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01-46

Historické centrum – Rytierska 
– Hradná – Kremeľská (sever. 
Časť RB)

Prípustná výstavba RD 
v stavebných medzerách

Východný svah pod hradom, 
južne od východnej brány

Historické centrum – Rytierska 
– Hradná – Kremeľská (sever. 
Časť RB)

Rešpektovať územie hradného 
valu ako nezastavateľné                   

Historický val

Vyznačiť v území prvkom malej 
architektúry (grafickým 
symbolom) lokalitu bývalého 
hradného valu          

Rešpektovať stabilizačnú 
funkciu vegetačného krytu 
a funkciu zachytávania a 
odvádzania dažďových vôd

3 ZP
Východný svah pod hradom, 
južne od východnej brány, 
Slovanské nábrežie

Historický val
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Historické centrum – Rytierska 
– Hradná – Kremeľská (sever. 
Časť RB)

Územie vhodné v severnej časti 
RB na umiestňovanie funkcií 
OV centrotvorného charakteru,

Zachovať pešiu uličku v závere 
Mládežníckej ulice smerom ku 
Slovanskému nábrežiu ako peší 
verejný komunikačný priestor,

Prípustná výstavba RD 
v stavebných medzerách

Historické centrum – Rytierska 
– Hradná – Kremeľská

Dopravný prístup z Hradnej 

Územie vhodné v severnej časti 
RB na umiestňovanie funkcií 
OV centrotvorného charakteru

Prevádzkové a návštevné PM 
na pozemku OV

Neprípustné doplnkové trvalé 
bývanie /služobné byty

Historické centrum – Rytierska 
– Hradná – Kremeľská (sever. 
Časť RB)

Rešpektovať územie historickej 
priekopy ako nezastavateľné

Historická priekopa

Územie vhodné v severnej časti 
RB na umiestňovanie funkcií 
OV centrotvorného charakteru

Záhrada na parcele č. 1095 

Historické centrum – Rytierska 
– Hradná – Kremeľská 

Dopravná obsluha z Hradnej 

Územie vhodné na 
umiestňovanie funkcií OV 
centrotvorného charakteru 

Bez PM

Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie / služobné byty

Historické centrum – Rytierska 
– Hradná – Kremeľská (sever. 
časť RB)

Územie vhodné v severnej časti 
RB na umiestňovanie funkcií 
OV centrotvorného charakteru,

Prípustná výstavba  RD 
v stavebných medzerách

OVL

BRD

OVL

BRD

Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

 

2

BRD

ZP

BRD

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

FPC 1 – Devín - historická obec                                                                                                                                                                                                                                 

1 Kozičova, východný svah pod 
hradom

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Funkčné 
využitie 

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

5 V križovatke Kozičova, 
Muránska

 

4 Blok medzi ulicami Kozičova, 
Mládežnícka

6 Blok medzi ulicami 
Mládežnícka, Hutnícka

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Zachovať budovu bývalého 
colného úradu

Vyznačiť v území prvkom malej 
architektúry (grafickým 
symbolom) lokalitu bývalej 
hradnej priekopy

7 Nárožie ulíc Hradná, Hutnícka

Parkovanie na vlastnom 
pozemku8 Blok medzi ulicami Hutnícka, 

Kremeľská
 



Územný plán zóny Devín I                               Regulačná tabu ľka                                Záväzná časť – Príloha č.2 

Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Súčasť turistického centra – 
Dunajského nábrežia 

Zachovať zariadenie OV ako 
súčasť rekreačnej OV na 
nábrežnej promenáde

Dopravný prístup a obsluha 
z Hutníckej 

Rozsiahlejšie verejné 
priestranstvo pred objektom OV 
(penzión, reštaurácia, rýchle 
občerstvenie,...) ako súčasť 
nábrežnej promenády

Revitalizácia verejného 
priestranstva pred objektom OV 
(súčasť úprav nábrežnej 
promenády)

Návštevné PM na námestí 
pred objektom OV

Neprípustné doplnkové trvalé 
bývanie /služobné byty

Prevádzkové PM v areáli OV

Historické centrum  – Rytierska 
– Hradná – Kremeľská 

Zachovať existujúce zariadenie 
OV ako súčasť siete zariadení 
OV lokálneho významu

