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OSOBA POVERENÁ OBSTARÁVANÍM  
 
Výkon osoby odborne spôsobilej na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie vykonáva pracovník Mestského 
úradu v Nitre – referent referátu urbanizmu a architektúry Ing. arch. Eva Ligačová,  preukaz odbornej spôsobilosti 
číslo 320, vydaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, dňa 13. 11. 2012. 
 
 
SPÔSOB SPRACOVANIA ZMIEN A DOPLNKOV 
 
V dokumentácii ÚPN CMZ sú zmeny a doplnky č.2 spracované v textovej a tabuľkovej časti a v grafických prílo-
hách – vo výkresovej časti. Textová časť, tabuľková časť a výkresová časť navrhovaných zmien a doplnkov č.2 je 
spracovaná takto: 

- v samostatnej prílohe je spracovaný popis navrhovaných zmien a doplnkov č.2 ÚPN CMZ Nitra v jeho 
textovej a grafickej časti 

- text ktorý sa ruší je vyznačený prečiarknutým pôvodným textom, nové znenie je vyznačené textom v čer-
venej farbe 

- výkresová časť je spracovaná v tlačovej forme priesvitky s označením a polohovým vyznačením zmien 
a doplnkov v grafike, zmeny a doplnky v popise v legende sú vyznačené textom v červenej farbe   

- digitálna forma ÚPN CMZ Nitra návrhu zmien a doplnkov č.2 je v súboroch pdf. 
 
 
Textová časť ÚPN CMZ Nitra sa v rámci navrhovaných zmien a doplnkov č.2 doplňuje a mení v jednotlivých kapi-
tolách takto: 
 
V kapitole 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
V bode  

1.5  AKTUALIZÁCIA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE 

Sa dopĺňa bod pod označením 

1.5.2 Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny v Nitre 

         Mesto Nitra na podklade preskúmania aktuálnosti platnej územnoplánovacej dokumentácie Územného 
plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre (ďalej len ZaD č.2 ÚPN CMZ) začalo v roku 2018 zabezpečovať 
obstaranie Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN CMZ v Nitre. 
Hlavným cieľom riešenia zmien a doplnkov č. 2 bolo posúdenie požiadaviek na zmeny a doplnky vyplývajúcich zo 
sledovania a vyhodnocovania informácií o území zo strany obstarávateľa a doručené Mestu Nitra zo strany fyzic-
kých a právnických osôb a ich spracovanie v návrhu pre prerokovacie konanie.   

a) Rozsah požiadaviek:  

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 100/2018 – MZ zo dňa 5.4.2018  schválilo požiadavky evidované 
pod poradovým číslom 7, 10, 11, 12, 13,15, 17 a 18, ktoré mali byť predmetom obstarania návrhu zmien 
a doplnkov č. 2  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre. Uznesením č. 112/2020-MZ zo dňa 
11.6.2020 bolo schválené vypustenie požiadaviek č. 7 a 18. Predmetom obstarania návrhu zmien a doplnkov č. 2 
Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre zostávajú požiadavky evidované pod poradovým číslom 10, 
11, 12, 13,15 a 17.  
Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 112/2020 – MZ zo dňa 11.6.2020  schválilo ďalšie požiadavky evido-
vané pod poradovým číslom 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 36 a 41, ktoré sú predmetom obstarania návrhu 
zmien a doplnkov č. 2  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre.  
Obsah požiadaviek na zmeny a doplnky č. 2  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre: 

10. Požiadavka na zmenu pomeru zastavanosti a zelene vo vnútroblokoch uzatvorených bytových komplexov 
v prospech percenta zelene (žiadateľ VMČ č.2 Staré mesto). 
11.   Požiadavka na stanovenie plôch tzv. intaktnej zelene na území CMZ – plôch, kde nebude možná výstavba 
(žiadateľ VMČ č.2 Staré mesto)..  
12. Požiadavka stanoviť lokality tzv. „vilové štvrte“ (žiadateľ VMČ č.2 Staré mesto). 
13. Určiť ulice kde bude alejová výsadba stromov (žiadateľ VMČ č.2 Staré mesto).  
15. Prehodnotiť uhol zatienenia na území CMZ (žiadateľ ÚHA) - požiadavka bola schválená pre spracovanie 
s podmienkou vymedzenia lokalít – územia pre zvýšenie ekvivalentného uhla zatienenia 36˚ v súvislej radovej 
uličnej zástavbe a 42˚ v mimoriadne stiesnených priestoroch historickej zástavby. 
17. Požiadavka na zmenu pre realizáciu zámeru „nekonvenčného dopravného systému medzi Podzámskou 
ulicou a severnou hradbou“ na parcelách č. 12/1,8, 33 a 187/11 v k.ú. Nitra   (žiadateľ RKC Biskupsstvo Nitra). 
19. Požiadavka vytvoriť stromovú alej v priestore ulice A. Šulgana . 
20. Žiadosť o úpravu vjazdu na pozemok p.č. 64 v k.ú. Nitra vo výkrese č. 4 – doprava z Malej ulice.  
24. Požiadavka umiestnenia novej výpravnej budovy autobusovej stanice v Nitre a úprava prednádražia. 
25. Prehodnotenie prepojenia ulíc Cintorínska a Vajanského. 
26. Preveriť funkčné využitie a priestorové usporiadanie plochy súčasného parkoviska v križovaní ulíc Wilsonovo 
nábrežie a Štúrova formou súťaže a regulovať v ÚPN CMZ ako podmienečne zastavateľné plochy. 
27. Požiadavka zapracovať do územného plánu a upraviť charakter ulice Parkové nábrežie a vyznačenú časť 
Jesenského ulice tak, aby boli vytvorené dostatočné územné rezervy pre budúce rozšírenie miestnej komunikácie 
o cyklopruhy. Jedná sa o úsek od zápasnickej haly po križovatku v zákrute v blízkosti stanovišťa zdielaných 
bicyklov. 
29. Požiadavka posunúť stavebnú čiaru tak aby, bola na Štúrovej ulici ponechaná dostatočná územná rezerva na 
zachovanie existujúceho pásu zelene a dobudovanie cyklochodníka o šírke 3m a chodníka o šírke 5m. Prípadne 
zadefinovanie ustúpeného 1NP, bez stĺpov, ktoré by pomohlo splniť tieto náležitosti. 
30. Požiadavka na posunutie stavebnej čiary tak, aby nebolo možné posúvať fasádu existujúcej budovy bližšie 
k cestnej komunikácii. Vytvorí sa tým aj dostatočná územná rezerva na budúce dobudovanie obojsmernej cestnej 
komunikácie s cyklistickým jazdným pruhmi a so stredovým zeleným ostrovčekom, po križovatku so Župným 
námestím (pokračovanie v presne rovnakom profile ako je na Jesenského ul.kúsok ďalej smerom k zimnému 
štadiónu). 
35. Požiadavka na parcele č. 2775/2 posunúť stavebnú čiaru a určiť územie tak, aby na križovatke nedošlo 
k zúženiu uličky z pôvodných 15 metrov na 10m, ale aby bola táto šírka zachovaná v jednej línii po celej dĺžke 
ulice. Daný priestor by mohol byť súčasťou uličného pásu. 
36. Požiadavka na prehodnotenie – zrušenie VPS D2 - Vytvorenie a realizácia prepojovacej komunikácie ulíc B. 
Nemcovej - Za Ferenitkou – Wilsonovo nábrežie v predĺžení trasy ulice Boženy Nemcovej ( súvisiaca asanácia 
časti objektov v bývalom areály Ferenit ) 
41. Stanoviť regulatívy pre umiestňovanie trvalých terás na území CMZ v Nitre. 
Na základe aktuálne platných legislatívnych podkladov Útvar hlavného architekta doplnil požiadavku zosúladiť 
vymedzenie hranice Pamiatkovej zóny v Nitre a objektov vyhlásených za Národné kultúrne pamiatky so Zásada-
mi pamiatkovej ochrany v zmysle protokolu č. KPUNR-2016/6631-3/10846/Val, ktorým nadobudli platnosť „Zása-
dy ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Nitra z roku 2015“ dňom 1.1.2017. 
 
b) Východiskové podklady  
        Podkladom pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie: „Zmeny a doplnky   č. 2. Územného plánu 
Centrálnej mestskej zóny v Nitre“ boli nasledovné dokumentácie a materiály:  
- rozsah požiadaviek na ZaD č.2 ÚPN CMZ v Nitre schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 
100/2018-MZ zo dňa 5. 4. 2018 
- rozsah požiadaviek na ZaD č.2 ÚPN CMZ v Nitre schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 
112/2020-MZ zo dňa 11. 6. 2020 
- Územný plán mesta Nitry schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 169/2003-MZ zo dňa 22.5. 
2003 v znení neskorších zmien a doplnkov č.1 až č.6. 
- Územný plán CMZ v Nitre v znení jeho zmien a doplnkov č.1 schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre uzne-
sením č. 59/2013-MZ zo dňa 14.3. 2013 
- Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Nitra – spracované v roku 2015  
- Protokol č. KPUNR-2016/6631-3/10846/Val. 
 
c) Postup obstarávania, spracovania a prerokovania územnoplánovacej dokumentácie 
         Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 100/2011-MZ zo dňa 5. 4. 2018 a uznesením č.112/2020-MZ 
zo dňa 11.6.2020 schválilo rozsah požiadaviek, ktoré sú predmetom obstarania návrhu územnoplánovacej do-
kumentácie : „Zmeny a doplnky   č. 2. Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre“. Následne útvar hlav-
ného architekta uskutočnil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní výber spracovateľa územnoplánovacej 
dokumentácie.        
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           Spracovateľ vypracoval návrh ZaD č.2 ÚPN CMZ Nitra v rozsahu požiadaviek, ktoré schválilo Mestské za-
stupiteľstvo v Nitre. V rámci návrhu územnoplánovacej dokumentácie spracovateľ na podklade analýzy a vyhod-
notenia požiadaviek na zmeny a doplnky č.2 preskúmal a posúdil vplyv jednotlivých požiadaviek na základnú a 
záväznú koncepciu schváleného Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre, Územného plánu mesta Nit-
ry a jeho neskorších zmien a doplnkov a posúdil súlad požiadaviek so zadaním Územného plánu Centrálnej 
mestskej zóny v Nitre.  
           Návrh územnoplánovacej dokumentácie ZaD č.2 ÚPN CMZ v Nitre spracovateľ vyhotovil v súlade s     §30 
stavebného zákona, §17 vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii v rozsahu mestským zastupiteľstvom schválených  požiadaviek na obstaranie 
zmien a doplnkov č. 2 ÚPN CMZ v Nitre.  
 
d) Posúdenie požiadaviek a ich zhodnotenie spracovateľom a spôsob zapracovania do návrhu 
         Požiadavka pod bodom 10.: 
Zmena v zmysle požiadavky nevyvoláva zmeny v urbanistickej koncepcii, nie je v rozpore so schváleným zadá-
vacím dokumentom k ÚPN CMZ Nitra. Požadovaná zmena je premietnutá do návrhu – v regulatívoch sa 
v jednotlivých ÚPČ pre zástavbu s funkciou bývania a pre zástavbu s polyfunkciou bývania a vybavenosti zvyšuje 
podiel vnútroblokevej zelene takto - pre koeficient zastavanosti do 0,6 (60%) sa v bytových komplexoch zvyšuje 
minimálny podiel vnútroblokovej zelene z podielu 15% na 30%  a pre koeficient zastavanosti do 0,8 (80%) sa 
v bytových komplexoch zvyšuje minimálny podiel vnútroblokovej zelene z podielu 15% na 20%. 
Vyjadrenie spracovateľa:  
Centrum mesta (a hlavne historické jadro) je v každom mestskom organizme najintenzívnejším zastavaným úze-
mím. Podiel trvalého bývania  v polohách mestských centier býva okolo 20% podlažných plôch a menej 
a dominantný podiel tvoria prevádzky vybavenosti. Trvalé bývanie v mestských centrách je doplnkovou ale nena-
hraditeľnou funkciou hlavne v súvislosti tzv. „sociálnou vitalitou prostredia“ - sociálnou kontrolou v prostredí cen-
tra mesta. V centrách miest s prevahou vybavenosti nad bývaním je výraznejšie nižší podiel obytnej zelene 
a výraznejšie vyšší podiel verejnej zelene v rámci verejných priestorov – ulíc, námestí a hlavne parkov. Podiel ve-
rejnej zelene (ako aj vnútroblokovej neverejnej zelene) je limitovaný možnosťou uvoľňovania plôch statickej do-
pravy na teréne vo verejných priestoroch (a priestoroch vnútroblokov zástavby) progresívnymi formami riešenia 
parkovacích potrieb ich integráciou do zástavby (podzemných podlaží, parkovacích domov, ...) v prospech plôch 
verejnej zelene. K tomu smeruje záväzný regulatív ktorý vyžaduje, že parkovacie kapacity vyvolané potrebami 
prevádzkových zariadení je podmienené zabezpečiť zo strany stavebníkov nových prevádzkových objektov na 
vlastných pozemkoch a integráciou parkovacích garáží do vlastných objektov.  
V návrhu ÚPN CMZ je po navrhnutej zmene zvolený už maximálny regulatív pre dodržanie (zachovanie) podielu 
obytnej (vnútroblokovej) zelene pre jednotlivé stavebné bloky a parcely v ktorých je alebo sa umiestni funkcia bý-
vania.  
Skutočný podiel vnútroblokovej „obytnej“ zelene závisí od postupov a opatrení pri vydávaní rozhodnutí a povolení 
pre prestavbu a novú zástavbu na území centra mesta ako aj pri rozhodovaní o umiestňovaní parkovacích plôch 
na teréne v rámci jednotlivých stavebných zámerov.     

