidiel: 

výška objektov nemá presiahnuť úroveň 1 - 2 nadzemných podlaží, tj., 7 m, vrátane výšky hrebeňa 

sedlovej, resp. valbovej strechy s vylúčením budovania veľkoobjemových hmôt a nových 

konkurenčných dominánt, prípadná výstavba musí rešpektovať a zachovávať existujúcu uličnú čiaru 

zástavby. 

6) Úpravy zelene v areáli kostola (vymedzenom parcelami č. 4/1,4/2 a čiastočne 2/1 a 2/2 je nutné 

riešiť po posúdení príslušným odborným pracovníkom KPÚ. Obdobne aj úpravu zelene na Námestí 6. 

apríla 

7) Na západnej strane ochranného pásma usmerňovať využitie bývalej kúrie a jej areálu a kultúrneho 

centra na spoločenské a verejné funkcie. 

8) Vzhľadom k objektom ľudovej architektúry, ktoré sú NhNKP je potrebné zachovať existujúcu 

pôvodnú urbanistickú štruktúru vidieckeho typu, parceláciu, ako aj hmoty objektov pri obnove aj 

novostavbách (jednopodlažné domy so sedlovou strechou). Nadmerné hmoty objektov narušujúcich 

charakter pôvodnej zástavby je vhodné pri prípadných prestavbách eliminovať, rozhodne však 

nenavyšovať ani nezväčšovať. 

9) Dbať na zachovanie a rešpektovanie diaľkových pohľadov v smere na kostol, ktorý je dominantou 

územia, z Námestia 6. apríla, Slovinca, Podhorskej ul., Pieskovcovej ul., Eisnerovej ul. a na východnej 

strane Hradištnej ul., zaznačených v mapovej prílohe č . 1, pod položkami 1-8 (viď. 

fotodokumentácia). 

Odporúčania: 

1) Je nutná pravidelná údržba NhNKP kostola Narodenia Ducha svätého. 
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2) V budúcnosti eliminovať vzdušné elektrické vedenie a nahradiť ho kábelovým uložením v zemi. 

3) Rešpektovať súčasnú makroštruktúru zelene so zatrávnenými plochami v prostredí ochranného 

pásma národných kultúrnych pamiatok, úprava zelene by mala rešpektovať charakter vidieckeho 

prostredia. 

V centrálnej mestskej zóne Devínska Nová Ves, sa nachádzajú tieto pamiatkové objekty, ktoré sú 

zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národné kultúrne pamiatky: 

Tab. 4 Pamiatky zapísané v ÚZPF SR 

P.č. pamiatkový objekt,  

prevládajúci sloh,  

dispozícia,  

Číslo ÚZPF Orientačné 

číslo/ 

súpisné 
číslo/ 

P.č. 

Unifikovaný 
názov NKP / 
PO 

Doba vzniku Dátum 
vyhlásenia  

za KP 

Číslo 
rozhodnutia 

 

Zaužívaný 
názov 

1 rímskokatolícky 
kostol sv. Ducha, 
renesančný, 

jednoloďový 

354/0 0- 

0- 

1 

kostol 1. pol. 16.st. 17.07.1963 SKK ONV 
Bratislava-
Vidiek 

2 Nám. 6. apríla,  

Pomník padlým I. a 
II. sv. vojny,  

677/0 0- 

0- 

1742 

pomník nedatovaná 16.04.1985 OK NVB 
457/5-
435/85 

3 Nám. 6. Apríla,  

ľudové staviteľstvo,  

obdĺžnik 
dvojpriestorový 

10616/1 4- 

5311- 

1744 

dvor 
roľnícky/ 

dom ľudový 
s hosp. časť 

pred r.1896 16.03.1992 MK SR-
543/92-32 

4 Nám. 6. Apríla,  

Ľud. Stav., obdĺžnik 

päťpriestorový 

10616/2 6- 

5312- 

1745 

dvor 
roľnícky/ 

dom ľudový  

pred r.1896 16.03.1992 MK SR-
543/92-32 

5 Nám. 6. Apríla,  

Ľud. Stav., tvar L 

trojpriestorový 

10616/3 8- 

5313- 

1746 

dvor 
roľnícky/ 

dom ľudový  

s hosp. časť 

pred r.1896 16.03.1992 MK SR-
543/92-32 

6 Nám. 6. Apríla,  

ľudové staviteľstvo,  

obdĺžnik 
štvorpriestorový 

10617/0 13- 

5324- 

1717 

dom ľudový 
/ 

dom ľudový 

pred r.1896 16.03.1992 MK SR-
543/92-32 

7 Nám. 6. Apríla,  

ľudové staviteľstvo,  

obdĺžnik  

10618/0 15- 

5325- 

1710 

dom ľudový/ 

dom ľudový  

pred r.1896 16.03.1992 MK SR-
543/92-32 

8 Istrijská ul.,  

klasicizmus,  

obdĺžnik  

693/0 49- 

5082- 

1614 

Stanica 
mýtna/ 

Stanica 
mýtna 

pred r.1771 11.12.1985 R-NVB 
364/85 

Mýtnica, 

Kendeffyho 
dom 

9 Novoveská ul.,  

eklektizmus,  

pôdorys tvar L – 3 
trakt 

11244/0 17- 

5401- 

1302 

Vila/ 

Vila 

pred r.1903 12.06.1998 MK SR-
282/98-400,  

Vila 
"Košťálka", 
Brixov dom 
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P.č. pamiatkový objekt,  

prevládajúci sloh,  

dispozícia,  

Číslo ÚZPF Orientačné 

číslo/ 

súpisné 
číslo/ 

P.č. 