Bez PM

Revitalizácia a využitie dvora 
za Kultúrnym domom

Dopravná obsluha z Kremeľskej

Neprípustné doplnkové trvalé 
bývanie /služobné byty

Historické centrum  – Rytierska 
– Hradná – Kremeľská 

Územie vhodné na 
umiestňovanie funkcií OV 
centrotvorného charakteru

Historické centrum – Rytierska 
– Hradná – Kremeľská 

Vybudovať pešiu uličku medzi 
Hradnou a Hutníckou

Uličky okolo objektu OV
Dopravný prístup a obsluha 
z Hutníckej 

Územie vhodné na 
umiestňovanie funkcií OV 
centrotvorného charakteru

Rekonštrukcia, príp. asanácia 
existujúceho objektu bývalých 
Potravín (podľa posúdenia 
stavebno-technického stavu 
objektu)

Plocha na parkovanie

Prevádzkové a návštevné PM 
na navrhovanom parkovisku 
pri objekte OV (prístupné 
z Hutníckej)

Navrhované zariadenie OV 
(Centrum služieb) na mieste 
objektu bývalých potravín

Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie / služobné byty

Historické centrum – Rytierska 
– Hradná – Kremeľská 

Zachovať existujúce zariadenie 
OV ako súčasť siete zariadení 
OV lokálneho významu

Plochy okolo objektov OV
Dopravný prístup a obsluha 
z Brigádnickej, Hradnej 

Územie vhodné na 
umiestňovanie funkcií OV 
centrotvorného charakteru

Rekonštrukcia lokálneho 
zberného dvora - navrhnúť 
primerané, kultivované 
oplotenie

Pás územia pred Nákupným 
centrom (pozdĺž Hradnej)

Prevádzkové a návštevné PM 
pod objektom NC, na dvore 
MsÚ, ZS

Nákupné centrum na mieste 
bývalej kolkárne

Rekonštrukcia existujúceho 
schátraného objektu a dvora 
PZ, zachovať vežičku PZ 
a nepripustiť jej nadstavbu, 

Ďalšie zariadenia OV 
v zrekonštruovanej požiarnej 
zbrojnici (požiarna technika, 
klubové priestory, lokálne 
múzeum požiarnej techniky a 
miestneho dobrovoľného zboru 
požiarnikov, bufet) s využitím 
plochej strechy (sedenia, 
strešná zeleň a pod.)

Asanácia bývalej kolkárne, 
výstavba nového objektu 
nákupného centra

Zariadenia administratívno-
správne – MsÚ, pošta, 
zdravotné stredisko v objekte 
OV severne od PZ

Asanácia objektu na mieste 
určenom na zdravotnícke 
využitie  

Centrálne námestie s parkovo 
upravenou zeleňou a prvkami 
malej architektúry pred objektmi 
občianskej vybavenosti (MsÚ a  
nákupné centrum)  

Navrhovaný nový lokálny 
zberný dvor (rekonštrukcia 
pôvodného zberného dvora)

OVR

OVL

OVL

OVL

9
Blok medzi ulicami 
Mládežnícka, Hutnícka, 
pri promenáde

 

10 Nárožie ulíc Kremeľská, 
Rytierska

Dvor Kultúrneho domu

Územie vhodné na 
umiestňovanie funkcií OV 
centrotvorného charakteru 
(Kultúrny dom s kinosálou, 
knižnica, stravovacie 
zariadenie s krytou terasou) 

Dopravná obsluha z Kremeľskej 
a Hutníckej 

12 Hradná

11
Nárožie ulíc Kremeľská-Hradná 
– nárožie ulíc Rytierska-
Hutnícka

 

Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie /služobné byty

13 Blok medzi ulicami Kremeľská, 
Hradná, BrigádnickáOVL
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie / služobné byty v 
objekte (v podkroví) nákupného 
centra

Územie vhodné na 
umiestňovanie funkcií OV 
centrotvorného charakteru 
pozdĺž Kremeľskej

Prípustná výstavba RD 
v stavebných medzerách

Územie vhodné na 
umiestňovanie funkcií OV 
centrotvorného charakteru 
pozdĺž Kremeľskej

Prípustná výstavba RD 
v stavebných medzerách 

Historické centrum: Rytierska – 
Hradná - Kremeľská (juž.časť 
RB)

Rekonštrukcia  vily Róza 
s vežičkou

Územie vhodné v južnej časti 
RB na umiestňovanie 
centrotvorných funkcií OV 
pozdĺž Hradnej

Rešpektovať pešie prepojenie 
medzi Avarskou/Rímskou, 
Solúnskou a Hradnou ulicou - 
medzi RB16 a RB23 