Požiadavka pod bodom 11.: 
V ÚPN CMZ Nitra sú v grafickej dokumentácii a v regulatívoch vymedzené a stanovené plochy vo forme prírodnej 
a parkovej verejnej zelene a tieto plochy sú definované ako nezastavateľné. Požiadavka je naplnená už 
v schválenej dokumentácii ÚPN CMZ Nitra a jej zmien a doplnkov č.1. V grafickej a textovej časti je doplnené vy-
značenie nezastavateľných plôch na území centrálnej mestskej zóny. 

Požiadavka pod bodom 12.: 
Vyjadrenie spracovateľa: 
Vila je samostatná obytná budova pre jednu nebo niekoľko rodín, obvykle s jedným až dvomi nadzemnými po-
dlažiami, záhradou a prípadne garážou. Súvislá zástavba víl tvorí vilovú štvrť.  
V tomto zmysle v území centra mesta a centrálnej mestskej zóny v Nitre nie sú územné rezervy pre formovanie 
novej zástavby do tzv. „vilových štvrtí“. V historickom vývojovom procese vznikajú vilové štvrte v okrajových polo-
hách a na periférii centrálnych mestských zón ako špecifické mestské štvrte s jednoznačným sociálnym zákla-
dom spoločenskej komunity. Jestvujúce vilové štvrte v území centra mesta Nitra, kde dominuje intenzívny spolo-
čenský ruch a prevláda priorita zložiek vybavenosti stratili svoju obytnú podstatu a menia sa na vybavenostné 
prevádzkové zariadenia (na Damborského ulici, na Kmeťkovej ulici, na ulici Fraňa Mojtu) – je to dôsledok priro-
dzeného vývoja mesta súvisiaceho s rozvojom intenzifikácie vybavenostnej funkcie centa mesta. V týchto súvis-
lostiach a podmienkach nie je vhodné spätne a cielene vymedziť územia obytných vilových  štvrtí v centrálnej 
časti mesta ak v daných územných podmienkach nie je ani reálne vytvoriť primerané podmienky obytnosti, aby 
sa dal realizovať takýto zámer.  
Zmena v zmysle požiadavky vyvoláva zmenu v urbanistickej koncepcii už sformovanej funkčnej a priestorovej 
štruktúry centrálnej časti mesta – vymedzenej centrálnej mestskej zóny. 
Vilový dom je špecifickou formou rodinného domu a v tomto kontexte požiadavka nie je v súlade so schváleným 
zadávacím dokumentom k ÚPN CMZ Nitra kde sa definuje zástavba formou nových rodinných domov za ne-
vhodnú a neprípustnú.  

Po prehodnotení možností a územných podmienok spracovateľ v návrhu vymedzuje územie v okrajovej časti 
centrálnej mestskej zóny pre prestavbu a formovanie tzv. „vilovej štvrte“ v ÚPČ č. 21 Janka Kráľa v polohe kon-
taktnej zástavby rodinných dvojdomov s mestským parkom. V tejto polohe je vhodné zachovať zástavbu samo-
statných rodinných domov a v postupnej rekonštrukčnej prestavbe sformovať atraktívnejšiu (modernú) vilovú zá-
stavbu v prostredí obytných záhrad s plynulým prepojením na priestor mestského parku.   
Požiadavka je takto akceptovateľná - zmena je premietnutá do návrhu – v grafickej časti a v regulatívoch sa 
v ÚPČ 21. Janka Kráľa vymedzuje územie vilovej štvrte s prioritou funkcie bývania vo forme samostatných do-
mov alebo dvojdomov v obytnej zeleni s prepojením na mestský park.   

Požiadavka pod bodom 13.: 
V ÚPN CMZ Nitra sú v regulatívoch vymedzené verejné priestory – ulice kde sa požaduje zachovať jestvujúce 
plochy zelene a prvky líniovej stromovej zelene ako aj verejné priestory – ulice kde sa požaduje doplniť a rozšíriť 
prvky líniovej stromovej zelene. Požiadavka je naplnená už v schválenej dokumentácii ÚPN CMZ Nitra a jej 
zmien a doplnkov č.1. V rámci zmien a doplnkov č.2 sú v regulatívoch príslušných ÚPČ vo verejných priestoroch 
ulíc doplnené požiadavky na líniovú stromovú zeleň. 
Vyjadrenie spracovateľa: 
V dokumentácii ÚPN CMZ je koncepčný návrh na formovanie a umiestnenie porastov líniovej zelene 
v priestoroch ulíc. Limitujúcim faktorom sú podmienky polohy podzemných vedení technickej verejnej infraštruk-
túry. Z tohto dôvodu je potrebné požiadavky na líniovú zeleň riešiť individuálne pre jednotlivé konkrétne uličné 
priestory v kontexte na jestvujúce podzemné rozvody sietí formou technickej projektovej dokumentácie čo presa-
huje rámec riešenia v stupni územného plánu zóny.  

Požiadavka pod bodom 15.: 
Zmena a doplnok v zmysle požiadavky nemá vplyv na zmeny v urbanistickej koncepcii, nie je v rozpore so schvá-
leným zadávacím dokumentom k ÚPN CMZ Nitra. Požadovaná zmena je premietnutá do návrhu – v grafickej 
časti vo výkresoch č. 1a – Riešené územie, 2 – Priestorová a funkčná regulácia, 3 – Urbanistický návrh a 7 – Re-
gulované priestory podľa ÚPČ je doplnené vymedzenie hranice územia historickej zástavby v ktorej je navrhova-
ná zvýšená hodnota ekvivalentného uhla zatienenia na 42˚, v ostatnom území centrálnej mestskej zóny je navr-
hovaná zvýšená hodnota ekvivalentného uhla zatienenia na 36˚ .         
Vyjadrenie spracovateľa: 
Na území centrálnej zóny mesta dominuje historicky založená forma kompaktnej blokovej a radovej uličnej zá-
stavby. Takáto forma zástavby vzhľadom na jestvujúce odstupové vzdialenosti a orientáciu na svetové strany ne-
umožňuje pri umiestňovaní prevádzok vybavenosti s trvalými pracovnými miestami ako aj umiestňovaní bytových 
priestorov dodržať svetlotechnické podmienky pre vnútorné priestory v objektoch podľa STN 73 4301 a STN 73 
0580-1. V STN 73 0580-1 zmena 2 sa rozsah možného tienenia okien okolitými prekážkami definuje ekvivalent-
ným uhlom (vonkajšieho) tienenia. Ekvivalentný uhol tienenia je uhol vynesený od horizontálnej roviny v normálo-
vom smere spravidla zo stredu osvetľovacieho otvoru (prípadne z kontrolného bodu v inej zvislej rovine) na von-
kajšom povrchu obvodovej konštrukcie vo výške najmenej 2,0 m nad terénom, ktorý prilieha k posudzovanému  
objektu. Týmto uhlom sa vlastne transformuje tieniaci účinok tvarovo zložitých prekážok na ekvivalentné tienenie 
nekonečne dlhou prekážkou paralelnou s rovinou obvodovej konštrukcie, v ktorej leží kontrolný bod.  
Kritériom práva na denné svetlo na Slovensku je ekvivalentný uhol tienenia, ktorého horná hodnota sa môže po-
hybovať v rozsahu 25 až 42°. Hodnota 25° sa všeobecne odporúča a je to tiež horný limit pre školské učebne 
a podobné priestory s vysokými nárokmi na denné osvetlenie. Hodnota 30° je všeobecný horný limit ekvivalent-
ného tienenia okien miestnosti s dlhodobým pobytom ľudí. Ak oprávnené orgány obce rozhodnú o tom, že 
v určitej časti obce (prípadne aj v celej obci) bude hustejšia zástavba, možno zákonným spôsobom zvýšiť tiene-
nie do 36° a v prípadoch historických centier miest až do 42°. Napriek tomu, že tento systém je v platnosti viac 
ako 10 rokov, na Slovensku si iba niektoré mestá vytvorili zóny s diferencovanou hustotou zástavby. Uvedené 
limity sa nevzťahujú iba na existujúce stavby, ale analogicky chránia aj voľné stavebné pozemky. V praxi to mož-
no uplatniť iba vtedy, ak existuje územný plán zóny, ktorý určí stavebné čiary a ďalšie parametre budúceho roz-
voja zástavby v danej lokalite. 
Na základe uvedených podmienok sa navrhuje pre Mesto Nitra na území centra mesta – centrálnej mestskej zó-
ny, kde dominuje pôvodná historicky založená forma kompaktnej blokovej a radovej uličnej zástavby ako aj nová 
kompaktná uličná forma zástavby v súlade s podmienkami STN 73 0580-1 zmena 2 stanoviť v ÚPN CMZ Nitra 
regulatív pre ekvivalentný uhol tienenia v rozsahu do 42°v polohách pôvodnej historickej zástavby a 36˚na ostat-
nom území vymedzenej centrálnej zóny mesta.   
         Požiadavka pod bodom 17.: 
Zmena v zmysle požiadavky nevyvoláva zmeny v urbanistickej koncepcii, nie je v rozpore so schváleným zadá-
vacím dokumentom k ÚPN CMZ Nitra. Požadovaná zmena je premietnutá do návrhu – v grafickej časti 
a v regulatívoch v ÚPČ 22. Jesenského a v ÚPČ č.42. Podzámska sa vymedzenej poloha pre riešenie nekon-
venčného dopravného zariadenia pre prístup a dopravu osôb na hradný kopec.         
Vyjadrenie spracovateľa: 
Predmetný zámer je potrebné posúdiť individuálne na podklade vypracovaného podrobného stavebne - technic-
kého návrhu z hľadiska vizuálne – priestorovej analýzy začlenenia predmetnej stavby do prostredia.  
         Požiadavka pod bodom 19.: 
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Zmena v zmysle požiadavky nevyvoláva zmeny v urbanistickej koncepcii, nie je v rozpore so schváleným zadá-
vacím dokumentom k ÚPN CMZ Nitra. Požadovaná zmena je premietnutá do návrhu – v grafickej časti 
a v regulatívoch sú vymedzené verejné priestory – ulice kde sa požaduje zachovať jestvujúce plochy zelene 
a prvky líniovej stromovej zelene ako aj verejné priestory – ulice kde sa požaduje doplniť a rozšíriť prvky líniovej 
stromovej zelene.  
Vyjadrenie spracovateľa: 
V dokumentácii ÚPN CMZ je koncepčný návrh na formovanie a umiestnenie porastov líniovej zelene 
v priestoroch ulíc. Limitujúcim faktorom sú podmienky polohy podzemných vedení technickej verejnej infraštruk-
túry. Z tohto dôvodu je potrebné požiadavku na líniovú zeleň riešiť individuálne pre konkrétny uličný priestor 
v kontexte na jestvujúce podzemné rozvody sietí formou technickej projektovej dokumentácie čo presahuje rá-
mec riešenia v stupni územného plánu zóny.  

Požiadavka pod bodom 20.: 
V ÚPN CMZ Nitra sú v grafickej dokumentácii a v regulatívoch vymedzené a stanovené plochy verejných priesto-
rov a tieto plochy sú definované ako nezastavateľné. Z verejných priestorov je umožnený prístup – vjazd na jed-
notlivé priľahlé parcely. Požiadavka na umožnenie vjazdu z Malej ulice je naplnená už v schválenej dokumentácii 
ÚPN CMZ Nitra a jej zmien a doplnkov č.1. V návrhu zmien a doplnkov č.2 sa upresňuje znenie regulatívu pre 
polohu vjazdov a určuje sa jeho záväznosť – dopĺňa sa do záväznej časti ÚPN CMZ Nitra. 
Vyjadrenie spracovateľa: 
V dokumentácii ÚPN CMZ je regulatív zabezpečujúci prístup z verejného priestoru na jednotlivé k nemu priľahlé 
parcely. Vymedzené verejné priestory vytvárajú predpoklad k majetkovému usporiadaniu takýchto plôch pozem-
kov v rámci ďalších procesných postupov zo strany Mesta Nitra alebo jednotlivých právnických a fyzických sub-
jektov.  