Unifikovaný 
názov NKP / 
PO 

Doba vzniku Dátum 
vyhlásenia  

za KP 

Číslo 
rozhodnutia 

 

Zaužívaný 
názov 

10 Prímoravská ul.,  

Ľud. stav., obdĺžnik 

štvorpriestorový 

10619/0 12- 

12- 

1868/3 

dom ľudový/ 

dom ľudový  

2. pol. 19.st. 16.03.1992 MK SR-
543/92-32 

11 Slovinec ul.,  

ľudové staviteľstvo,  

obdĺžnik trojdielny, 
trojpriestorový 

10620/0 39- 

5149- 

2039 

dom ľudový/ 

dom ľudový  

pred  r. 1986 16.03.1992 MK SR-
543/92-32 

12 Želiarska ul..,  

ľudové staviteľstvo,  

obdĺžnik 
štvorpriestorový 

10621/0 6- 

5218- 

1766 

 

dom ľudový/ 

dom ľudový  

pred  r. 1986 16.03.1992 MK SR-
543/92-32 

 

V centrálnej mestskej zóne Devínska Nová Ves, sa nachádzajú tieto pamätihodnosti, ktoré sú 

evidované v Mestskom ústave ochrany pamiatok Bratislava: 

Tab. 5 Pamätihodnosti v CMZ  

 pamätihodnosť  Poznámka 

 NEHMOTNÉ   

1 

 

 

 

10.10.1451 - dátum 
prvej písomnej 
zmienky o obci  

Najstarší nepochybný záznam o existencii obce je z 10.10.1451. V listine 
ďakuje vtedajší vládca Ján Huňady mestu Bratislava za pomoc a priateľstvo 
listinou datovanou v Devínskej Novej Vsi. Listina je uložená v Archíve mesta 
Bratislava. 

 

2 

 

 

6.4.1945 – deň 
oslobodenia 
Devínskej Novej Vsi  

Obec bola oslobodená 6.4.1944 vojskami 2. ukrajinského frontu, ktoré 
viedol maršal Malinovsky. Oslobodeniu predchádzala delostrelecká 
príprava v noci z 5. 4. na 6.4. 1944. Najprv bola oslobodená lokalita Grba, 
následne celá obec. 

 

3 December 1989 - pád 
železnej opony  

V decembri roku 1989 boli z rozhodnutia vlády odstránené ženijné zátarasy 
na hranici s Rakúskom. 

 

4 Chorvátska 
kolonizácia v roku 
1540  

 

Chorvátska kolonizácia vznikla ako dôsledok vydrancovania okolia 
Bratislavy vojskami, ktoré bránili Bratislavu a Viedeň. Chorváti sa v 
Devínskej Novej Vsi usadzovali od 30. – 70. rokov 16. storočia, osídľovali 
uvoľnenú pôdu. V roku 1910 žilo v Devínskej Novej Vsi 1 166 Chorvátov.  

V obci je zriadené Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku a koná sa 
pravidelne festival chorvátskej kultúry. 

 

5 Zmienka o 
Rastislavovej pevnosti 
v roku 869  

 

V roku 846 je vo Fuldských análoch zmienka o meste ktoré sa „ v jazyku 
onoho ľudu nazýva Dowina, t.j. dievča„. Ide o miesto, kde východofranský 
kráľ Ľudovít útočil na Rastislava. 

 

 HMOTOVÉ 
NEHNUTEĽNÉ 

  

1. Avarsko – slovanské 
pohrebisko  

 

V roku 1926 – 1933 bolo J. Eisnerom odkryté slovansko avarské 
pohrebisko. Preskúmaných bolo 883 hrobov, z toho 27 žiarových. Našli sa 
hroby bohatých jazdcov s výzbrojom, s konskými postrojmi a s vedierkami s 
kovovými obručmi. Pochované ženy boli zdobené náušnicami a záušnicami. 
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Najviac sa našlo hlinených nádob vytáčaných na kruhu, ale i primitívnych, 
zhotovených bez hrnčiarskeho kruhu. 

2 Býv. verejná studňa 
Nám. 6 apríla 

Pôvodne verejná studňa, dnes zrekonštruovaná s kamennou obrubou, 
zakrytá novou kovovou mrežou. 

 

3. Socha Panny Márie 
Cholerskej  

Nám. 6 apríla 

 

Na vysokom hranatom pilieri ukončenom rímsovou hlavicou stojí socha 
Panny Márie s malým Ježiškom v náručí. Postavená bola v roku 1839, 
fundátorom bol Peter Nagy. Je nazývaná Cholerská Panna Mária, pretože v 
roku 1931 vypukla v dedine cholera, zomreli občania predovšetkým dolnej 
časti dediny, cholera sa zastavila pri domoch, kde v roku 1839 postavili túto 
sochu. 

 

4. Kaplnka sv. Jána 
Nepomuckého  

Na Mýte 

Murovaná kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1911. Fundátorom bola 
Edita Hrúzová. Vo vnútri je socha sv. Jána Nepomuckého s ukrižovaným 
Kristom na kríži. Je postavená pravdepodobne na mieste, kde stála v roku 
1731 socha sv. Šebastiána. 

 

5. Línia vojenských 
bunkrov  

Východný breh rieky 
Moravy ( 11 ks )  

Súčasť obrannej línie postavenej na hranici medzi Rakúskom a 
Československom v roku 1938 – 1939. Cena jedného betónového bunkra 
bola približne 60 000 Kčs. Bunkre neboli nikdy použité. 