Prípustná výstavba RD 
v stavebných medzerách

Historické centrum – Rytierska 
– Hradná – Kremeľská 

Prevádzkové a návštevné PM 
na pozemku OV

V južnej časti RB vhodné na 
umiestňovanie centrotvorných 
funkcií OV pozdĺž Hradnej ulice 
(penzión, reštaurácia, pekáreň, 
obchod)

Dopravný prístup a obsluha z 
Hradnej ulice

Malé lokálne námestie 
s parkovo upravenou zeleňou 
a prvkami malej architektúry pri 
navrhovanom komplexe 
objektov občianskej 
vybavenosti

Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie / služobné byty

Historické centrum – Rytierska 
– Hradná – Kremeľská 

Revitalizácia areálu a areálovej 
zelene), vrátane rekonštrukcie 
drobných objektov v areáli

Dopravný prístup a obsluha 
z Hradnej 

Územie vhodné v južnej časti 
RB na umiestňovanie 
centrotvorných funkcií OV

23 BRD Blok medzi ulicami Muránska, 
Rímska, Avarská

Prípustná výstavba RD 
v stavebných medzerách,

Rešpektovať pešie  prepojenie 
medzi Avarskou /Rímskou, 
Solúnskou a Hradnou - medzi 
RB16, RB23 a RB24

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

BRD

Neprípustné doplnkové trvalé 
bývanie / služobné byty

Prípustná nadstavba 
(podkrovie), prístavba (v 

rozsahu do 100 m2) v rozsahu 
navrhovanej regulácie

Prevádzkové a návštevné PM 
na dvore  pri objekte OV

BRD Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Asanácia prevádzkových 
objektov na rohu Hradnej 
a Muránskej,

 

Na nároží ulíc Muránska, 
Hradná počítať v rozhľadovom 
trojuholníku s plochou nízkej 
zelene, prípadne solitérnym 
stromom s vysoko vyvetvenými 
konármi, neprípustný je 
krovinný porast.

OVL

BRD

BRD

OVL

BRD

BRD

BRD

14 Blok medzi ulicami Kremeľská, 
Srbská, Brigádnická

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

16 Blok medzi ulicami Hradná, 
Brigádnická

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

15 Blok medzi ulicami Kremeľská, 
Srbská, Brigádnická

 

Hradná  

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

18 Nová, na mieste starého ihriska
Prípustná výstavba RD 
v stavebných medzerách

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

17

20 Hradná, oproti Kozičovej  

19 Nová, na mieste starého ihriska
Prípustná výstavba RD 
v stavebných medzerách

 

22 Blok medzi ulicami Muránska, 
Rímska

Prípustná výstavba RD 
v stavebných medzerách,

Rešpektovať pešie prepojenie 
medzi Avarskou /Rímskou, 
Solúnskou a Hradnou

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

21 Nárožie ulíc Hradná, Muránska, 
oproti východnej bráne hradu
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Zachovať malé lokálne  
námestie s upravenou plochou 
parkovej zelene v  križovatke 
ulíc Brigádnická, Slovienska

Zachovať  odrastený strom 
(Paulownia tomentosa, 
paulovnia plstnatá)

Zachovať plastiku sediaceho 
Svätopluka

Zachovať plochu verejnej 
zelene na významnej pešej 
a turistickej trase v historickej 
obci Devín

Prevádzkové PM na pozemku 
OV
Dopravná obsluha 
z Brigádnickej, Muránskej

27 BRD Blok medzi ulicami Brigádnická, 
Muránska

Prípustná výstavba RD 
v stavebných medzerách

Zachovať pešiu uličku medzi 
Brigádnickou a Muránskou 
(medzi RB26 a RB27)

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

28 TV Nárožie Muránskej, pri cintoríne   Dopravná obsluha z Muránskej

Rekonštrukcia oplotenia 
cintorína,

Revitalizácia priestoru pred 
vstupom do cintorína

30 ZI Nárožie ulíc Kremeľská, 
Muránska

 

31 BRD Kremeľská  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

32 BRD Kremeľská
Prípustná výstavba RD 
v stavebných medzerách

  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Historické centrum Dopravná obsluha zo Štítovej 

V priestoroch existujúcej MŠ 
umiestniť Remeselný dvor, 
priestory pre záujmové aktivity 
detí a mládeže

Bez parkovacích miest

Neprípustné doplnkové trvalé 
bývanie / služobné byty

Historické centrum Dopravná obsluha zo Štítovej

Športové plochy s umelým a 
trávnatým povrchom 

Bez parkovacích miest

Historické centrum 

Prípustná výstavba RD 
v stavebných medzerách

BRD

ZC

BRD

OVL

SP

ZI

BRD

OVL

 24 Križovatka Slovienska, 
Muránska

Navrhované lokálne námestie 
na revitalizovaných plochách 
zelene 

Rešpektovať pešiu uličku 
prepájajúcu Sloviensku 
a Hradnú cez zástavbu 
v lokalite bývalého futbalového 
ihriska v centre MČ