Požiadavka pod bodom 24.: 
Zmena v zmysle požiadavky nevyvoláva zmeny v urbanistickej koncepcii, nie je v rozpore so schváleným zadá-
vacím dokumentom k ÚPN CMZ Nitra. Nová výpravná budova autobusovej stanice bude súčasťou prevádzkové-
ho komplexu stanice. V ÚPN CMZ Nitra sú v grafickej dokumentácii a v regulatívoch vymedzené a stanovené 
plochy verejných priestorov a podmienky zástavby vymedzením stavebných a uličných čiar. Z verejných priesto-
rov je umožnený prístup do priestoru autobusovej stanice cez uvoľnený parter budúceho objektu.  

Požiadavka pod bodom 25.: 
Navrhované prepojenie Vajanského a Cintorínskej ulice je dlhodobo evidovaný zámer s cieľom zabezpečiť rozptyl 
obslužnej dopravy v tejto lokalite a vytvoriť podmienky pre vymedzenie blokovej zástavby. Návrh zachováva prie-
storové riešenie s obmedzením dopravy pre obsluhu – návrh na formovanie pešej ulice.  
Vyjadrenie spracovateľa: 
Prepojenie ulíc je riešené v smernej časti ÚPNO mesta Nitra. V dokumentácii ÚPN CMZ je navrhované prepoje-
nie ulíc Vajanského a Cintorínska prínosom pre sformovanie stavebného bloku (vymedzeného ulicami Osvaldo-
va, Cintorínska, Vajanského) a jeho dopravnú obsluhu vytvorením prepojovacej ulice koncepčne dlhodobo fixo-
vanej v danej trase. V tejto súvislosti navrhujeme nemeniť zámer a zachovať navrhované vytvorenie nového úse-
ku ulice s prepojením z Cintorínskej ulice k ulici Vajanského s obmedzením dopravy pre obsluhu s funkciou pešej 
ulice. 

 Požiadavka pod bodom 26.: 
Zmena v zmysle požiadavky nevyvoláva zmeny v urbanistickej koncepcii, nie je v rozpore so schváleným zadá-
vacím dokumentom k ÚPN CMZ Nitra. Návrh zachováva parkovisko na teréne a vymedzuje jeho plochu ako 
podmienečne zastavateľnú so zámerom jeho iné funkčné a priestorové využitie preveriť spracovaním alternatív-
nych návrhov formou urbanisticko-architektonickej súťaže. Zrušiť VPS D23 pod označením č. 19. 
Vyjadrenie spracovateľa: 
Ruší sa VPS D23. Na podklade záverov urbanisticko-architektonickej súťaže bude Mesto Nitra pre danú polohu 
inicializovať následnú zmenu alebo doplnenie ÚPN CMZ Nitra. 

Požiadavka pod bodom 27.: 
Zmena v zmysle požiadavky nevyvoláva zmeny v urbanistickej koncepcii, nie je v rozpore so schváleným zadá-
vacím dokumentom k ÚPN CMZ Nitra. Návrh upravuje priestorový parameter ulice Parkové nábrežie v danom 
úseku – na strane futbalového areálu rieši trasu pre cyklistický chodník (prepojenie cyklotrás na nábreží rieky 
a Jesenského ulici), vymedzuje chodník pre chodcov v úseku pri zápasníckej hale s prepojením nábrežia na ko-
munikáciu na Parkovom nábreží a paralelne v tejto trase koncepčne navrhuje riešiť stromovú alej v úseku medzi 
parkoviskom a zápasníckou halou. 
Vyjadrenie spracovateľa: 
V dokumentácii ÚPN CMZ sa plochy, na ktorých je uvažovaný zámer, umiestnené mimo vymedzené územie 
CMZ, sú v kontakte s hranicou vymedzujúcou územie centrálnej mestskej zóny. Umiestnenie cyklistického chod-
níka a líniovej zelene bude realizované záberom plochy (pásu) odčlenením z plochy futbalového areálu (vlastník 
pozemkov je spoločnosť Nitrianska Investičná s r. o.), odčlenenie z plochy za zápasníckou halou predpokladá vy-
sporiadanie s vlastníkom (vlastník pozemkov je spoločnosť Kúpele Bojnice, a.s.) . 

Požiadavka pod bodom 29.: 
Zmena v zmysle požiadavky nevyvoláva zmeny v urbanistickej koncepcii, nie je v rozpore so schváleným zadá-
vacím dokumentom k ÚPN CMZ Nitra. Návrh v danej polohe upravuje priestorový parameter na Štúrovej ulici – 

vymedzuje uličnú čiaru odsunutím parteru do pozemku vymedzenej zástavby pre rozšírenie chodníka, zachováva 
jestvujúci pás zelene medzi cestou a chodníkom.  
Vyjadrenie spracovateľa: 
V dokumentácii ÚPN CMZ sa plochy, na ktorých je uvažovaný zámer, umiestnené mimo vymedzené územie 
CMZ, sú v kontakte s hranicou vymedzujúcou územie centrálnej mestskej zóny.   

Požiadavka pod bodom 30.: 
Zmena v zmysle požiadavky nevyvoláva zmeny v urbanistickej koncepcii, nie je v rozpore so schváleným zadá-
vacím dokumentom k ÚPN CMZ Nitra. Návrh v danej polohe upravuje priestorový parameter Jesenského ulice – 
vymedzuje stavebnú a upravuje uličnú čiaru odsunutím do pozemku vymedzenej zástavby pre rozšírenie chodní-
ka (výhľadovo vytvára podmienky pre úpravu parametra cestného telesa, umiestnenie cyklistického chodníka 
a vytvorenie zeleného pásu) -  úpravu vymedzuje ako verejnoprospešné stavbu pod označením D36 - Rozšírenie 
priestoru Jesenského ulice.  
Vyjadrenie spracovateľa: 
Rozšírenie priestoru Jeleneckej ulice bude realizované záberom plochy zelene pri jestvujúcej zástavbe (vlastník 
pozemkov je Mesto Nitra.). 

Požiadavka pod bodom 35.: 
Zmena v zmysle požiadavky nevyvoláva zmeny v urbanistickej koncepcii, nie je v rozpore so schváleným zadá-
vacím dokumentom k ÚPN CMZ Nitra. Odstránením stavby na predmetnom pozemku sa vytvorili priestorové 
podmienky pre úpravu parametra ulice v danej polohe kontinuálne v  rovnakej šírke v celej dĺžke ulice. 
Vyjadrenie spracovateľa: 
Rozšírenie priestoru bočnej ulice na Štefánikovej triede bude realizované záberom plochy z pozemku iného 
vlastníka (vlastník pozemkov je fyzická osoba). 

Požiadavka pod bodom 36.: 
Požiadavka mení dopravnú koncepciu v danej priestorovo – funkčnej časti a je v rozpore so schváleným zadáva-
cím dokumentom k ÚPN CMZ Nitra. Navrhované prepojenie Kmeťkovej ulice s komunikáciou na Wilsonovom 
nábreží (predĺženie ulice B. Nemcovej) je dlhodobo evidovaný zámer už v koncepcii návrhu obytného celku 
Predmostie (návrh od arch. Scheera) s cieľom zabezpečiť rozptyl obslužnej dopravy v tejto lokalite a vytvoriť 
podmienky pre vymedzenie blokovej zástavby. Jestvujúca areálová forma priestoru je v danej polohe nevhodným 
priestorovým riešením. Návrh zachováva priestorové riešenie vrátane vymedzenej VPS D2 s upresnením funk-
čného využitia verejného priestoru pre formu obytnej ulice s obmedzenou dopravou pre obslužný prístup. 
Vyjadrenie spracovateľa: 
Prepojenie ulíc je dlhodobo fixovaný zámer a je riešené aj v smernej časti ÚPNO mesta Nitra. V dokumentácii 
ÚPN CMZ je navrhované prepojenie Kmeťkovej ulice s komunikáciou na Wilsonovom nábreží (predĺženie ulice B. 
Nemcovej) je prínosom pre sformovanie štruktúry mestských stavebných blokov v danom území a ich dopravnej 
obsluhy vytvorením prepojovacej ulice koncepčne dlhodobo fixovanej v danej trase. V tejto súvislosti navrhujeme 
nemeniť zámer a zachovať navrhované vytvorenie nového úseku ulice s prepojením Kmeťkovej ulice 
s komunikáciou na Wilsonovom nábreží vo forme obytnej ulice s obmedzenou dopravou iba pre obslužný prístup. 

Požiadavka pod bodom 41.: 
Doplnok v zmysle požiadavky nevyvoláva zmeny v urbanistickej koncepcii, nie je v rozpore so schváleným zadá-
vacím dokumentom k ÚPN CMZ Nitra. V záväznej časti ÚPN CMZ sa upresňujú podmienky pre rozhodovanie 
o umiestnení stánkov a komerčných terás. 
  Požiadavka na zosúladenie vymedzenia hranice Pamiatkovej zóny v Nitre a objektov vyhlásených 
za Národné kultúrne pamiatky so Zásadami pamiatkovej ochrany: 
Zosúladenie legislatívneho stavu vyvoláva zmenu hranice Pamiatkovej zóny v Nitre a zmenu objektov zapísaných 
v ústrednom zozname Národných kultúrnych pamiatok. Zmena je v súlade s dokumentom „Zásady ochrany pa-
miatkového územia Pamiatková zóna Nitra“ z roku 2015 premietnutá v návrhu v grafických prílohách a v textovej 
časti v kapitole 2.4.1.2 Pamiatková zóna Nitra. 

Požiadavky komisie územného plánovania na úpravu a doplnenie formulácie regulatívov v zmysle 
zápisu z rokovania komisie: 
Formovať priestor navrhovaných uličných prepojení Vajanského – Cintorínska a B. Nemcovej s funkciou obyt-
ných ulíc – akceptovaná požiadavka. 
Zrušiť VPS D23 a ponechať parkovisko na Wilsonovom nábreží pri križovatke so Štúrovou ulicou v súčasnom 
stave s obmedzením jeho stavebného využitia (podmienečne zastavateľné územie) – akceptovaná požiadavka. 
Doplniť formulácie regulatívov v textovej časti pre formovanie stromových alejí v uličných priestoroch a doplnenie 
stromovej aleje v ulici Radlinského – akceptovaná požiadavka. 
Doplniť podmienky s možnosťou riešenia parkovacích potrieb zástavby v pešej zóne preukázaním ich umiestne-
nia v dostupnosti v okrajovej polohe historickej zástavby – akceptovaná požiadavka. 
Zvýšiť podiel zelene z požadovaných 10% na 30% pre zastavané plochy s Kz = 1 (100%) s podmienkou umies-
tnenia zelene na objekte (fasáde alebo plochej streche) – akceptovaná požiadavka. 
Doplniť vysvetlenie pojmu zastavaná plocha ak je pod terénom umiestňovaný objekt pre parkovanie .- akcepto-
vaná požiadavka. 
Doplniť požiadavku na rešpektovanie dokumentu plánu udržateľnej mobility v časti návrhu cyklistickej dopravy 
a stanoviť podmienky pre odstavovanie bicyklov – akceptované požiadavky. 
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Požiadavky vyplývajúce z rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OÚ-NR-OSZP3-2021/013945-010 

zo dňa 25.3.2021: 
- doplniť ochranné pásma heliportu Fakultnej nemocnice Nitra 
- doplniť smernú časť v príslušnej kapitole pre druhové použitie domácich druhov verejnej zelene 
- doplniť smernú časť v príslušnej kapitole o upozornenie na výskyt radónového rizika v riešenom území centrál-
nej mestskej zóny 
- doplniť smernú časť v príslušnej kapitole o upozornenie na výskyt svahovej deformácie – lokalita hradného kop-
ca. 
Uvedené požiadavky sú v návrhu ZaD č.2 ÚPN CMZ Nitra zapracované. 
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V kapitole 

2.4 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA 
sa mení grafická príloha mapa 13 s upravenou hranicou pamiatkovej zóny a vymedzením objektov pamiatkovej 
ochrany  