 

 

6. Budova potravného 
družstva  

Istrijská ul. 2 

 

Poschodová budova Pohostinstva u Michala. Pôvodne to bola prízemná 
budova Potravného družstva s vlastným konzumom, krčmou a veľkou sálou 
a kanceláriou Úverného družstva. Postavená bola na zač. 20. storočia, 
prebudovaná po 2. sv. vojne, priestory boli rozšírené o prístavby z 
východnej strany a do dvora. V tejto budove bola sála, kde nacvičovalo 
ochotnícke divadlo a telovýchova v Devínske Novej Vsi. 

 

7. Bývalá Pálffyovská 
kúria  

Istrijská ul. č. 4 

 

Prízemná budova v strede s prejazdom zaklenutým pruskou klenbou na 
pásoch a kamenným vstupným portálom. Pôvodne to bola zemepanská 
kúria Pálfyovcov postavená v 18. storočí. V roku 1897 bola v budove 
zriadená škola, do roku 1926 v nej bola rímsko katolícka ľudová škola, 
neskôr štátna meštianska škola, poľnohospodárska učňovská škola a ľudová 
škola umenia. Do dnešnej podoby bola prestavaná v rokoch 1937 – 1939, v 
rokoch 1980 rekonštruovaná pre potreby kultúry. 

 

8. Bývalá budova 
obecného 
a notárskeho úradu  

Istrijská ul. č. 6 

Prízemná budova situovaná vedľa bývalej pálfiovskej kúrie, na južnej strane 
má prejazdom. V roku 1885 v nej obec zriadila obecný úrad, notársky byt a 
na susednej parcele pastiereň. 

 

9. Kaplnka sv. Floriána a 
sv. Vendelína ( sv. 
Jána Nepomuckého)  

Istrijská ul. 

 

Murovaná kaplnka situovaná na západnej strane Istrijskej ulice bola 
postavená v roku 1883. Fundátorom bol Juraj Martanovič, pôvodné sochy 
sa nezachovali. Má obdĺžnikový pôdorys a sedlovú strechu. Nika je 
prístupná otvorom v tvare lomeného oblúka. Kaplnka je z roku 1883. Vo 
vnútri sú tri sochy, v strede je to socha Panny Márie, na jej ľavej strane je 
socha sv. Vendelína, napravo socha sv. Floriána. 

 

10 Kríž s Ukrižovaným 
Istrijská ul. 

 

Na hranatom sokli je nápisová doska s datovaním. Sokel je ukončený 
rímsou. Samotný kríž na ktorom je socha ukrižovaného Krista má 
ďatelinové ukončenie ramien a nápisovú tabuľku INRI. Socha Krista je 
kovová. V spodnej časti je malá soška stojacej Panny Márie so srdcom na 
hrudi a knihou v rukách. 

 

11 Trojičný stĺp  

Istrijská ul. 

Súsošie Najsvätejšej Trojice je situované na rohu Istrijskej ulice a ulice Na 
Vyhliadke. Súsošie je umiestnené na vysokom kamennom stĺpe. Stĺp je v 
spodnej časti kanelovaný, v hornej časti ukončený korintskou hlavicou. 
Súsošie je tvorené sediacimi sochami Krista , naľavo, a Boha otca vpravo. 
Boh Otec zdvihnutou rukou pridŕža kríž. Okolie stĺpa je ohradené nízkym 
betónovým obrubníkom s kovovou mrežou. 

 

12 Kaplnka so sochou 
Piety Hradištná ul., 

Socha Piety je umiestená v kaplnke Piety postavenej v roku 1998. Socha 
reprezentuje tradičný typ zobrazenia Piety, smútiacu sediacu pannu Máriu 
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 v náručí s ležiacim Kristom.  

Socha je kópiou pôvodnej barokovej sochy. 

13 Oporný múr kostola r. 
k. sv. Ducha a socha 
sv. Júdu Tadeáša  

Hradištná ul., 

V opornom múre svahu kostola je malá nika, v ktorej je novodobá 
keramická socha sv. Júdu Tadeáša. 

 

 

14 Socha sv. Jána 
Nepomuckého  

Hradištná ul.,  

Eisnerova ul. 

Socha svätého Jána Nepomuckého je situovaná vo vstupnej časti areálu r. 
k. kostola sv. Ducha. Socha je na hranolovom podstavci. Svätec stojí v 
miernom predklone, oblečený je do cirkevného rúcha, na hlave má biret. V 
ľavej ruke drží zatvorené knihu, atribút, ktorý držal v pravej ruke chýba. 

 

15 Pomník spisovateľa 
Rudolfa Slobodu  

ul. Slovinec 

 

Na hranolovom podstavci je umiestnená kovová odliata busta Rudolfa 
Slobodu. Na stene podstavca je tabuľa s nápisom: Rudolf Sloboda, 
slovenský spisovateľ, 1938 – 1995. Rudolf Sloboda sa narodil v Devínskej 
Novej Vsi, autorom busty je akad. sochár Ilečko. 

 

16 Kaplnka sv. Marka 
Eisnerova ul 

 

Pôvodne bola postavená v poli v roku 1884. Staviteľom bola Anna 
Martanovičová, opravená bola v roku 1946. Sochu do kaplnky vyrezali Jozef 
Weisz a Ľudovít Kanka z Banskej Štiavnice a bola vysoká 1 m. 

Kaplnka je malá stavba obdĺžnikového pôdorysu. Prístupná je niekoľkými 
schodíkmi. V štíte má nápis: ANNO DOMINI 1946. 