26 Blok medzi ulicami Brigádnická, 
Muránska

25
Blok medzi ulicami a námestie 
v priesečníku ulíc Brigádnická, 
Slovienska

Prípustná výstavba RD 
v stavebných medzerách,

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

 
Parkovanie pozdĺž západnej 
hranice cintorína na Muránskej

 
Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie / služobné byty

Zachovať pešiu uličku medzi 
Brigádnickou a Muránskou 
(medzi RB26 a RB27)

33 Kremeľská
Historické centrum  – Rytierska 
– Hradná – Kremeľská (záp. 
časť RB)

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

29
Blok medzi ulicami Muránska, 
Kremeľská, v severnej časti 
historickej obce

35 Štítová, za objektom MŠ   

34 Nárožie ulíc Kremeľská, Štítová Záhrada MŠ

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

36 Medzi Spätnou cestou a 
Štítovou
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

37 TV Medzi Spätnou cestou a 
Štítovou

 Dopravná obsluha zo Štítovej

Historické centrum 

Upraviť plochu pred vstupom 
na faru (malé námestie 
s lokálnou občianskou 
vybavenosťou )

Dopravný prístup zo Štítovej 

Doplnkové trvalé bývanie 
v objekte farského úradu

Rekonštrukcia priestorov pred 
kostolom na Kremeľskej - 
„otvoriť“ priestor okolo kostola 
do verejného priestranstva, 
dlažbu pred kostolom funkčne a 
priestorovo prepojiť cez cestnú 
komunikáciu s pešou zónou na 
Rytierskej 

Parkovacie miesta na ploche 
južne od kostola (pod oporným 
múrom) 

40 BRD Nad koridorom Devínskeho 
potoka

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Obnoviť prerušený koridor 
Devínskeho potoka medzi 
RB41 a RB46 – vybudovať 
odtokový kanál popod cestnú 
komunikáciu až ku RB44

Revitalizácia biokoridoru 
Devínskeho potoka            

Sprietočniť koridor Devínskeho 
potoka medzi RB41 a RB46 – 
vybudovať odtokový kanál 
popod cestnú komunikáciu až 
ku RB45, aby mohla (občasná) 
voda Devínskeho potoka 
odtekať smerom do Dunaja 
(priepustom popod Devínsku 
cestu),                

Dopravný prístup k bytovému 
domu z Kremeľskej cez areál 
ZŠ

Parkovanie pri bytovom dome

Vybudovať pás etážovej 
ochrannej a izolačnej zelene 
pozdĺž južnej a východnej 
hranice areálu ZS,

Koridor občasného drobného 
vodného toku

Dopravný prístup a obsluha 
z ulice K zlatému rohu - 
vybudovať príjazd

Zachovať biokoridor občasného 
vodného toku,

Športové a rekreačné plochy 
areálu ZŠ

Prevádzkové a návštevné 
parkovacie miesta v SV časti 
areálu ZŠ 

Rekonštrukcia objektov 
v západnej časti areálu,

Prípustná nadstavba podkrovia 
objektov ZŠ pre školské účely

Revitalizácia biokoridoru 
Devínskeho potoka,

Zachovať biokoridor občasného 
vodného toku, 

Revitalizovať sprievodnú zeleň 
vodného toku,

BRD

ZP

OVL

BRD

BBD

OVL

38 Nárožie ulíc Kremeľská, 
Lomnická, Štítová

Kostolná a farská záhrada

39
Blok medzi ulicami Lomnická, 
Štítová, s priečnou ulicou Nová 
Štítová

Potenciálne plochy pre 
rozsiahlejšiu intenzifikáciu 
zástavby doplnením skupiny 
ďalších rodinných domov 

Prístupovú cestnú komunikáciu 
paralelnú so Štítovou 
a Lomnickou prepojiť pešími 
uličkami v rámci RB 39

BRD

Blok medzi ulicami Lomnická, 
Kremeľská

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

42 Kremeľská, v areáli ZŠ
Prípustná nadstavba obytného 
podkrovia, 

43 Kremeľská, areál ZŠ Prípustné služobné byty

 

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

 

44 Blok medzi ulicami K zlatému 
rohu, Nad školou

45 Nad školou

 