  
 
v časti 

2.4.1.2 Pamiatková zóna Nitra 

v bode 

2.4.1.2.2 Hranica pamiatkovej zóny 

sa ruší text a nahrádza sa novým textom 
 
 Východiskový bod polygonálny bod 835 na Podzámskej ulici. Vychádzajúc z tohoto bodu obvod PZ sleduje 
východnú hranicu záhrad domov parc. č. 264 až 245 na Podzámskej ulici. Hranica pokračuje kolmo na ulicu Na 
Predmostí až po severný okraj záhrady 230, pokračuje južným smerom po okraji záhrad parciel 228, 226 a 
stredom parcely 222 po polygonálny bod 844 na Podzámskej ulici. Ďalej prechádza východným okrajom parkovi-
ska parcely 290 kolmo cez Mostnú ulicu k polygónu 868 na Mostnej ulici a pokračuje po východnej strane areálu 
Ferenit parcela 1620 až po ulicu Za Ferenitkou. Odtiaľ pokračuje južným smerom polygónu 875 na Kmeťkovej ulici, 
prechádza kolmo na Kmeťkovu ulicu po polygón 876. Pokračuje južným okrajom ulice Fraňa Mojtu cez polygón 
891 na ulicu F. Mojtu severnou hranicou parc. 1778 a 1779. Tu sa lomí a sleduje východný okraj parc. 1783 a 
1782. Potom prechádza južným okrajom parc. 1786 po polygón 706 na ulici A. Šulgana. Tu sa lomí a sleduje zá-
padnú hranicu areálu školy po parcelu 1791. Odtiaľ postupuje po južných okrajoch záhrad rodinných domov parc. 
1799, 1806, 1809 pretína parc. 1811 po juhovýchodný okraj parc. 1820. Potom prechádza východným okrajom 
Hodálovej ulice na ulicu F. Mojtu. Pokračuje stredom ulice F. Mojtu juhozápadným smerom až po os komunikácie 
Štúrova ulica, kde sa lomí smerom k mostu až po os Česko-slovenskej armády. Hranica PZ postupuje v osi tejto 
ulice až po os ulice Richtára Peregrína, pokračuje v osi tejto ulice až po rozhranie parc. 1912, 1930. Odtiaľ prechá-
dza juhovýchodným okrajom parcely 1913 kolmo na os Hodžovej ulice a pokračuje po osi tejto ulice juhovýchod-
ným smerom až po parcelu 3223 na Jaskyňovu ulicu. Ďalej sleduje východnú hranicu parcely 3231 záhrady na 
Jaskyňovej ulici po parc. 3234 na tejto ulici. Pokračuje okrajom parciel 3238, 3240, 3242, 3244, 3245, stredom zá-
hrad 3248, 3251, 3254 po os Kasalovej ulice, tam sa stáča na os Stračej ulice a prechádza po okraji parc. 3688 na 
západnej strane Stračej ulice. Sleduje južný okraj parc. 3688 po roh parcely 3677, 3678, kde sa lomí južným sme-
rom po okrajoch parc. 3672, 3669 až po parc. 3627. Z tohoto miesta pokračuje kolmo západným smerom cez par-
celu 3530 po cestnú otočku Sopóciho ulice až po južný okraj parc. 4110 na Sopóciho ulici. Odtiaľ pokračuje sme-
rom po okraji parc. 4110, lomí sa po severovýchodnom okraji parc. 4296 až po východný okraj parcely 4237 na 
Banskej ceste. Postupuje severne okrajom parc. 4273, 4272, 4270, prechádza kolmo cez ulicu P. Benického na 
polygón 1060 a sleduje severne okraj parciel 4268 až 4263 na Banskej ulici. Ďalej prechádza šikmo, severne cez 
Jarmočnú ulicu cez parc. 4471, 4470, po okrajoch parciel 4473, 4474, 4478 cez ulicu 8. mája do areálu OÚNZ. Od-
tiaľ pokračuje severozápadným smerom po vnútroblokových cestách medzi parcelami 4575 a 4574 cez stred parc. 
4564 a juhovýchodným okrajom parcely 4582 smerom na juh. Tu sleduje juhovýchodný okraj parcely na Štefániko-
vej triede  až po polygón na tejto triede, kde ju kolmo pretína a pokračuje osou Staničnej ulice po severný okraj 
parc. 2747, 2742, 2741 až po prvú koľaj, ktorá sleduje severným smerom parcelu 2717. Ďalej prechádza kolom 
cez Staničnú ulicu cez parc. 2086 na parc. 2760, ktorú sleduje severovýchodným smerom až po parc. 2093 (auto-
busová stanica). Tu pokračuje západnou hranicou parcely 2095 na Staničnej ulici, pretína túto ulicu a vyčleňuje 
časť plochy cintorína 2164, kde sa nachádzajú kultúrne pamiatky a smeruje po polygón 997 na Cintorínskej ulici. 
smeruje severne osou Cintorínskej ulice po Štúrovu ulicu. Pretína kolmo Štúrovu ulicu sledujúc os Palánku sever-
ným smerom až po Ďurkovu ulicu. Ďalej pokračuje severným smerom po Vikárskej ulici až po ulicu J. Kráľa, kde 
sa stáča východným smerom po Jesenského ulicu. Postupuje severným smerom v osi tejto ulice až na Podzá-
msku ulicu polygonálny bod 835. 
 Východiskovým bodom je severný okraj parcely 1063 na rozhraní ulíc J. Kráľa a Novej ulice. Odtiaľ hranica 
sleduje východný okraj parciel 1062, 1061 až 1049/1 na Novej ulici, kde odbočuje juhovýchodným smerom po 
Schurmannovej ulici až po parcelu 976 na Schurmanovej ulici. Tu prechádza kolmo na ulicu J. Kráľa a postupuje 
po juhovýchodnom okraji až po východiskový bod 
 V rozhodnutí Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo dňa 27. januára 2014, č. MK-238/2014-221/1574 
je hranica zmeneného vymedzenia pamiatkovej zóny Nitra opísaná nasledovne: 
Východiskovým bodom hranice je severný roh parcely 294/2. Z neho prechádza hranica popisovaná v smere hodi-
nových ručičiek po východných hraniciach parciel 294/2, 294/1 a 294/4. Z juhovýchodného rohu parcely 294/4, na 
styku s parcelami 290 a 1581/4 pokračuje hranica smerom juhozápadným po južných hraniciach parciel 294/4, 
295, 296, 302, 303/1-2, 304. Z jej juhozápadného rohu pretína smerom juhovýchodným parcelu 1581/4 (Mostná) 
a priamo prechádza do juhozápadného rohu parcely 1607/1 a jej styku s parcelou 1606 (Kmeťkova). Odtiaľ vedie 
po západnej hranici parcely 1607/1 do jej juhozápadného rohu. V ňom sa stáča smerom severovýchodným po se-
vernej hranici parcely 1607/2. Obchádza ju ďalej juhovýchodným smerom a pokračuje juhovýchodným smerom po 
východných hraniciach parciel 1609/2, 1609/1, 1610, 1613, 1614, 1617/1, 1618, 1719 – 1717, 1714/1, 1712, 1713, 
1714/2, 1620/7, 1620/6, stáča sa smerom východným po severnej hranici 1619/2 a v jej východnom rohu sa stáča 
po jej východnej hranici južným smerom, prechádza na severnú hranicu 1620/7 východným smerom a po jej vý-
chodnej hranici sa stáča smerom južným. Z juhovýchodného rohu parcely 1620/7 pokračuje západným smerom po 
jej južnej hranici a ďalej pokračuje západným smerom po južných hraniciach parciel 1705 – 1707. 
Z juhozápadného rohu parcely 1705 priamo pretína parcelu 1606 (Kmeťkova) do juhovýchodného rohu parcely 
1739. Odtiaľ pokračuje smerom západným po južných hraniciach parciel 1739, 1740, 1741/1, 1747/6, 1747/1, 
1746/1, 1746/3, 1770/1 (Sládkovičova) až do jej styku s parcelou 1769/1. Prechádza ďalej po východnej a južnej 
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hranici parcely 1769/1 až do jej styku s parcelou 1748/2 (Fraňa Mojtu). Stáča sa východným smerom po severnej 
hranici parcely 1748/2 (Fraňa Mojtu) až do jej styku s parcelou 1764/1. Z tohto bodu smeruje južným smerom do 
severného rohu parcely 1778, pričom priamo pretína parcelu 1748/1 (Fraňa Mojtu). Ďalej vedie juhozápadným 
smerom po južnej hranici parcely 1748/2 (Fraňa Mojtu) až po severovýchodný roh parcely 1783. Po jej východnej 
hranici sa stáča juhovýchodným smerom a pokračuje po východnej hranici parcely 1782. Stáča sa západným 
smerom po jej južnej hranici a pokračuje po južnej hranici parcely 1786 a 1787 (Andreja Šulgana). Pokračuje 
smerom severozápadným po juhozápadnej hranici parcely 1787 až do jej styku s parcelou 1791. Ďalej prechádza 
juhozápadným smerom po južných hraniciach parciel 1791, 1799, 1807, 1806, 1809. Z južného rohu parcely 
1809 priamo smerom západným pretína parcelu 1811 do juhovýchodného rohu parcely 1816 a smerom juhozá-
padným sleduje jej východnú hranicu. Prechádza na východnú a juhozápadnú hranicu parcely 1819 a pokračuje 
severozápadným smerom po juhozápadnej hranici parcely 1820. V jej styku s parcelou 1748/2 (Fraňa Mojtu) sa 
stáča smerom juhozápadným a prechádza do severného rohu parcely 1827. Odtiaľ sa stáča smerom juhový-
chodným po severovýchodných hraniciach parciel 1827, 1825 a 1824. Pokračuje juhozápadným smerom po ju-
hovýchodných hraniciach parciel 1824, 1833, 1834, 1845-48, 1850, 1861, 1869, 1870, 1869, 1872, 1879/1-2, 
1882/1, 1882/3, 1882/2. V jej južnom rohu sa stáča po jej južnej hranici smerom západným a pokračuje po juž-
ných hraniciach parciel 1881, 1748/2 (Fraňa Mojtu), mení sa na severovýchodný smer po východnej a severnej 
hranici parcely 1418/2 a pokračuje južným smerom po východnej hranici parcely 1419. V jej juhovýchodnom rohu 
sa stáča západným smerom po jej južnej hranici a pokračuje po východnej a južnej hranici parciel 1422/2 a 1414. 
Z juhozápadného rohu parcely 1414 prechádza priamo smerom južným do severovýchodného rohu parcely 
2039/1 (Štefánikova trieda), pričom pretína parcelu 1883/10 (Štúrova). Ďalej pokračuje po východnej hranici 
2039/1 (Štefánikova trieda) až po jej styk s parcelou 2012. Odtiaľ sa stáča smerom východným po severných 
hraniciach parciel 2012 a 2014. Pokračuje smerom južným po východnej hranici parciel 2014, 2010 a 2007. 
Z juhovýchodného rohu parcely 2007 pokračuje smerom východným po severnej hranici parcely 1951 (Richtára 
Peregrína) až po jej styk s parcelou 1990. Z tohto bodu prechádza priamo južným smerom do severovýchodného 
rohu parcely 1912 a odtiaľ pokračuje južným smerom po východných hraniciach parciel 1912, 1913, 1912, 1909. 
Z južného rohu parcely 1909 prechádza priamo do východného rohu parcely 2901, pričom pretína parcelu 1914 
a 1906/1 (Hodžova). Ďalej pokračuje juhozápadným smerom po juhovýchodnej hranici parcely 2901 a 2900/1 až 
do styku s parcelou 2907. Stáča sa juhovýchodným smerom po východnej hranici parcely 2907, 2904, 2909, 
2908, 2910, 2911. Z východného rohu parcely 2911 prechádza priamo do severného rohu parcely 3435, pričom 
pretína parcely 2916/2 (chodník), 2916/1 (Spojovacia) a 2916/3 (chodník). Ďalej pokračuje smerom juhovýchod-
ným po východných hraniciach parciel 3435, 3436, 3445, 3446/1, 3448, 3456, 3458, 3415, 3412, 3409/1. 
Z východného rohu parcely 3409/1 prechádza priamo do severného rohu parcely 3395, pričom pretína parcelu 
3407 (Kluchova). Pokračuje juhovýchodným smerom po severovýchodných hraniciach parciel 3395,3396, 3379, 
3378, 3376/1, 3375. Z východného rohu parcely 3375 pokračuje priamo do severného rohu parcely 3368, pričom 
pretína parcelu 3372 (Riečna ul.). Zo severného rohu parcely 3368 pokračuje juhovýchodným smerom po sever-
ných hraniciach parciel 3368, 3347, 3346, 3345/1 až do styku s parcelou 3344 (Mariánska). Z juhovýchodného 
rohu parcely 3345/1 priamo prechádza do severného rohu parcely 3331, pričom pretína parcelu 3344 (Marián-
ska). Ďalej pokračuje juhovýchodným smerom po severných hraniciach parciel 3331, 3309 a smerom severným 
po západných hraniciach parciel 3307 a 3305. V severnom rohu parcely 3305 sa stáča smerom východným po jej 
severnej hranici a ďalej prechádza po severných hraniciach parciel 3303 (Robotnícka), 3301, 3264 a 3262. 
Z východného rohu parcely 3262 prechádza priamo do severného rohu parcely 3229 a pokračuje po jej severnej 
hranici, po severnej a východnej hranici parcely 3230 a po východnej hranici 3229, 3233, 3235, 3234. Stáča sa 
smerom juhozápadným a vedie po východných hraniciach parciel 3234, 3238/2, 3240, 3242/2 3244/1, 3246, 
3248, 3251, 3254 až do bodu styku s parcelami 3708 (Kraskova) a 2889 (Kasalova). Stáča sa smerom na juh po 
západnej hranici parcely 3708 (Kraskova) a na západ po severnej hranici parcely 3707 (Stračia) a pokračuje juž-
ným smerom po východnej hranici parciel 3702/1-2, 3702/5, 3702/4, 3702/5, 3702/2, 3706. Stáča sa na západ po 
južnej hranici 3688, a prechádza na juh po východnej hranici 3687/1 a pokračuje na západ po jej južnej hranici. 
Ďalej sa stáča na juh po východnej hranici parcely 3689/14, na západ po južnej hranici 3689/14, 3693/9, 3693/11 
a stáča sa južným smerom po východnej hranici 3693/8, 3530/1. Hranica prechádza smerom západným po juž-
nej, východnej, severozápadnej a západnej hranici parcely 3530/1 až do miesta styku parciel 3531, 3530/1, 
4329/1, 4328 a 4330/1 (Nálepkova). Odtiaľ pokračuje smerom severovýchodným po severnej hranici parcely 
3530/7 až do miesta styku s parcelou 4392. Stáča sa na sever a pokračuje po západných hraniciach parciel 
4392, 4390/2, 4389, 4388, 4387, 4386, 4390/3, 4385 až do miesta styku s parcelou 4376/2 (Misionárska). Tú 
prekračuje smerom severným do juhozápadného rohu parcely 4428 a pokračuje ďalej smerom severným po zá-
padných hraniciach parciel 4428, 4435/1, 4435/2, 4435/1, 4436 až do jej severovýchodného rohu v mieste styku 
s parcelami 3516 (Kalvárska) a 4218/3 (8.mája). Pokračuje smerom severozápadným po západnej hranici parce-
ly 3466 a stáča sa smerom západným  po južných hraniciach parciel 4218/1, 4538/14. V jej južnom rohu sa stáča 
severozápadným smerom po západnej hranici parciel 4538/14, 4538/8, 4546/1. Stáča sa juhozápadným smerom 
po južných hraniciach parcely 4538/4 až do miesta jej styku s parcelou 4538/45. Stáča sa smerom severozápad-
ným po jej severovýchodnej hranici až do miesta styku parciel 4538/45, 4538/32, 4530 (komunikácia). Odtiaľ 
priamym smerom pretína parcelu 4530 (komunikácia) do bodu styku parciel 4530, 4544/5 a 4544/1. Stáča sa se-
verovýchodným smerom po severozápadnej hranici parcely 4530 (komunikácia), pokračuje severozápadným 
smerom po západnej hranici parcely 4563/6, po južnej hranici parciel 4544/2 a 4563/14 smerom juhozápadným. 