 

17 Pamätník padlým 
nemeckým vojakom 
Mlynská ul. 

 

Kamenný pomník padlým nemeckým vojakom z obdobia 1. republiky a 2. 
svetovej vojny situovaný na vedľa areálu roľníckeho družstva. V ľavej časti s 
nápisovou doskou s menami a počtom mŕtvych vojakov. Pomník je osadený 
na ploche z betónových dlažieb oplotený nízkymi kovovými stĺpikmi 
spojenými reťazou. 

 

18 Pamätník ruským 
vojakom  

Mlynská ul. 

 

Pomník je prístupný z cesty krátkym betónovým schodiskom, Tvorený je 
troma hladkými piliermi , v strede ktorých je tabuľka s nápisom: Česť a 
sláva sovietskym vojakom, ktorí zahynuli v zajateckom tábore na tomto 
mieste v rokoch 1944 – 1945. 

 

19 Pamätník židovského 
cintorína  

Hradištná ul. 

Symbolický kamenný pamätník pripomínajúci miesto židovského cintorína, 
ktorý bol zničený pri výstavbe sídliska na Hradištnej ulici. Pamätník bol 
odhalený v roku 2008. 

 

20 Židovský cintorín  

 

Dejiny židov v Devínskej Novej Vsi sú späté s dejinami židov v Devíne, resp. 
v Bratislave. Židia tvoria súčasť histórie Devínskej Novej Vsi. V 19. a zač. 20. 
storočia bola v dedine židovská modlitebňa.  

Židovský cintorín s murovanou ohradou a márnicou bol situovaný v 
blízkosti terajšieho cintorína, pri uliciach Na Grbe a Hradištná. Zrušený bol 
pri výstavbe sídliska na Hradištnej ulici. V roku 2008 bol odhalený na mieste 
bývalého židovského cintorína pamätník. 

 

21 Tri Marcheggské 
mosty  

 

Tri mostné oblúky železnice spájajúcej Devínsku Novú Ves s Marcheggom, 
postavené medzi rokmi 1838 - 1848. Boli súčasťou trate Viedeň - Bratislava 
– Budapešť. Tvorené sú mostným oblúkom z kameňa a tehál. 

 

22 Náhrobok grófa 
Zerbonniho di 
Sposetti - Cintorín 

Kamenný náhrobok je jednoduchý, hranolový, v strede s nápisovou doskou, 
nad ktorou je rímsa. Ukončený je trojuholníkovým štítom nad ktorým je 
kríž s Ukrižovaným. 

 

23 Budova obecnej školy 
s pamätnými 
tabuľami Charkovská 
ul. 

 

Dvojpodlažná budova situovaná na rohu Charkovskej a ul. Na Grbe 
zastrešená sedlovou strechou s valbou. Na fasáde orientovane do ulice Na 
Grbe je kamenná tabuľa s nápisom: TÚTO MASARYKOVU OBECNÚ ĽUDOVÚ 
ŠKOLU VYBUDOVALA OBEC DEV. NOVÁ VES V. R. 1926 NA PAMIATKU 
NÁRODNÉHO OSLOBODENIA. Autor diela M. M. Harminc 

 

24 Lokalita Na Kaštieli  

 

Lokalita, ulice a námestie nad potokom Mláka. Ešte v 50. rokoch tu stáli 
zvyšky bývalého kaštieľa kastelána Michala Baja so záhradou. 
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25 Vžitý chotárny názov 
Pieskovec ( Sandberg 
) 

 

Pieskovec ( Sandberg ): kopec na severnom svahu Devínskej Kobyly, súčasť 
prírodnej rezervácie. Na vrchole Pieskovca bolo slovanské hradisko. V roku 
1964 bol vyhlásený za prírodnú rezerváciu. Pomenovanie Sandberg je 
nepôvodné, umelé, ide o ponemčené pôvodné slovenské slovo Pieskovec. 

 

26 Vžitý chotárny názov 
Glavica  

 

Glavica: časť obce, ktorá bola vďaka svojej polohe križovatkou pútnických 
ciest. Je spomenutá už v diele Cyrilometodiáda ako miesto kde oddychovali 
pútnici smerujúci na Devín. Chorvátsky názov pre pieskový kopec. Podľa 
povesti je hrobom hunského vodcu Atilu. 

 

27 Vžitý chotárny názov 
Kolónia  

Kolónia: časť obce východne od železničnej stanice založená po vzniku ČSR, 
v ktorej bývali obyvatelia českej národnosti - úradníci, železničiari, žandári a 
i. 

 

 Vžitý chotárny názov 
Grba  

Grba: štvrť východne od železničnej stanici, v prenesenom význame hrb. 
Obývaná začala byť na prelome 19. – 20. storočia. 

 

28 Mlyn na Novej Mláke  

 

Na začiatku dnešnej Mlynskej ulice stál vodný mlyn, ktorý patril rodine 
Engelhardtovej. V roku 1934 bol zmodernizovaný a vodné koleso bolo 
vymenené za vodné turbíny a vybudoval sa moderný valcový mlyn. Po 2. 
svetovej vojne bol zbúraný.  

Ulica na ktorej začiatku kedysi stál dnes nesie názov Mlynská. 

 

29 Funkcia mýtnice  

 

Stojaci objekt na Istrijskej ulici č. 49, budova ktorá dlho slúžila ako radnica. 
Bola postavená v 18. storočí, upravená v 1. pol. 19. storočia. Bola v nej 
tridsiatková stanica. Po zániku funkcie mýtnice slúžila ako obytný dom. Za 
1. ČSR bola v objekte žandárska stanica, do roku 1984 miestna knižnica. 