Rekonštrukcia plochy južne od 
kostola (pod oporným múrom) 
na parkovacie miesta s 
doplnením informačného 
mobiliáru a sprievodnej zelene

Prevádzkové a návštevné 
parkovacie miesta na pozemku 
občianskej vybavenosti 
pri farskom úrade

Zachovať biokoridor občasného 
vodného toku, 

41
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Obnoviť prerušený koridor 
Devínskeho potoka medzi 
RB41 a RB46 – vybudovať 
odtokový kanál popod cestnú 
komunikáciu až ku RB44

 47-53

Národná kultúrna pamiatka 
Devín – Slovanské hradisko

Vymedziť medzi juhovýchodnou 
a východnou hradnou bránou 
pozdĺž hranice areálu NKP 
koridor šírky cca 5 m ako 
verejný komunikačný priestor – 
vyhliadkový chodník 
s príslušným mobiliárom 
a sprievodnou zeleňou 
s parkovými / prírode blízkymi 
úpravami rešpektujúcimi 
charakter archeologickej 
lokality

NKP /archeologická lokalita, 
NPP Devínska hradná skala

Využiť vyvýšenú plochu v SV 
časti RB pri Muránskej ulici na 
vybudovanie oddychovej plochy 
s výhľadom na hrad a na 
promenádový priestor 

Hlavný prístup do hradu

Medzi RB37 a RB01 obnoviť 
prístupový chodník k 
juhovýchodnej hradnej bráne, 
vybudovať chodník k východnej 
bráne medzi RB02 a RB47

Plochy zelene okolo súsošia 
Sv. Šebastiána a Rócha 

Revitalizácia bývalého 
stupňovitého sedenia 
amfiteátra na plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami so 
stabilizačnou funkciou

Pás územia pozdĺž promenády 
na úpätí hradného svahu

Stabilizovať svahy hradného 
brala vegetačnými úpravami

Plocha so studňou  V od 
amfiteátra 

Rešpektovať funkciu 
vegetačného krytu pre 
odvádzanie dažďových vôd

Plochy zelene za hotelom 
Hradná brána pod hradbami 
severovýchodne od hlavného 
vstupu do hradu, vyhliadkové 
plochy

Parkovisko pre návštevníkov 
hotela polozapustené do svahu, 
prekryté zeleňou, aby nebolo 
vnímateľné v smere od hradu

Zachovať medzi hlavnou 
bránou do hradu a Muránskou 
ulicou pozdĺž hradného múru 
nespevnený chodník,

Prístup na parkovisko 
vybudovať po upravenom 
zjazdnom chodníku

Stabilizovať svahy hradného 
brala vegetačnými úpravami

50 BRD Medzi Muránskou a hradným 
bralom

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Revitalizácia plôch zelene pri 
východnej bráne do hradu, 

Stabilizovať svahy hradného 
brala vegetačnými úpravami

Plochy zelene okolo sochy 
Sv. Jána Nepomuckého

Rešpektovať funkciu 
vegetačného krytu pre 
odvádzanie dažďových vôd

Revitalizácia okolia pomníka 
(odstrániť informačné tabuľky 
z pomníka, upraviť plochu 
zelene pred pomníkom)

 

Stabilizovať svahy hradného 
brala vegetačnými úpravami

ZP

BRD

BRD

AL

Parkovanie na vlastnom 
pozemku46 Blok medzi ulicami K zlatému 

rohu, Lomnická
Prípustná výstavba RD 
v stavebných medzerách,

Koridor občasného drobného 
vodného toku

Revitalizácia biokoridoru 
Devínskeho potoka 

FPC 2 – Hradné bralo                                                                                                                                                                                                          

47 Hradné bralo nad sútokom 
vodných tokov Dunaj a Morava

Obnoviť prístup do hradu cez 
juhovýchodnú bránu,

 Dopravná obsluha z Muránskej

48 Hradné bralo – západný svah  

ZI

ZP

 

Hradné bralo – severný svah  

52 Slovanské nábrežie
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

51 Muránska, hradné bralo –  svah 
pri severnej bráne hradu

Vybudovať malú oddychovú 
plochu pri východnej bráne do 
hradu

49
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Zachovať studňu východne od 
amfiteátra ako prvok malej 
architektúry uplatnený v 
oddychovej ploche

 
Plocha na nábreží pred 
amfiteátrom

Rešpektovať stabilizačnú 
funkciu vegetačného krytu 
a funkciu zachytávania a 
odvádzania dažďových vôd.