V juhozápadnom rohu parcely 4563/14 sa stáča po jej západnej hranici na severozápad a pokračuje po západnej 
a severozápadnej hranici parcely 4564/24. V mieste styku s parcelou 2039/1 (Štefánikova trieda) sa stáča na seve-
rovýchod po severozápadných hraniciach parciel 4564/24, 4573, 4564/24, 4572, 4564/18, 4566, 2889 (Špitálska), 
2890, 2891, 2892, 1906/1 (Hodžova), 1907 až do miesta styku s parcelou 1951 (Richtára Peregrína). Z tohto bodu 
smerom západným priamo pretína parcelu 2039/1 (Štefánikova trieda) a prechádza do južného rohu parcely 
2073/4. Hranica pokračuje severozápadným smerom po južnej hranici parcely 2073/4, prechádza severovýchod-
ným smerom po jej severozápadnej hranici a prechádza na severozápadnú hranicu parciel 2073/4, 2073/10, 
2073/4. Stáča sa severozápadným smerom po jej južnej hranici a prechádza juhozápadným smerom po juhový-
chodnej, severozápadným smerom po juhozápadnej hranici parcely 2073/2. Z jej juhozápadného rohu priamo pre-
tína parcelu 2114 (Damborského) do južného rohu parcely 2107/2, ktorý je stykom parciel 2107/2, 2114 a 2105. 
Pokračuje po južných hraniciach parciel 2107/2, 2106, ktorú obchádza ďalej smerom severným po jej západnej 
hranici. Pokračuje smerom severným po západných hraniciach parciel 2109/2, 2110/1, 2113. Stáča sa severozá-
padným smerom po južnej hranici parcely 2115 a pokračuje smerom severným po jej západnej hranici až do seve-
rozápadného rohu. Odtiaľ priamo pretína parcelu 2074 (Cintorínska) do juhozápadného rohu parcely 2138/1, ktorý 
je svedkom parciel 2138/1, 2074 a 2137. Odtiaľ pokračuje smerom severným po západnej hranici parcely 2074 
(Cintorínska) až do miesta jej styku s parcelami 2133 (Osvaldova) a 2132. Tu sa stáča smerom západným po juž-
nej hranici parciel 2132, 2130, 2128/1 a 2128/4. Pokračuje severným smerom po západnej hranici parcely 2128/4. 
Stáča sa smerom východným po severných hraniciach parciel 2128/4, 2128/3, 2128/1, 2127/1, 2126, 2125 a 2124. 
V severovýchodnom rohu parcely 2124 sa stáča na sever a priamo pretína parcelu 1883/10 (Štúrova) do juhozá-
padného rohu parcely 1185/1. Smerom na sever sleduje jej západnú hranicu a západné hranice parciel 1180,1177. 
V severozápadnom rohu parcely 1177 sa stáča smerom východným po jej severnej hranici a prechádza po sever-
nej hranici parcely 1176. V severovýchodnom rohu parcely 1176 v mieste styku s parcelami 1174/11, 1174/12 
a 1186/3 (Piaristická) sa stáča smerom severným. Pokračuje po západnej a severnej strane parcely 1186/3 (Piaris-
tická) a po severnej strane parcely 1250 smerom východným. V severnom rohu parcely 1250 prechádza smerom 
severným po západnej strane parcely 1258 (Na Vŕšku),  1261 (Jozefa Vuruma) až do miesta styku parciel 1261, 
1281/2 a 1158 (Ďurkova). Ďalej prechádza po severných hraniciach parciel 1281/2, 1282/3, 1282/2. Zo severného 
rohu parcely 1282/2 priamo pretína parcelu 1158 (Ďurkova) do južného rohu parcely 390. Ďalej pokračuje smerom 
severným po západných hraniciach parciel 390, 389, 388, 387/1, 386, 383, 382, 381, 380, 379 a stáča sa smerom 
východným po severných hraniciach parciel 379, 373, 374, 367. V severovýchodnom rohu parcely 367 sa stáča 
južným smerom po jej východnej hranici až po styk s parcelou 360. Prechádza smerom východným po severnej 
hranici parcely 360 a 358. Zo severovýchodného rohu parcely 358 prechádza priamo do juhozápadného rohu par-
cely 353/8, pričom pretína parcelu 353/4. Pokračuje smerom východným po severných hraniciach parciel 353/4 
a 353/3 až do miesta, kde sa napája na južnú hranicu pamiatkovej rezervácie, ktorú vyhlásila vláda SSR uznese-
ním č. 21 zo dňa 21. januára 1981 podľa § 4 zákona SNR č. 7/1958 Zb. o kultúrnych pamiatkach. Ďalej pokračuje 
smerom východným po južných hraniciach pamiatkovej rezervácie.  Za jej východiskový bod sa považuje bod č. 
155 pri bývalom župnom dome na Župnom námestí. Od tohto bodu smeruje hranica k polygónovému bodu č. 154 
a 153 až k polygonálnemu bodu 561. Od neho sa stáča k polygonálnemu bodu č. 574 a 50 a prechádza do výcho-
diskového bodu, ktorým je severný roh parcely 294/2.  (viď. mapa 13). 
 
ruší sa bod a znenie textu v bode  

2.4.1.2.3 Návrh na zmenu hranice pamiatkovej zóny 

Na základe podnetu Ministerstva kultúry SR a PÚ SR Bratislava bola na pracovnom rokovaní dňa 
29.9.2005 prehodnotená súčasná hranica pamiatkovej zóny a dohodnutá korekcia územného rozsahu Pamiatkovej 
zóny mesta Nitra. Návrh zmeny hranice pamiatkovej zóny bol predložený Ministerstvu kultúry SR na prehodnotenie 
a odsúhlasenie. V čase spracovania úprav návrhu ÚPN CMZ Nitra nebol návrh zmeny hranice Pamiatkovej zóny 
v Nitre schválený. Z tohto dôvodu navrhovaná zmena hranice pamiatkovej zóny v Nitre nadobudne záväznosť 
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene hranice Pamiatkovej zóny Nitra vydaného Ministerstvom 
kultúry SR. 

Navrhovaná zmena hranice Pamiatkovej zóny v Nitre je zakreslená vo výkrese č. 1a a v hlavných výkre-
soch. (Viď. aj mapa 13 na strane 19).Vymedzenie navrhovaného územia pamiatkovej zóny je v hranici ktorá sledu-
je územné vymedzenie MPR, stotožňuje sa s pôvodnou hranicou PZ v polohe ulíc Janka Kráľa, Vikárska a v časti 
Ďurkovej ulice, prechádza v novej hranici v ulici Jozefa Vuruma, Na vŕšku, Mariánska, Piaristická, Veterná 
a pokračuje v časti ulice Palánok po pôvodnej hranici až po navrhovanú ulicu Hornotabánsku a tu nová hranica je 
vedená v priestore ulíc Hornotabánska, v úseku ulice Piaristická, Skalná, Štefánikova, Štúrova s napojením na pô-
vodnú hranicu v polohe ulice Fraňa Mojtu až po Hodálovu ulicu, ďalej pokračuje nová hranica v trase ulice Fraňa 
Mojtu, Kúpeľná, Sládkovičova, Boženy Nemcovej, tu sa lomý a je vedená na rozhraní parciel medzi ulicou Sládko-
vičova a Fraňa Mojtu, pokračuje v pôvodnej hranici v trase ulice Fraňa Mojtu, Za Ferenitkou, lemuje východný ob-
vod areálu Ferenit s vyústením do Podzámskej ulice a pokračuje v pôvodnej trase s napojením na hranicu MPR 
v polohe Podzámskej ulice.     
 
dopĺňa sa znenie textu v bode 2.4.1.3.5 a upravuje sa obsah v tabuľke č.6  
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2.4.1.3.5 Zoznam objektov zapísaných v ÚZPF, nachádzajúcich sa na území pamiatkovej zóny vo vyme-
dzenej centrálnej mestskej zóne 

Objekty sú zakreslené v schéme v mape 13. 

tab.: 6 
Adresa (ulica, nám, č.d.) č. ÚZPF názov KP 
Cintorínska 4 11847/1 škola 
Piaristická 4, 6  1500/1 kláštor piaristov, 
Piaristická  8 1500/2 kostol r.k. sv. Ladislava, 
Farská 1 11860/1 dom meštiansky, nárožný 
Farská 3  2305/1 banka, 
Farská 10 2306/1 dom bytový, radový, pavlačový, 
Farská 17 11229/1 dom meštiansky, nárožný 
Farská 18  10848/1 fara r.k. 
Farská 20 11861/1-2 dom meštiansky radový a múr parcelačný 
Farská 24 10849/1 dom bytový, radový 
Farská 30 11831/1 dom bytový 
Farská 33 11839/1 dom bytový 
Farská 34 11895/1 dom bytový 
Farská 39 10835/1 dom meštiansky 
Farská 44 11846/1 dom bytový 
Farská 46 11834/1 dom meštiansky 
Farská 50 11894/1 dom bytový 
Fraňa Mojtu 17 11865/1 vila 
Fraňa Mojtu 31 11873/1-2 vila a oplotenies bránami 
Fraňa Mojtu 35 11833/1 vila 
Kupecká 16 10832/1 dom meštiansky, radový, 
Mostná 60 10665 dom meštiansky, nárožný, 
Na vŕšku 1504/1 kaplnka sv. Michala, 
Párovská 1511 kostol sv. Štefana 
Pri synagóge 3 1503/1 synagóga, 
7. pešieho pluku 11893/1 Dom spolkový 
Sládkovičova 2 11230/1 pošta, nárožná 
Špitálska 6 11869/1 nemocnica 
Štefánikova trieda 1 1476/1 dom meštiansky, 
Štefánikova trieda 2 1496/1 dom meštiansky, nárožný, 
Štefánikova trieda 4 11477/1 dom meštiansky 
Štefánikova trieda 7 11231/1 banka, nárožná 
Štefánikova trieda 9 11904/1-2 banka a oplotenie s bránami 
Štefánikova trieda 13 11874/1 banka 
Štefánikova trieda 18 11500/1 dom meštiansky 
Štefánikova trieda 26 10850/1 dom meštiansky 
Štefánikova trieda 34 11888/1 dom meštiansky 
Štefánikova trieda 35 11607/1 banka 
Štefánikova trieda 47, 49 11843/1 dom bytový 
Štefánikova trieda 50 11871/1 kasáreň 
Štefánikova trieda 56 11684/1-2 vila a oplotenie s bránou 
Štefánikova trieda 58 11685/1-2 vila a oplotenie s bránou 
Štefánikova trieda 67 11018/1 budova administratívna 
Štúrova 9 
A.Šulgana 1 a Wilsonovo ná-
brežie 