 

30 Majer  

 

V monografii obci z roku 1995 sa spomína Horný a Dolný majer. Dolný 
majer zvaný Peslákov stál na vyvýšenine nad Trojičným stĺpom v ulici na 
Vyhliadke. Pôvodne patril asi radu Pavlínov v Marianke, patril k nemu aj 
pozemok na ktorom je dnes ulica na Vyhliadke.  

Horný majer, tak bol označovaný bývalý veľkostatok Ing. A. Polanského pri 
železničnej stanici v obci, po 2. svet. vojne tu bol hospodársky dvor 
Štátnych majetkov. 

 

Zdroj: MUOP Bratislava –apríl 2014 

 

 rešpektovať podmienky činnosti na území ochranného pásma NKP, vyhlásené na základe 

rozhodnutia ev. č. PÚ-05/699-14/5827/Kal zo dňa 10.06.2005 o vyhlásení ochranného pásma 

nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v Bratislave – Devínskej Novej Vsi: 

rímskokatolíckeho kostola Ducha svätého, evidovaného v ÚZPF pod. č. 10616/1-3, usadlostí 

na Námestí 6. Apríla č. 4 evidovanej v ÚZPF pod .č. 10617, ľudových domov: na Námestí 6. 

Apríla č. 13, evidovaného v ÚZPF pod č. 10618/0, ma Námestí 6 apríla č. 15, evidovaného pod 

č. 10621/0, na Želiarskej ulici č. 6 evidovaného pod č. 1062/0 a pomníka padlých 

evidovaného v ÚZPF pod č. 677/0.  

 pri obnove objektov v riešenom území CMZ vychádzať z podmienok stanovených 

v dokumente „Metodika ochrany pamiatkových hodnôt autentického urbanizmu a ľudovej 

architektúry na území Pamiatkovej zóny Bratislava- Devínska Nová Ves“ (MÚOP Bratislava 

2002) 

 zachovať pamiatkové hodnoty pamätihodností a súborov, ktoré nie sú súčasťou 

pamiatkového fondu, dotvárajúcich identitu a historický obraz Devínskej Novej Vsi a jej 

špecifického prostredia, 

 V záujme ochrany archeologických nálezov a nálezísk je investor stavebník povinný pri každej 

stavbe vyžadujúcej si zemné práce, v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 

http://muop.bratislava.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600176&id_ktg=1010&p1=1053
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fondu, v každom stupni územného a stavebného konania požiadať príslušný krajský 

pamiatkový úrad o stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia 

archeologických nálezísk. 

 

 

 rešpektovať základnú komunikačnú kostru, ktorú tvoria obslužné komunikácie FT C1: 

Eisnerova, Istrijská a Nám. 6. apríla (Devínska cesta), 

 realizovať navrhnuté zmeny organizácie dopravy 

 doplniť plochy statickej dopravy na nových plochách v bloku A11 

 vybudovať hromadné garáže (podzemné) v priestore regulačného bloku A10, A13 a A14  

 prebudovať dve križovatky:  

o pri obchodnom centre Pod Lipovým – Eisnerová – navrhovaná podzemná garáž  

o prebudovanie križovatky Istrijská – Opletalová – obslužná pri železnici. Prestavbu 

križovatky overiť podrobnejšou štúdiou vzhľadom na zložité výškové pomery 

dotknutého územia, 

 realizovať nové obslužné komunikácie  

o blok A9,  

o v blokoch C4, C5, C6,  

 realizovať premostenie toku Mláka v bloku A7 (B3), C1 

 podporiť prepojenie centrálnych peších priestorov 

 dotvoriť zastávky MHD a ich prepojenie na systém hlavných peších trás 

 na navrhované podzemné garáže sa nevzťahujú regulatívy priestorového usporiadania a ich 

riešenie je potrebné špecifikovať v podrobnejšej dokumentácii 

 realizovať rekonštrukciu terasy a vybudovanie hromadnej garáže na ulici Ivana Bukovčana 

v bloku A14  

 rozšíriť sieť peších komunikácií, peších plôch a cyklistických vo vzťahu na regulačné bloky B6 

a B7, C8 

 

 rešpektovať zákon 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov 

 rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,  

 vzhľadom na potrebu deleného systému odvádzania odpadových vôd je aj v nových územiach 

nutné venovať zvýšenú pozornosť návrhu odvádzania zrážkových vôd mimo verejnú 

kanalizáciu,  

 v dôsledku zvýšenia podielu zastavanej a spevnenej plochy riešiť nárast povrchového odtoku 

retenčnými opatreniami na pozemku jednotlivého stavebníka, 
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 pre zníženie hydraulického zaťaženia kanalizačného systému počas zrážok, riešiť 

dobudovanie zariadení na retenciu zrážkových vôd v zastavaných územiach, ako aj na 

znižovanie koeficientu odtoku zo súčasných  zastavaných a spevnených plôch, 

 Pre potreby napojenia bloku C5 vybudovať novú odberateľskú trafostanicu T2, napojenie 

realizovať z VN linky č. 405. 

 pre zásobovanie rozvojových území využiť rezervy regulačných staníc RS II. a RS III.   

 zásobovanie rozvojových území teplom riešiť na báze zemného plynu prostredníctvom 

vlastných tepelných zdrojov, resp. prostredníctvom využitia voľnej kapacity tepelného 

výkonu zdroja tepla K 31 na sídlisku Kostolné a K 32 na sídlisku Podhorské. 

 rešpektovať medzinárodný diaľkový kábel a kábel hraničnej polície, 

 rozvojové lokality napojiť na existujúcu telekomunikačnú sieť mestskej časti 

 

 všetky pozemky (stavby) budú dopravne sprístupnené z verejných miestnych komunikácií 

 všetky stavby budú napojené na technickú infraštruktúru 

 prevádzkovatelia objektov sú povinní zaistiť potrebné plochy statickej dopravy pre prevádzku 

zariadení, vyplývajúce z ustanovení STN 73 6110, riešiť na vlastných pozemkoch, 

priliehajúcich k objektu 

 stavby hromadných parkovísk musia byť vybavené odlučovačmi ropných látok. 

 stavby riešiť v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v 

znení neskorších predpisov 

 

 v jednotlivých regulačných blokoch zabezpečiť realizáciu plôch zelene min. v rozsahu 

stanovenom v ÚPN hl. m. SR Bratislavy 2007, v znení zmien a doplnkov a definovaných ako 

min. koeficient zelene pre tieto bloky v „Záväznej časti“ predloženého ÚPN CMZ. 