54-56

54 BRD Štítová, Nová Štítová  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Stabilizovať svahy nad cestnou 
komunikáciou vegetačnými 
úpravami

Rešpektovať funkciu 
vegetačného krytu pre 
odvádzanie dažďových vôd.

57-66

57 ZI Križovatka K zlatému rohu, 
Lomnická

Lokálne námestie na 
revitalizovaných plochách 
zelene, s prvkami malej 
architektúry

 

58 TV K zlatému rohu   
Dopravná obsluha z ulice K 
zlatému rohu

59 ZI Pozdĺž južnej časti ulice K 
zlatému rohu

Vybudovať stabilizačnú 
a zasakovaciu zeleň 
s estetickou a rekreačnou 
funkciou a s funkciou 
stabilizácie svahov a 
zadržiavania vôd v území

 

60 x Medzi koridorom potoka a 
Kavyľovou

  

61 BRD Medzi koridorom potoka a 
Kavyľovou

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

62 BRD Pozdĺž Kavyľovej  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

64 BRD Medzi Kavyľovou a Zelenými 
terasami

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Lokálne centrum – Pod 
Panským

Dopravný prístup a obsluha 
z Kavyľovej 

Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie / služobné byty

Prevádzkové a návštevné PM 
na lokálnom parkovisku 
na pozemku OV

66 ZI Medzi Kavyľovou a Zelenými 
terasami

Drobné oddychové plochy 
pozdĺž komunikácie ako súčasť 
rekreačnej trasy

Vybudovať stabilizačnú 
a zasakovaciu zeleň 
s estetickou a rekreačnou 
funkciou a s funkciou 
stabilizácie svahov a 
zadržiavania vôd v území

 

67-69

BRD, ZP

ZP

BRD

53 Slovanské nábrežie

   FPC 3 – Štítová - juhovýchod                                                                                                                                                                                                                                 

55 Pozdĺž Novej Štítovej
Prípustná rekonštrukcia 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

FPC 4 –  Pod Panským                                                                                                                                                                                                                                            

56 Štítová  ZP

65 Medzi Kavyľovou a Zelenými 
terasami

 OVL

FPC 5 – Panské                                                                                                                                                                                                                                                  

Južne od záhradkárskej lokality 
Grefty

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku67
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

68 Južne od záhradkárskej lokality 
Grefty

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

69 BRD Južne od záhradkárskej lokality 
Grefty

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

70-78

70 BRD Východne od záhradkárskej 
lokality Grefty

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

71 BRD Východne od záhradkárskej 
lokality Grefty

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

72 BRD Východne od záhradkárskej 
lokality Grefty

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

73 BRD Východne od záhradkárskej 
lokality Grefty

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

74 BRD Východne od záhradkárskej 
lokality Grefty

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Vzhľadom na špecifický 
(vidiecky, rekreačný) a výrazne 
prírodný charakter MČ 
zachovať rozsiahlejšie plochy 
pôvodnej krajinnej zelene aj v 
urbanizovanom prostredí

Vzhľadom na špecifický 
(vidiecky, rekreačný) a výrazne 
prírodný charakter MČ 
zachovať rozsiahlejšie plochy 
pôvodnej krajinnej zelene aj v 
urbanizovanom prostredí

77 BRD Východne od záhradkárskej 
lokality Grefty

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Vzhľadom na špecifický 
(vidiecky, rekreačný) a výrazne 
prírodný charakter MČ 
zachovať rozsiahlejšie plochy 
pôvodnej krajinnej zelene aj v 
urbanizovanom prostredí

79-88, 90, 
91

79 BRD Východne od ulice K zlatému 
rohu, kaplnka sv. Urbana

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

80 ZP Východne od ulice K zlatému 
rohu, kaplnka sv. Urbana

Vzhľadom na špecifický 
(vidiecky, rekreačný) a výrazne 
prírodný charakter MČ 
zachovať rozsiahlejšie plochy 
pôvodnej krajinnej zelene aj v 
urbanizovanom prostredí

–  

81 BRD Východne od ulice K zlatému 
rohu, kaplnka sv. Urbana

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

82 BRD Východne od ulice K zlatému 
rohu, kaplnka sv. Urbana

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Lokálne centrum – Svätý Urban
Dopravný prístup a obsluha z 
Urbanovej 

Zariadenie lokálnej občianskej 
vybavenosti kultúrno-
spoločenského charakteru

Prevádzkové a návštevné PM 
na lokálnom parkovisku 
a pozemku OV

Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie / služobné byty

84 ZP Východne od ulice K zlatému 
rohu, kaplnka sv. Urbana

Revitalizácia aleje pri kaplnke 
Sv. Urbana,

 