10545/1 
112321-2 

palác mestský, justičný 
škola a vila 

Kmeťkova 22 11792/1 vila 

Mestský cintorín  1480 hrob s náhrobníkom J.Damborský 

 

 
dopĺňa sa znenie textu v bode 2.4.1.3.6 a upravuje sa obsah v tabuľke č.7  
 

2.4.1.3.6 Zoznam objektov nachádzajúcich sa na území mestskej pamiatkovej rezervácie a pamiatkovej zó-
ny, ktoré sú navrhované na zápis do ÚZPF – objekty vytipované na vyhlásenie za Národné kultúrne pa-
miatky 

Objekty sú zakreslené v schéme v mape 13 . 

tab.: 7 
Adresa (ulica, nám, č.d.) názov navrhnutej KP 
Kráľovská cesta 1 dom meštiansky 
Kráľovská cesta 5 objekt v záhrade 
Samova   5 ,7, 9, 11 domy radové 
Pribinova 1, 3, 7 domy radové 
Hradné námestie 1, 3, 4,  6 domy radové 
Hradná ulica 1, 2 domy mestské 
Malá 1, 2 domy mestské 
Východná 2, 4  
Staničná 6 sklad železničný 
7. pešieho pluku 1 bábkové divadlo, bývalá sokolovňa, 
Cintorínska  socha sv. Floriána, 
Cintorínska 3 väznica, 
Farská 1 dom  meštiansky, nárožný, 
Farská 4 hostinec kapitulský, nárožný, 
Farská 8, 11, 12, 15 dom meštiansky, radový, pavlačový, 
Farská 19 kláštor milosrdných sestier Vincentiek, 
Farská 20 dom meštiansky, radový  
Farská 21 kostol a kláštor milosrdných sestier Vincentiek, 
Farská 25, 26, 27 dom meštiansky, radový, 
Farská 30 dom mestský, radový, pavlačový, 
Farská 31, 32 dom mestský, radový, 
Farská 33, 34 dom mestský, radový, pavlačový,  
Farská 36, 38 dom mestský, radový, 
Farská 44 dom mestský, radový, pavlačový,   
Farská 46 dom mestský, radový, 
Farská 50 dom mestský, nárožný, pavlačový,  
Fraňa Mojtu 10  ev. a. v. kostol, 
J. Vuruma 2 škola, nárožná, 
Kmeťkova 12, 22 dom mestský, vila, 
Kupecká 2 dom mestský, nárožný, 
Kupecká 4 dom mestský, radový, pavlačový, 
Kupecká 7 dom mestský, radový, meštiansky 
Kupecká 9, 10, 14 dom mestský, radový, pavlačový, 
Kupecká 20 dom mestský, nárožný, 
Mlynská 2 dom mestský, radový, 
Mostná 13 továreň 
Mostná 34, 36 dom bytový 
Mostná 36, 38, 40, 42 dom mestský, radový, 
Na vŕšku 2 dom mestský, radový, 
Na vŕšku 4  škola, nárožná, 
Pri synagóge 8 dom mestský, nárožný, 
Radlinského 13, 15 dom mestský, radový, 
Radlinského 17 dom mestský, nárožný, 
Štefánikova tr. 4, 8 dom mestský, radový, pavlačový, 
Štefánikova tr. 9 banka, nárožná, 
Štefánikova tr. 11 dom mestský, radový, 
Štefánikova tr. 13, 15, 17 dom mestský, radový, pavlačový,  
Štefánikova tr. 18 dom mestský, radový, 
Štefánikova tr. 19, 24 dom mestský, radový, pavlačový, 
Štefánikova tr. 25   dom mestský, radový,  
Štefánikova tr. 29, 34, 35, 39, 
47, 49 

dom mestský, radový, pavlačový,  
 

Štefánikova tr. 50 kasárne, 
Štefánikova tr. 57 dom mestský, radový, pavlačový, 
Štefánikova tr. 58 dom mestský, vila, 
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Adresa (ulica, nám, č.d.) názov navrhnutej KP 
Štefánikova tr. 63 budova administratívna, 
Štefánikova tr. 79 pivovar, 
Štefánikova tr. 83 plynáreň. 

 

dopĺňa sa v bode 2.5.2.4.1 v závere nový odstavec a grafická schéma 

2.5.2.4.1 Prvky legislatívnej regulácie 

Umiestňovanie zástavby je limitované dodržaním svetlotechnických podmienok podľa STN 73 4301 a 
STN 73 0580-1. Na území centrálnej zóny mesta dominuje historicky založená forma kompaktnej blokovej 
a radovej uličnej zástavby. Takáto forma zástavby vzhľadom na jestvujúce odstupové vzdialenosti a orientáciu na 
svetové strany neumožňuje pri umiestňovaní prevádzok vybavenosti s trvalými pracovnými miestami ako aj 
umiestňovaní bytových priestorov dodržať svetlotechnické podmienky pre vnútorné priestory v objektoch podľa 
STN 73 4301 a STN 73 0580-1. V STN 73 0580-1 zmena 2 sa rozsah možného tienenia okien okolitými prekáž-
kami definuje ekvivalentným uhlom (vonkajšieho) tienenia. Ekvivalentný uhol tienenia je uhol vynesený od hori-
zontálnej roviny v normálovom smere spravidla zo stredu osvetľovacieho otvoru (prípadne z kontrolného bodu v 
inej zvislej rovine) na vonkajšom povrchu obvodovej konštrukcie vo výške najmenej 2,0 m nad terénom, ktorý pri-
lieha k posudzovanému  objektu. Týmto uhlom sa vlastne transformuje tieniaci účinok tvarovo zložitých prekážok 
na ekvivalentné tienenie nekonečne dlhou prekážkou paralelnou s rovinou obvodovej konštrukcie, v ktorej leží 
kontrolný bod.  
Kritériom práva na denné svetlo na Slovensku je ekvivalentný uhol tienenia, ktorého horná hodnota sa môže po-
hybovať v rozsahu 25 až 42°. Hodnota 25° sa všeobecne odporúča a je to tiež horný limit pre školské učebne 
a podobné priestory s vysokými nárokmi na denné osvetlenie. Hodnota 30° je všeobecný horný limit ekvivalent-
ného tienenia okien miestnosti s dlhodobým pobytom ľudí. Tam kde sa zachováva historicky založená kompaktná 
zástavba a navrhuje uličná radová zástavba možno zákonným spôsobom zvýšiť tienenie do 36° a v prípadoch 
historických centier miest až do 42°, ak územný plán zóny určuje stavebné čiary a ďalšie parametre budúceho 
rozvoja zástavby v danej zóne. 

 
Vymedzenie hranice a územia historickej zástavby pre zvýšenú hodnotu ekvivalentného uhla zatienenia 42° 
 

Na základe uvedených podmienok sa navrhuje na území centra mesta – centrálnej mestskej zóny, kde 
dominuje pôvodná historicky založená forma kompaktnej blokovej a radovej uličnej zástavby, ako aj nová kom-

paktná uličná forma zástavby, v súlade s podmienkami STN 73 0580-1 zmena 2 stanoviť  regulatív pre ekvivalent-
ný uhol tienenia v rozsahu do 42°v polohách pôvodnej historickej zástavby a 36˚na ostatnom území centrálnej 
mestskej zóny. Uvedený regulatív je premietnutý do návrhu – v grafickej časti vo výkresoch č. 1a – Riešené úze-
mie, 2 – Priestorová a funkčná regulácia, 3 – Urbanistický návrh a 7 – Regulované priestory podľa ÚPČ je vyme-
dzená hranica územia historickej zástavby v ktorej je prípustná zvýšená hodnota ekvivalentného uhla zatienenia na 
42˚, v ostatnom území centrálnej mestskej zóny je prípustná zvýšená hodnota ekvivalentného uhla zatienenia na 
36˚.         

 

dopĺňa sa v bode  

2.5.2.4.1 Prvky priestorovej regulácie 

v časti 

2.5.2.4.2.1 Zásady rozvoja urbanistickej štruktúry 

nový text pod odrážkou v znení 
− špecifickú formu vilovej zástavby formovať na vymedzenom území pre vilovú štvrť v okrajovej polohe centrálnej 

mestskej zóny v kontakte mestského parku vo forme samostatných domov a dvojdomov; 

 

dopĺňa sa v bode  

2.5.2.4.3 Prvky funkčnej regulácie 

v časti 

Regulačné 2.5.2.4.3.1 Regulačné zásady pre rozvoj bývania 

v odstavci text 
Pozemky funkčne určené pre  bývanie ( BY) – prevládajúca funkcia je trvalé bývanie, prípustné sú doplnkové 
funkcie, ktoré majú zabezpečovať uspokojovanie potrieb územia vymedzeného danou funkciou a ak nebudú svo-
jou prevádzkou negatívne ovplyvňovať priestory bývania a budú v súlade s platnými normami a legislatívnymi 
predpismi. Pre bývanie vo forme vilových domov je vymedzené územie pre formovanie vilovej štvrte v okrajovej po-
lohe územia centrálnej mestskej zóny medzi ulicou Janka Kráľa a mestským parkom. Návrh vymedzuje územie pre 
prestavbu a formovanie tzv. „vilovej štvrte“ v polohe kontaktnej zástavby rodinných dvojdomov s mestským par-
kom. V tejto polohe je vhodné jestvujúcu zástavbu samostatných rodinných domov a dvojdomov  v postupnej re-
konštrukčnej prestavbe sformovať pre atraktívnejšiu (modernú) vilovú zástavbu v prostredí obytných záhrad 
s plynulým prepojením na priestor mestského parku.   
a) Prevládajúce funkčné využitie pre bývanie: stavby pre trvalé bývanie – bytové domy a obytná zeleň, vo vy-
medzenej polohe vilovej štvrte vilové domy. 
 
 
v kapitole 

2.5.3 DOPRAVNÁ KONCEPCIA 

v časti 

2.5.3.4.5 Zásady riešenia statickej dopravy 

sa v poslednom odstavci upravuje znenie textu 
 
Na území CMZ musí platiť zásada, že v rámci novorealizovaných stavebných objektov a pri zásadnej prestavbe, 
ktorá zvyšuje kapacitu objektov, je nevyhnutné riešiť a zrealizovať potrebnú normovú kapacitu odstavných státí vo 
vzťahu k danej realizovanej prevádzke ako integrované priestory konkrétnej novostavby – táto požiadavky podmie-
ňuje súhlasné stanovisko mesta (Stavebného úradu) k územnému a stavebnému konaniu danej stavby. 
V polohe pešej zóny je prípustné zabezpečiť potrebnú normovú kapacitu odstavných stání vo vzťahu k danej jest-
vujúcej alebo novorealizovanej prevádzke ak to priestorové podmienky neumožňujú aj mimo parcelu stavby v do-
chádzkovej vzdialenosti na inej parcele - pozemku ak k predmetnej nehnuteľnosti (pozemku) stavebník preukáže 
vlastnícky alebo užívateľský vzťah.  
 
dopĺňa sa nový odstavec v znení  

Nekonvenčné 2.5.3.4.10 Nekonvenčné dopravné systémy 

V ÚPČ 22. Jesenského a v ÚPČ č.42. Podzámska sa vymedzenej poloha pre riešenie nekonvenčného dopravného 
zariadenia pre prístup a dopravu osôb na hradný kopec. Trasa pre zariadenie je vymedzená na severnej skalnej 
stene hradného kopca s predpokladom umiestnenia nástupných a výstupných staníc pod kopcom na Podzámskej 
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ulici a v hornej polohe na kopci v mieste jestvujúcej plochy parkoviska. Predmetný zámer - jeho formu a stavebné 
riešenie je potrebné posúdiť individuálne na podklade vypracovaného podrobného stavebne - technického návrhu 
z hľadiska vizuálne – priestorovej analýzy začlenenia predmetnej stavby do prostredia.  