 Rešpektovať vidiecky a prírodný ráz zastavaného územia v starej časti Devínskej Novej Vsi 

v nadväznosti na prírodné prostredie inundačného územia rieky Morava. 

 Navrhovanou koncepciou zelene prepojiť urbanizované prostredie starej a novej časti 

Devínskej Novej Vsi s prírodným prostredím inundačného územia rieky Morava, tak aby sa 

vytvoril funkčný prepojený systém zelene. 

 Revitalizovať existujúce plochy a línie sídelnej vegetácie, na navrhovaných plochách 

verejných priestranstiev a verejných komunikačných priestorov uplatniť rozmanité druhy 

verejnej zelene. 
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 Rešpektovať navrhované plochy sídelnej zelene, podporiť plochy verenej zelene tak aby pre 

obyvateľov aj návštevníkov vznikol polyfunkčný priestor pre krátkodobý pobyt a rekreáciu.  

 Podpora humanizácie sídliskových priestorov, oživenie priestoru pre nové modernejšie 

vyžitie obyvateľov, podporenie rekreačnej funkcie parkových plôch. 

 Existujúce plochy zelene v medziblokových priestoroch doplniť o vysokú zeleň, vzrastlé 

stromy ošetriť, postupne realizovať zmenu štruktúry a druhového zloženia v prospech 

kostrových dlhodobo perspektívnych drevín vhodných do mestského prostredia. 

 Plochy doplniť o originálne hracie prvky a prvky drobnej architektúry najmä z prírodných 

materiálov. 

 V návrhu uplatniť aleje a stromoradia, výrazný kompozičný prvok v obraze krajiny a dôležitý 

prvok rekreačných trás (estetická funkcia a orientačná funkcia, poskytujú tieň), návrhom 

stromoradí a alejí prepojiť urbanizované prostredie s prírodným prostredím pri rieke Morava 

a smerom na Malé Karpaty. 

 Jednotlivé funkčné plochy zelene prepájať pešími trasami a plochami zelene, v urbanistickej 

zástavbe rešpektovať spojitosť plôch a línií zelene, tam kde absentuje doplniť. 

 Sprievodná zeleň komunikácií riešiť vo forme líniových prvkov (stromoradí), v podobe 

jednostranných alebo obojstranných výsadieb listnatých stromov s nízkym trávnikom 

v súlade s technickými obmedzeniami inžinierskych sietí, uprednostniť druhy odolné voči 

exhalátom a zasoľovaniu, 

 V zelených pásoch popri komunikáciách nevysádzať krovité výsadby, z dôvodu potreby 

voľného priestoru pod korunami stromov pri zimnej údržbe komunikácií. 

 Plochy zelene statickej dopravy (parkoviská) doplniť o vysokú zeleň, preferovať druhy ktoré 

svojimi kvetmi a plodmi nebudú znečisťovať cesty a parkovacie státia. 

 Podporiť reprezentačnú funkciu zelene pred objektmi (pamätníky, stĺpy, kaplnky a pod.) 

 V inundačnom území rieka Morava ako aj pri toku Mláka rešpektovať a revitalizovať  

zachovalé plochy krajinnej zelene, vrátane lúčnych porastov. 

 Revitalizovať vodnú plochu rybníka vrátane brehových porastov a okolitej vegetácie ako 

významný krajinotvorný prvok s vodohospodárskou, rekreačnou a estetickou funkciou. 

 Zeleň pri vodnom toku Mláka (hydrický biokoridor) riešiť ako brehové porasty prírode blízke, 

budovať zatieňovacie lesné pásy, vlhkomilné kultúry a trávne porasty. 

 Izolačnú zeleň riešiť po obvode areálov športu a rekreácie a v miestach, kde je potrebné 

odizovalať rušivé vplyvy cestnej a železničnej dopravy. Izolačnú zeleň navrhnúť ako vegetačný 

pás s hygienickou, pohľadovou, bezpečnostnou a estetickou funkciou (prachový filter, rozptyl 

hluku, zachytávanie snehu, priaznivé vplyvy na teplotu a vlhkosť vzduchu, vetrolam). 

 Zabezpečiť v území pravidelnú a trvalú starostlivosť a údržbu zelene a ostatných prírodných 

prvkov s cieľom zabezpečiť čistotou, ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt v území. 

 Asanovať zdevastované plochy zelene, nevyužité plochy s rozptýleným odpadom, následne 

rekultivovať pre nové navrhnuté funkčné využitie. 

 Likvidácia náletových a inváznych druhov drevín. 

 Rešpektovať chránené územia v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov: Chránený areál Devínske alúvium Moravy a Chránený areál 

Devínske alúvium Moravy. 
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 Rešpektovať chránené územia sústavy chránených území NATURA 2000: Chránené vtáčie 

územie Záhorské Pomoravie, Územie európskeho významu SKUEV0312 Devínske alúvium 

Moravy a Územie európskeho významu SKUEV0314 Rieka Morava. 

 Rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability: NRBk I. Alúvium Moravy, 

Regionálny biokoridor RBk. II. Stará mláka s prítokmi a Nadregionálne biocentrum NRBc 1. 

Dolnomoravská niva. 

 Rešpektovať genofondovú lokalitu Stará mláka s prítokmi. 

 V zmysle Ramsarského dohovoru rešpektovať medzinárodne významná mokraď Alúvium 

Moravy. 

 Rešpektovať vodohospodársky významné toky Morava a Mláka. 

 Rešpektovať zachované rozsiahlejšie plochy krajinnej zelene v západnej časti riešeného 

územia ako významný ekostabilizačný prvok. 

 Chrániť významné krajinné prvky v riešenom území, ktoré prispievajú k zvýšeniu ekologickej 
stability územia. 

 Zabezpečiť dôslednú ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov. 

 Revitalizácia brehových porastov pri toku Mláka drevinami potenciálnej prirodzenej 

vegetácie v kombinácii s osvedčenými introdukovanými druhmi vhodnými pre dané územie. 

 V zmysle zákona 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov zabezpečiť účinnú 

ochranu povrchových a podzemných vôd pred degradáciou a ich trvalo udržateľné 

využívanie. 

 Rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,  

 Pre zlepšenie kvantitatívneho a kvalitatívneho režimu vôd v povodí, návrh uvažuje realizovať 

revitalizačné opatrenia na toku Mláka s cieľom riešiť úpravu hydroekosystému na toku Mláka 

 Rešpektovať ustanovenia zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiacej legislatívy. 

 Rešpektovať požiadavky na tiché obytné prostredia v špecifickej historickej urbanistickej 

štruktúre starej časti Devínskej Novej Vsi. 

 Zabezpečiť realizáciu pásov zelene s ochrannou a izolačnou funkciou pozdĺž ciest a cestných 

komunikácií (zvyšovaním množstva krajinnej zelene prispieť ku eliminácii hluku v území). 

 Pri nakladaní s odpadmi je potrebné postupovať v zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o 

odpadoch a jeho vykonávacích predpisov a Programu odpadového hospodárstva. 

 Likvidácia nelegálnych skládok odpadu a rozptýleného odpadu v území. 

 Rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších 
predpisov. 

 eliminovať nepriaznivé vplyvy železničnej a cestnej dopravy na obytné prostredie protihlukovými 
opatreniami v dotknutých lokalitách,  

 v zmysle zák. č. 355/2007 Z. z. pred výstavbou zabezpečiť stanovenie výšky radónového rizika. 
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Tab. 6 Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí 

Kategória 
územia 

Charakter chráneného územia Refer. 
Čas 

interval 

prípustné hodnoty (dB)a) 

Hluk z dopravy  Hluk z 
iných 

zdrojov 

LAeq,p 
Pozemná 
a vodná 
doprava  
b), c) 

LAeq,p 

Železničné 
dráhy 

c)  

LAeq,p 

Letecká doprava 

LAeq,p LASmax,p 

II. Priestor pred oknami obytných 
miestností a rodinných domov, 
priestor pred oknami 
chránených miestností 
školských budov 
zdravotníckych zariadení 
a iných chránených objektov d) 
Vonkajší priestor v obytnom 
a rekreačnom území. 

Deň 

Večer 

noc 

50 

50 

45 

50 

50 

45 

55 

55 

45 

- 

- 

65 

50 

50 

45 

III. Územie ako v kategórii II. v 
okolí diaľnic, ciest I. a II. triedy, 
miestnych komunikácií 
s hromadnou dopravou, 
železničných dráh a letísk, 
mestské centrá 

Deň 

Večer 

noc 

60 

60 

50 

60 

60 

55 

60 

60 

50 

- 

- 

75 

50 

50 

45 

Pozn.:  

 prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén. Ak ide o sezónne zariadenia, hluk sa 
hodnotí pri podmienkach, ktoré je možné pri ich prevádzke predpokladať. 

 Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 

 Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené iba 
na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy 

 Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania (napr. školy počas 
vyučovania) 

 
Tab. 7 Hygienické požiadavky na hluk vo vnútornom prostredí 

Kategória 
Vnútorného 
priestoru 

Opis chránenej miestnosti v budovách Refer.  

Čas 

interval 

Prípustné hodnoty (dB) g) 

Hluk 
z vnútorných 
zdrojov d)  

LAmax,p 

Hluk z vonkajšieho 
prostredia e) 

LAeq,p 

A Nemocničné izby, ubytovanie pacientov v 
kúpeľoch 

Deň 

Večer 

 Noc 

35 
30 

25 a) 

35 
30 

25) 

B Obytné miestnosti, ubytovne, domovy 
dôchodcov, škôlky, jasle b) 

Deň 

Večer 

 Noc 

40 

40 

30 a)) 

40 c) 

40 c) 

30 c) 

 LAeq,p 

C učebne,  
posluchárne, čitárne, študovne, konferenčné 

miestnosti, súdne siene 

Počas 
používania 

 

40 
 

40 

D Miestnosti pre styk s verejnosťou, informačné  
strediská 

Počas 
používania 

45 45 
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Kategória 
Vnútorného 
priestoru 

Opis chránenej miestnosti v budovách Refer.  