85 ZP Východne od ulice K zlatému 
rohu, kaplnka sv. Urbana

Umiestnenie chodníka medzi 
RB85 a RB86 je záväzné, 
Navrhované trasovanie chodník
a medzi RB85 a RB86 je 
smerné, prípustné trasovanie 
chodníka v ploche zelene 

 

BRD

ZP

ZP

ZK

BRD, ZP

FPC 6 – Nad Hradnou cestou                                                                                                                                                                                                                                      

75 Východne od záhradkárskej 
lokality Grefty

 

76 Východne od záhradkárskej 
lokality Grefty

 

 

78 Východne od záhradkárskej 
lokality Grefty

83 Východne od ulice K zlatému 
rohu, kaplnka sv. Urbana

Revitalizácia priestoru okolo 
kaplnky Sv.Urbana - zachovať 
okolo kaplnky voľný 
zhromažďovací priestor

Bezprostredné okolie kaplnky 
sv.Urbana

FPC 7 – Svätý Urban                                                                                                                                                                                                                                             
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Lokálne centrum – Svätý Urban

Umiestnenie chodníka medzi 
RB85 a RB86 je záväzné, 
Navrhované trasovanie chodník
a medzi RB85 a RB86 je 
smerné, prípustné trasovanie 
chodníka v ploche zelene 

Dopravný prístup a obsluha 
z Urbanovej, z ul. Nad 
vodárňou 

Vybudovať malé lokálne 
námestie, naviazané na pešie 
trasy

Navrhovaný malý lokálny 
zberný dvor,

Prevádzkové a návštevné PM 
na lokálnom parkovisku 
na pozemku OV

Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie / služobné byty

87 BRD Východne od ulice K zlatému 
rohu, kaplnka Sv. Urban

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Zachovať existujúce vinice ako 
prvok sídelnej zelene

Rešpektovať ekostabilizačnú 
funkciu zelene verejných 
priestranstiev – verejné 
priestranstvá zvyšujú podiel 
plôch zelene s funkciou 
zasakovacou a stabilizačnou

90 TV Východne od ulice K zlatému 
rohu, kaplnka Sv. Urban

Nový areál s objektom 
technickej vybavenosti - 
vodojemu pre 3. tlakové pásmo

  
Dopravná obsluha z ulice K 
zlatému rohu

91 ZI Východne od ulice K zlatému 
rohu, kaplnka Sv. Urban

Drobné oddychové plochy 
pozdĺž komunikácie ako súčasť 
rekreačnej trasy

Vybudovať stabilizačnú 
a zasakovaciu zeleň 
s estetickou a rekreačnou 
funkciou a s funkciou 
stabilizácie svahov a 
zadržiavania vôd v území

 

92-98

92 ZI Pri nevyužívanom vodárenskom 
objekte na ulice K zlatému rohu

 

93 TV K zlatému rohu  

Rekonštrukcia objektu 
technickej vybavenosti vrátane 
modernizácie technologického 
zariadenia – prehodnotiť 
rozsah zastavanej plochy 
objektu z hľadiska technológie 
prevádzky 

 
Dopravná obsluha z ulice K 
zlatému rohu

95 BRD Prii ulici K zlatému rohu  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

96 BRD Nad Starou Lomnickou

Stabilizovať svažité terény 
vegetačnými úpravami, 
oporným múrom, zachytiť a 
odviesť dažďové vody zo svahu

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

98 ZI
Pri ulici K zlatému rohu, pod 
nevyužívaným vodáren. 
objektom

 

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

OVL

ZP

BRD, ZI

86 Východne od ulice K zlatému 
rohu, kaplnka sv. Urbana

 

 88 Východne od ulice K zlatému 
rohu, kaplnka Sv. Urban

Upravené plochy zelene 
v obytnej zástavbe s malým 
lokálnym námestím

FPC 8 – Nad Starou Lomnickou                                                                                                                                                                                                                                    

97 Nad Starou Lomnickou  

94

ZP

Stabilizovať svahy nad Starou 
Lomnickou ulicou vegetačným 
krytom, oporným múrom, 
zachytiť a odviesť dažďové 
vody zo svahu 

K zlatému rohu
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

 101-106

Rešpektovať ekostabilizačnú 
funkciu zelene verejných 
priestranstiev – verejné 
priestranstvá zvyšujú podiel 
plôch zelene s funkciou 
zasakovacou a stabilizačnou