 

v kapitole  

2.5.4 KONCEPCIA OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

v časti 

Všeobecné 2.5.4.1 Všeobecné zásady 

sa upravuje a dopĺňa text pod novými odrážkami 
− v extenzívnej forme zástavby s prevahou vybavenosti od 60% do 80% zastavanosti parcely vymedziť plochy 

pre zeleň v podiele 15%  z celkovej plochy parcely,   
− v extenzívnej forme zástavby s prevahou bývania od 60% do 80% zastavanosti parcely vymedziť plochy pre 

zeleň v podiele min. 20% z celkovej plochy parcely,   
− v extenzívnej forme zástavby s prevahou vybavenosti do 60% zastavanosti parcely vymedziť plochy pre zeleň 

v podiele min. 20% z celkovej plochy parcely, 
− v extenzívnej forme zástavby s prevahou bývania do 60% zastavanosti parcely vymedziť plochy pre zeleň v 

podiele min. 30% z celkovej plochy parcely   
− v maximálnej miere zachovať a rozširovať plochy verejnej zelene, vymedzené plochy prírodnej a parkovej ze-

lene sú plochy nezastavateľné, 
− úbytok plôch a prvkov verejnej zelene kompenzovať revitalizáciou jestvujúcich plôch zelene a dosadbou ze-

lene na týchto plochách, 
− navrátiť líniovú zeleň do priestorov ulíc v polohách, kde nedôjde výsadba do kolízie s vedeniami podzemných 

inžinierskych sietí, posúdiť potrebu preloženia jestvujúcej podzemnej technickej infraštruktúry alebo navrhnúť 
také technické opatrenia umožňujúcich výsadbu stromovej zelene,   

− využitie jestvujúcej vnútroblokovej zelene na stavebných parcelách pri stavebných zámeroch v štádiu projek-
tovej prípravy vyhodnotiť a predložiť na posúdenie orgánom ochrany životného prostredia,  

− vo väčšom rozsahu vytvárať podmienky pre uplatňovanie vertikálnych foriem zelene, 
− ucelené súvislé plochy zelene rozvíjať v polohe hradného kopca – mestského parku a pozdĺž pobrežia rieky 

Nitra, 
− zvýšiť podiel neverejnej zelene budovaním malých parkov a upravených plôch v priestoroch vnútroblokov, 

hlavne bytovej zástavby, 
 
v závere sa dopĺňa nový text v znení 
... Na celom riešenom území CMZ v Nitre platí v zmysle zákona NR SR č.543/2002 Z.z. prvý stupeň ochrany prí-
rody. 
V území centrálnej mestskej zóny v procese územných a stavebných konaní rešpektovať podmienky  
- aktívnej svahovej deformácie v úpätí vyvýšeniny hradného kopca 
- výskytu stredne veľkého radónového rizika pri zakladaní stavieb. 
 
 
v kapitole 

Koncepcia 2.5.4.2 Koncepcia zelene 

v časti 

Zeleň 2.5.4.2.3.5 Zeleň ulíc 

sa dopĺňa nový odstavec v znení 
 Návrh vytvárania uličných stromoradí – alejí je dokumentovaný v schéme formovania líniovej stromovej 
zelene. Vo vyznačených uliciach sú priestorové pomery pre osadenie stromov integráciou do spevnených plôch. 
Realizácia zámeru v jednotlivých verejných uličných priestoroch predpokladá posúdenie podmienok zemného 
podložia, potreby preloženia jestvujúcej podzemnej technickej infraštruktúry alebo návrhu iných technických opat-
rení umožňujúcich výsadbu stromovej zelene.   
 
upravuje sa schéma formovania líniovej zelene v priestoroch ulíc centrálnej mestskej zóny  
 
  

Schéma formovania líniovej stromovej zelene v priestoroch ulíc centrálnej mestskej zóny  
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v časti 2.5.4.2.3.8 sa upravuje znenie 

2.5.4.2.3.8 Súkromná a poloverejná vnútrobloková zeleň 

a upravuje sa text a dopĺňa nový text v závere 
  
 Súkromná a poloverejná vnútrobloková zeleň je regulovaná iba požiadavkou na jej podielové zastúpenie 
v rámci zastavanej plochy. Jej poloha, tak ako je dokumentovaná v grafickej časti vo výkresoch č.3 a 7, je nezá-
väzná a vyjadruje možnosť umiestnenia.  Na pozemkoch s prípustnou intenzívnou formou zástavby (100% zasta-
vanosť parcely) integrovať zeleň do stavby a na parcelu v podiele min. 10%  30% z pôdorysnej plochy striech vo 
forme zelených fasád alebo vegetačnej strechy v prípade plochých striech na ktorých je potrebné zabezpečiť 
hrúbku substrátu minimálne 500 mm. Na pozemkoch s prevahou vybavenosti s extenzívnou formou zástavby od 
60% do 80% zastavanosti parcely vymedziť plochy pre výsadbu zelene v podiele min. 15% z celkovej plochy par-
cely.  
Na pozemkoch s prevahou funkcie bývania v extenzívnej forme zástavby od 60% do 80% zastavanosti parcely 
vymedziť plochy pre výsadbu zelene v podiele min. 20% z celkovej plochy parcely  a na pozemkoch s extenzív-
nou formou zástavby do 60% zastavanosti parcely vymedziť plochy pre výsadbu zelene v podiele min. 30% 
z celkovej plochy parcely.                
 
v závere tejto kapitoly sa dopĺňa nová časť 2.5.4.2.4 Všeobecné požiadavky na zeleň v tomto znení 

2.5.4.2.4 Všeobecné požiadavky na zeleň 

Dreviny do výsadby posudzovať sledovaním šírky ekologickej amplitúdy, tolerantnosti k nepriaznivým podmien-
kam prostredia a k stresovým faktorom (vysoké teploty v lete, sucho, emisie, posypové soli, utláčanie 
a spevňovanie povrchu pôdy), regeneračnej schopnosti nadzemnýh a podzemných orgánov a podobne. 
Z priestorového hľadiska do veľmi úzkych ulíc sú odporúčané taxóny s pravidelnými kompaktnými korunami gu-
ľovitého, stĺpovitého alebo vretenovitého tvaru, pre úzke až stredne úzke ulice stromy s kompaktnými kuželovitý-
mi korunami. Do stredne širokých ulíc, stromy s úzkou vajcovitou, prevažne kompaktnou korunou, alebo stromy 
s korunou kuželovitou a pyramidálnou. Pre široké ulice sú odporúčané vyššie stromy (20 m) s pravidelnou koru-
nou vajcovitého tvaru, prípadne oválnou alebo guľovitou redšou korunou. Aleje stromov prioritne realizovať 
z domácich druhov drevín. 
 
 
v kapitole        

URČENIE 2.7 URČENIE NEZASTAVATEĽNÝCH A PODMIENEČNE ZASTAVATEĽNÝCH POZEM-
KOV 
sa v treťom odstavci za poslednou odrážkou dopĺňa text v znení 
 

- plochy súčasného parkoviska v križovaní ulíc Wilsonovo nábrežie a Štúrova.  
 
 
v kapitole        

2.10.1 VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 

sa ruší verejnoprospešná stavba pod označením č.19  
... 
19. Realizácia verejného  podzemného parkovacieho objektu na Wilsonovom nábreží pred internátom Mladosť, 
integrovaného v prevádzke bývania a vybavenosti vo vyšších podlažiach. 
... 
 
v sa závere dopĺňa text v znení 
 
36. Rozšírenie priestoru Jesenského ulice. 
37. Realizácia prepojovacej pešej a cyklistickej komunikácie – Parkové nábrežie. 
 
v kapitole 

2.11 NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU CMZ 
v časti  

2.11.4 REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA  POZEMKOV A STA-
VIEB 

sa vo štvrtom odstavci upravuje a dopĺňa znenie 
 
Pozemky funkčne určené pre  bývanie (BY) – prevládajúca funkcia je trvalé bývanie, prípustné sú doplnkové 
funkcie, ktoré majú zabezpečovať uspokojovanie potrieb územia vymedzeného danou funkciou a ak nebudú svo-
jou prevádzkou negatívne ovplyvňovať priestory bývania a budú v súlade s platnými normami a legislatívnymi 
predpismi. Pre bývanie vo forme vilových domov je vymedzené územie pre formovanie vilovej štvrte v okrajovej po-
lohe územia centrálnej mestskej zóny medzi ulicou Janka Kráľa a mestským parkom. Návrh vymedzuje územie pre 
prestavbu a formovanie tzv. „vilovej štvrte“ v polohe kontaktnej zástavby rodinných dvojdomov s mestským par-
kom. V tejto polohe je vhodné jestvujúcu zástavbu samostatných rodinných domov a dvojdomov  v postupnej re-
konštrukčnej prestavbe sformovať pre atraktívnejšiu (modernú) vilovú zástavbu v prostredí obytných záhrad 
s plynulým prepojením na priestor mestského parku.   
a) Prevládajúce funkčné využitie pre bývanie: stavby pre trvalé bývanie – bytové domy a obytná zeleň, vo vy-
medzenej polohe vilovej štvrte vilové domy. 
 
sa v štrnástom a pätnástom odstavci upravuje a dopĺňa text a dopĺňajú sa nové odstavce v znení 
 
 Na pozemkoch s prípustnou intenzívnou formou zástavby (100% zastavanosť parcely) integrovať zeleň do 
stavby a na parcelu v podiele min. 10%  30% z pôdorysnej plochy striech vo forme zelených fasád alebo vegetač-
nej strechy v prípade plochých striech na ktorých je potrebné zabezpečiť hrúbku substrátu minimálne 500 mm. 
 
 Na pozemkoch s prevahou vybavenosti s extenzívnou formou zástavby od 60% do 80% zastavanosti parcely 
vymedziť plochy pre výsadbu zelene v podiele min. 15%  z celkovej plochy parcely.   
 
 Na pozemkoch s prevahou bývania s extenzívnou formou zástavby od 60% do 80% zastavanosti parcely 
vymedziť plochy pre výsadbu zelene v podiele min.  20% z celkovej plochy parcely.   
 

Na pozemkoch s prevahou bývania v extenzívnej forme zástavby do 60% zastavanosti parcely vymedziť 
plochy pre výsadbu zelene v podiele min. 30% z celkovej plochy parcely.   
  
 
v časti 

2.11.5.2 Regulatívy formovania priestorov ulíc: 

Sa upravuje znenie textu v štvrtom a piatom odstavci 
 
 Zachovať líniovú stromovú zeleň v priestoroch : ul. 7. pešieho pluku, Cintorínskej ul., ul. ČS armády, ul. A. 
Šulgana, ul. B. Nemcovej, Damborského ul., ul. Fraňa Mojtu, Farskej ulici,  Hodálovej ul., Hodžovej ul., Chalupko-
vej ul., Jesenského ulice, Kmeťkovej ul., ul. Janka Kráľa, Mostnej ulice, na Wilsonovom a Parkovom nábreží, Sta-
ničnej ul., Štefánikovej triede.   
 