Čas 

interval 

Prípustné hodnoty (dB) g) 

Hluk 
z vnútorných 
zdrojov d)  

LAmax,p 

Hluk z vonkajšieho 
prostredia e) 

LAeq,p 

E Priestory vyžadujúce dorozumievanie rečou, 
napr. školské dielne, čakárne, vestibuly, 

Počas 
používania 

50 50 

Pozn.: a) posudzovaná hodnota pre impulzový hluk, ktorý vzniká činnosťou osobných výťahov, sa stanovuje pripočítaním 
korekcie K=(-7) dB k LAmax pre noc, 

b) prípustné hodnoty pre škôlky a jasle sa uplatňujú v čase ich používania, 
c) posudzovaná hodnota pre hluk z dopravy v kategórii územia III. Podľa tabuľky pre vonkajšie prostredie sa 

stanovuje pripočítaním korekcie K= (-5) dB LAeq pre deň, večer a noc, 
d) prípustné hodnoty platia pre hodnotenie podľa: hluk a infrazvuk vo vnútornom prostredí budov sa hodnotí najmä 

ak preniká do chránenej miestnosti z vnútorných zdrojov, ak preniká do chránenej miestnosti z vonkajších 
zdrojov, napr. cez podlažie alebo konštrukcie, 

e) prípustné hodnoty platia pre hodnotenie podľa: hluk a infrazvuk vo vnútornom prostredí budov sa hodnotí najmä 
ak preniká do chránenej miestnosti z vonkajšieho prostredia a pred oknami chránenej miestnosti  

g) prípustné hodnoty platia pri súčasnom zabezpečení ostatných vlastností chránenej miestnosti, napr. vetranie, 
vykurovanie, osvetlenie 

 

 

Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb bude možné podľa § 108 a následných paragrafov 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a 

stavbám je možné obmedziť rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len "vyvlastniť"). 

Verejný záujem na vyvlastnení pre tieto účely sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní. Za stavby 

podľa odseku 2 písm. a) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejné 

technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzil 

a schválil schvaľujúci orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie (Stavebný zákon §108 

ods.3 ) 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚPN HL. MESTA SR BRATISLAVY 

V ZNENÍ NÁSLEDNÝCH ZMIEN 

16.1. Dopravné systémy 

16.1.1. Zoznam stavieb vo verejnom záujme 

3. Stavby miestnych komunikácií I. a II. triedy 

D51. D.N.V. – Preložka Mynskej (VPS realizovaná) 

16.2.2 Odkanalizovanie 

2. kanalizačný systém v povodí rieky Moravy 

K9 Dobudovanie kanalizácie v povodí ČOV Devínska Nová Ves: 

 Posilnenie kapacity zberača S, nové zberače SI, SB, SC, D, BI-1, BII, predĺženie odpadov z ČOV 

devínska Nová Ves a VW do Moravy, dažďová nádrž na zberači DI Dúbravka – Dielky, 
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K10 Rozšírenie ČOV Devínska Nová Ves, vrátane tretieho stupňa čistenia. 

16.2.3. Vodné toky a vodné plochy 

VT1 .Dobudovanie protipovodňovej ochrany Bratislavy ľavobrežná ochranná línia, pravobrežná 

ochranná línia, hydraulická clona za Sadom J. Kráľa, rozšírenie koryta Dunaja - ľavý a pravý breh, 

VT2. dobudovanie systému záchytných priekop na ochranu zástavby pred prívalovými vodami zo 

svahov, 

16.2.7 Telekomunikácie 

TK15 MOK TKB Devínska Nová Ves – Štefana Králika – Záhradná 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA UPN-Z CMZ 

Verejnoprospešné stavby – doprava 

Cestná komunikačná sieť: 

ZD1 - Križovatka v križovaní ulíc Eisnerova, Pod lipovým 

ZD2 - Obslužná komunikácia v bloku A9 

ZD3 - Obslužná komunikácia v blokoch C4, C5, C6 

ZD4 - Obslužná komunikácia v blokoch A6, B8, B7 

ZD5 – Chodník pri cintoríne - na pozemku par. č. 2567 vybudovať VPS – chodník na prepojenie starej 

a novej Devínskej Novej Vsi 

ZD6 – Premostenie toku Mláka A7 (B3), C1 

Statická doprava 

ZD7 – Rekonštrukcia, sanácia terasy a vybudovanie parkoviska na ulici Ivana Bukovčana v bloku A14 - 

na pozemku par. č. 2565/65 vybudovať VPS - parkovisko pre potreby priľahlého bytového domu 

ZD8 – Vybudovanie podzemnej hromadnej garáže v bloku A14 

ZD9 – Vybudovanie podzemnej hromadnej garáže v bloku A13 

ZD10 – Vybudovanie podzemnej hromadnej garáže v bloku A10 

ZD11 – Vybudovanie parkoviska pre potreby priľahlého bytového domu - na pozemku par. č. 2565/27 

Vodné toky a vodné plochy 

ZVT14  - Úpravy toku Mláky 

Vodovod 

ZV15 – Dobudovanie vodovodu v novonavrhovaných lokalitách 
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ZK16 – Splašková kanalizácia v novonavrhovaných lokalitách 

Plynovod 

ZP17 – Plynovod v novonavrhovaných lokalitách 

Elektro 

ZE18 – Elektrické vedenie v novonavrhovaných lokalitách 

ZE19 - Trafostanice v novonavrhovaných lokalitách 

Telekomunikácie 

ZT20 telekomunikačná sieť v novonavrhovaných lokalitách, 

Grafické vyznačenie VPS obsahuje výkres č. 3: „Regulačný výkres a VPS“. Podrobnejšie vymedzenie 

jednotlivých stavieb je znázornené vo výkrese č. 4 „Výkres verejnej dopravnej vybavenosti“ a č. 5 : 

„Výkres verejnej technickej vybavenosti“ 