 Vytvoriť resp. rozšíriť líniovú stromovú zeleň v priestoroch: ul. B. Nemcovej, Coboriho ul., Cintorínskej ul., 
ul. ČS armády, Damborského ul., Družstevnej ul., Hodálovej ul., Hodžovej  ul., Hornotabánskej ul., Kupeľnej ul., ul. 
Janka Kráľa, Farskej ul., Kupeckej ul., Jesenského ul., Mariánskej ul., Novej ul., Mostnej ul., ul. Palánok, Paláriko-
vej ul., Párovskej ul., Piaristickej ul., Podzámskej ul.2, Priehradnej ul., Parkovom nábreží, ul. Richtára Peregnina, 
Radlinského ul., Schurmanovej ul., Sládkovičovej ul., Skalnej ul., Spojovacej ul., Staničnej ul., Svätoplukovho ná-
mestia, Štefánikovej ulice, Štúrovej ulice, ulice A. Šulgana, Vikárskej ul., Veternej ulice.  
 
 
v časti 

2.11.6 REGULATÍVY ZAČLENENIA STAVIEB DO OKOLITEJ ZÁSTAVBY 

sa v dvadsiatom odstavci ruší text pod bodom n) 
 
 Rešpektovať významné pohľady v interiéri mesta:  
a) pohľad z Nitrianskeho hradu na Horné a Dolné mesto, 
b) pohľad z prejazdu domu na Samovej ul. 1 na Nitriansky hrad, 
c) pohľad zo záhrad Krajského pamiatkového úradu v Nitre na masív Zobora, 
d) pohľad z priestoru mariánskeho súsošia (tzv. morový stĺp) na Horné a Dolné mesto, 
e) pohľad z Hradnej ulice na Nitriansky hrad, 
f)  pohľad z južného priestoru hradného námestia na Nitrinsky hrad a mariánske súsošie, 
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g) pohľad z rozhrania Hradného a Pribinovho námestia na Horné a Dolné mesto, 
h) pohľad zo Samovej ulice (pred domom č. 5) na južnú časť Pribinovho námestia, resp. Samovej ulice, 
i) pohľad z mosta cez rieku Nitru na Napervillskej ulici na Nitriansky hrad a Horné mesto, 
j) pohľad z križovatky Farskej, Mostnej a Ďurkovej ulice na tzv. Župný dom, 
k) pohľad z križovatky Farskej, Mostnej a Ďurkovej ulice do priestoru Farskej ulice,  
l) pohľad z priestoru vyústenia Svätoplukovho námestia do Štefánikovej ulice na Nitriansky hrad a Horné mesto, 
m) pohľad z ulice J. Vuruma na kostolík sv. Michala, 
n)  pohľad z nárožia Palárikovej ulice a Štefánikovej ulice na komplex Piaristického kostola sv. Ladislava 
a kláštora, 
o) pohľad zo Štefánikovej ulice (pred domom č. 43) na bývalý hotel Tatra a vidlicu Farskej a  Štefánikovej ulice, 
p) pohľad z mestského parku na západnú časť Nitrianskeho hradu. 
 
 
v časti  

2.11.7 REGULATÍVY UMIESTNENIA STAVIEB NA JEDNOTLIVÝCH POZEMKOCH S URČENÍM ZASTAVO-
VACÍCH PODMIENOK 

sa v druhom odstavci v závere upravuje a dopĺňa text 
 
Pozemky podmienečne zastavateľné sú vymedzené v priestoroch: 

a)  Svätoplukovho námestia  
b)  okolia divadla Andreja Bagara 
c)  parkového námestia na Kúpeľnej ulici 
d)  areálu bývalého podniku Ferenit 
e)  pred objektom bývalého objektu PKO 
f)   lokality „Tabáň“ na Štúrovej ulici 
g)  Štúrovej ulice pred obchodným domom Tesco 
h)  areálu bývalého podniku Mlynov 
i)   križovatky ulíc Párovská, Palánok, Mariánska a Ďurkova (pozemok Stapringu a.s.) 
j)   Piaristickej ulice za objektmi Tesco, Orbis, VÚB a Skalnej ulice - priestor vedľa objektu VÚB 
k)  okolia objektu bývalej „koniarne“ na Štefánikovej ulici 
l)  urbanistického bloku ohraničeného ulicami Ďurkovou, Vikárskou, Janka Krála, Župným námestím a Farskou 
ulicou 
m) areálov železničnej a autobusovej stanice v širšom územnom vymedzení  
n)  areálu Piaristického kostola sv. Ladislava 
o)  Palárikovej ulice 
p)  plochy súčasného parkoviska v križovaní ulíc Wilsonovo nábrežie a Štúrova.  
 
 
sa v siedmom odstavci upravuje a dopĺňa text 
 
 V území CMZ neumiestňovať objekty stánkového predaja s „provizórnym“ charakterom stavby, umiestne-
nie stánkového predaja a komerčných terás je podmienené individuálnym komisionálnym posúdením zámeru 
a rozhodnutím o dočasnom alebo trvalejšom umiestnení takýchto zariadení, ktoré preukážu vhodnosť a potrebu 
záujmovej funkcie, usporiadania priestoru a architektonickú kvalitu objektu primeranú prostrediu danej lokality. 
Prevádzkové a architektonické riešenie a priestorové usporiadanie stánkov a komerčných terás podlieha vydaniu 
záväzného stanoviska Útvaru hlavného architekta mesta Nitra.  
 
sa v závere dopĺňa nový odstavec v znení  
 
 V území CMZ v súlade s podmienkami STN 73 0580-1 zmena 2 sa stanovuje  regulatív pre ekvivalentný 
uhol tienenia v rozsahu do 42° na území vymedzenej hranicou historickej zástavby a 36˚ na ostatnom území vy-
medzenom hranicou centrálnej mestskej zóny.  
 
 
v časti  

2.11.9 REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 

v bode  2.11.9.1 Regulatívy vyplývajúce z cieľových zámerov dopravnej koncepcie 
sa v závere dopĺňa nový bod pod označením f) v znení 
 

f) Rešpektovať návrhovú časť dokumentu Plánu udržateľnej mobility Mesta Nitra v časti jeho prílohy 01b - Návrh 
cyklistickej dopravy. 
 
v bode 

2.11.9.3 Regulatívy riešenia dopravných súvislostí na území CMZ: 

sa upravuje text v bode f) a dopĺňa sa nový bod pod označením h)  
 

f) Zachovať a vytvoriť nové pešie prechody cez vnútrobloky zástavby a zástavbu v polohách podľa vyznačenia vo 
výkresovej časti ÚPN CMZ.  
g) Realizovať úpravu križovatky Párovská, Schurmanova, Vikárska, Ďurkova. 
h) Dopravný obslužný prístup k objektom zástavby zabezpečiť z verejného priestoru ulice – vjazd na pozemky je 
možný z ulice v celej dĺžke uličnej čiary, poloha vjazdu je určená stavom a pre novú zástavbu sa vymedzí poloha 
vjazdu pri spracovaní projektovej dokumentácie pre územné konanie. 
 
v bode   
 
2.11.9.4 Regulatívy riešenia statickej dopravy 
sa upravuje a dopĺňa znenie textu v bode d) takto 
 
d) Zabezpečiť výstavbu parkovacích garáží ako súčasť novourbanizovaných priestorov a priestorov rekonštrukčnej 
prestavby s prevahou parkovania pre zabezpečenie vlastnej potreby prevádzok jednotlivých objektov. V polohe pe-
šej zóny je prípustné zabezpečiť potrebnú normovú kapacitu odstavných stání vo vzťahu k danej jestvujúcej alebo 
novorealizovanej prevádzke ak to priestorové podmienky neumožňujú aj mimo parcelu stavby v dochádzkovej 
vzdialenosti na inej parcele - pozemku ak k predmetnej nehnuteľnosti (pozemku) stavebník preukáže vlastnícky 
alebo užívateľský vzťah.  
 
Upravuje sa a dopĺňa znenie textu v bode h) takto 
 
h) Realizovať trasy cyklistickej dopravy na území CMZ v podľa spracovanej koncepcie cyklistických trás na území 
mesta a zabezpečiť parkovacie miesta a ich realizáciu - stojany pre bicykle v súlade s platnou legislatívou 
v rozsahu min. 20% podielu z normovej potreby parkovacích miest pre automobily pre príslušnú funkčnú prevádz-
ku (funkčný blok, areál alebo objekt). Umiestnenie a typ stojanov na bicykle dohodnúť a odsúhlasiť s ÚHA mesta 
Nitra.  
 
 
dopĺňa sa nová časť 2.11.9.5 v znení  

2.11.9.5 Regulatívy riešenia nekonvenčných dopravných systémov: 

a) vo vymedzenej polohe na severnej skalnej stene hradného kopca riešiť nekonvenčné dopravné zariadenie pre 
prístup a dopravu osôb na hradný kopec s umiestnenia nástupných a výstupných staníc pod kopcom na Podzá-
mskej ulici a v hornej polohe na kopci v mieste jestvujúcej plochy parkoviska  
b) zámer - jeho formu a stavebné riešenie je potrebné posúdiť individuálne na podklade vypracovaného podrobné-
ho stavebne - technického návrhu z hľadiska vizuálne – priestorovej analýzy začlenenia predmetnej stavby do pro-
stredia.  
 
V časti  
2.11.11 OCHRANNÉ PÁSMA 
sa dopĺňa v závere nový bod pod označením.4) v znení 
 
4)  Rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem Heliportu Fakultnej nemocnice Nitra určených roz-
hodnutím Dopravného úradu č. 1169/2019/ROP-030-OP/14009-MK zo dňa 23.5.2019.  
 
 
dopĺňa a upravuje sa časť   

2.11.13 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB.    

v bode pod označením D2) sa dopĺňa    
 
D2)   Vytvorenie a realizácia prepojovacej komunikácie ulíc B. Nemcovej - Za Ferenitkou – Wilsonovo nábrežie 
v predĺžení trasy ulice Boženy Nemcovej (súvisiaca asanácia časti objektov v bývalom areály Ferenit ) – ulicu for-
movať ako obytnú ulicu s obmedzením obslužnej dopravy. 
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v bode pod označením D21) sa dopĺňa    
 
D21) Realizácia verejného viacúrovňového parkovacieho objektu pri autobusovej stanici – v úrovni 1.NP vytvoriť 
podmienky pre výstupnú zastávku, otočisko a odstavnú plochu autobusov MHD. 
 
v bode pod označením D23) sa ruší verejnoprospešná stavba a jej znenie    
 
D23) Realizácia verejného podzemného parkovacieho objektu na Wilsonovom nábreží pred internátom Mladosť. 
integrovaného v prevádzke bývania a vybavenosti vo vyšších podlažiach. 
 
v závere sa doplňujú body pod označením     
 
D36) Rozšírenie priestoru Jesenského ulice. 
D37) Realizácia prepojovacej pešej a cyklistickej komunikácie. 
 
 
vkladá sa nová časť v znení 

2.11.14 URČENIE NEZASTAVATEľNÝCH PLÔCH.    

a) Nezastavateľné pozemky a plochy sa vymedzujú na parcelách, ktoré sú určené pre dopravnú funkciu – 
sú to všetky verejné priestory definované ako ulice a námestia.  

b) Nezastavateľné pozemky a plochy sa vymedzujú na parcelách ktoré sú určené pre verejnú prírodnú a 
parkovú zeleň.  
 
 
v kapitole  
 
6. POZNÁMKOVÝ APARÁT  
v časti 
 
6.1 ZOZNAM POJMOV A ICH VYSVETLENIE  
sa dopĺňa vysvetlenie pojmov 
 
... 
Plocha s dopravnou funkciou sa v tejto dokumentácii rozumie plocha na ktorej sa vykonáva doprava (viď. po-
jem Doprava) bez možnosti umiestnenia zástavby nadzemnými objektami a objektami dopravných zariadení (viď. 
pojem Plochy dopravných zariadení). 
Plochy dopravných zariadení sa v tejto dokumentácii rozumejú plochy na ktorých sú umiestnené prevádzky 
a stavby slúžiace pre dopravu (viď. pojem Doprava) napríklad prevádzky autobusovej a železničnej stanice, pre-
vádzky parkovacích domov a garáží, prevádzky čerpacích staníc PHM, ... 
... 
 
... 
Vilová štvrť je súvislá zástavba vilových objektov. Vila je nadštandardná obytná budova pre jednu alebo niekoľko 
rodín, obvykle s jedným až dvomi nadzemnými podlažiami, záhradou a prípadne garážou.  
V historickom vývojovom procese vznikajú vilové štvrte v okrajových polohách a na periférii centrálnych mest-
ských zón ako špecifické mestské štvrte s jednoznačným sociálnym základom spoločenskej komunity.  
V tomto dokumente sa vymedzuje územie v okrajovej časti centrálnej mestskej zóny pre formovanie tzv. „vilovej 
štvrte“ pri ulici Janka Kráľa prestavbou na ploche jestvujúcej zástavby rodinných dvojdomov v kontakte 
s mestským parkom. V tejto polohe je vhodné v postupnej rekonštrukčnej prestavbe jestvujúcej zástavby rodin-
ných dvojdomov sformovať atraktívnejšiu (modernú) vilovú zástavbu v prostredí obytných záhrad s plynulým pre-
pojením na priestor mestského parku.   
Vjazd na pozemok - vjazdom na pozemok (parcelu) sa v tejto dokumentácii rozumie miesto v ktorom sa vchá-
dza a je umožnené vstúpenie na pozemok dopravným prostriedkom z verejného priestoru alebo z priestoru defi-
novaného ako verejný. 
... 
 
... 
Zastavaná plocha je plocha na ktorej je umiestnená podzemná alebo nadzemná stavba (prevádzkový objekt) 
vrátane prislúchajúcej spevnenej plochy. Zastavanou plochou sa rozumie aj pôdorysný priemet podzemných po-

dlaží stavby v prípade, že vegetačný substrát na streche podzemného podlažia je v hrúbke menšej ako 1000 mm 
alebo ak horná úroveň substrátu nie je v úrovni okolitého terénu. 
... 
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