102 BRD Severná časť lokality Zlatý roh  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

105 BRD Severná časť lokality Zlatý roh  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

106 BRD Severná časť lokality Zlatý roh  

 107, 109, 
112

107 BRD Stredná časť lokality Zlatý roh  

109 ZI Stredná časť lokality Zlatý roh  

113 BRD Južná časť lokality Zlatý roh, 
nad Starou Lomnickou

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Lokálne centrum – Zlatý roh
Prevádzkové a návštevné PM 
na lokálnom parkovisku 
na pozemku OV

Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie / služobné byty

Dopravný prístup a obsluha 
z Lomnickej ulice

116 ZI Južná časť lokality Zlatý roh, 
nad Starou Lomnickou

Drobné oddychové plochy 
pozdĺž komunikácie ako súčasť 
rekreačnej trásy.

Vybudovať stabilizačnú 
a zasakovaciu zeleň 
s estetickou a rekreačnou 
funkciou a s funkciou 
stabilizácie svahov a 
zadržiavania vôd v území

 

117 BRD, ZP Severná časť lokality Záhradky  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

118 BRD Severná časť lokality Záhradky  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

119 BRD Severná časť lokality Záhradky  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

120 BRD Stredná časť lokality Záhradky  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

121 BRD Severná časť lokality Záhradky  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

122 BRD Stredná časť lokality Záhradky  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

123 BRD Južná časť lokality Záhradky  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

ZP

OVL

 113-116

114

115

   FPC 9   Zlatý roh – sever                                                                                                                                                                                                                                    

101 Severná časť lokality Zlatý roh
Drobné oddychové plochy 
pozdĺž komunikácie ako súčasť 
rekreačnej trasy

 

Uplatniť existujúce vinice ako 
prvok sídelnej zelene

ZP

FPC 10 – Zlatý roh - stred                                                                                                                                                                                                                                      

112 Stredná časť lokality Zlatý roh  
Prevádzkové a návštevné PM 
na vlastnom pozemkuOVL, ZP

Južná časť lokality Zlatý roh, 
nad Starou Lomnickou

Malé lokálne námestie na 
revitalizovaných plochách 
zelene, s prvkami malej 
architektúry

FPC 11 – Zlatý roh - juh                                                                                                                                                                                                                                        

 

Umiestnenie chodníka medzi 
RB114 a RB115 je záväzné, 
Navrhované trasovanie chodník
a medzi RB114 a RB115 je 
smerné Rešpektovať 
ekostabilizačnú funkciu zelene 
verejných priestranstiev – 
verejné priestranstvá zvyšujú 
podiel plôch zelene s funkciou 
zasakovacou a stabilizačnou

Južná časť lokality Zlatý roh, 
nad Starou Lomnickou

Umiestnenie chodníka medzi 
RB114 a RB115 je záväzné, 
Navrhované trasovanie chodník
a medzi RB114 a RB115 je 
smerné Navrhovaný malý 
lokálny zberný dvor

 

   FPC 12 – Záhradky                                                                                                                                                                                                                                            117-127
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

125 ZP Severná časť lokality Záhradky

Drobné oddychové, herné, 
vyhliadkové plochy pozdĺž 
komunikácie ako súčasť 
obytnej zástavby a súčasne ako 
súčasť rekreačných trás

  

127 ZI Južná časť lokality Záhradky  

Výstavba je podmienená 
zhodnotením geologických 
podmienok územia z hľadiska 
ohrozenia zosuvmi.

Zachovať trasy – existujúce 
pešie uličky a prístupové 
cestné komunikácie

V rámci projektovej 
dokumentácie jednotlivých 
objektov je potrebné spracovať 
projekt organizácie výstavby

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

Výstavbu, nadstavbu a 
prístavbu RD, príp. funkčnú 
zmenu  objektov IR na objekty 
rodinných domov podmieniť 
rekonštrukciou a dobudovaním 
technickej vybavenosti a 
komunikačnej siete, najmä 
úpravou šírkového profilu podľa 
príslušných dopravných noriem 
pre obytnú zónu         

Výstavba je podmienená 
zhodnotením geologických 
podmienok územia z hľadiska 
ohrozenia zosuvmi

Zachovať trasy – existujúce 
pešie uličky, prístupové cestné 
komunikácie

V rámci projektovej 
dokumentácie jednotlivých 
objektov je potrebné spracovať 
projekt organizácie výstavby

Prípustná rekonštrukcia 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

Prestavba RD, príp. prestavba 
objektov IR na objekty trvalého 
bývania podmieniť 
rekonštrukciou a dobudovaním 
technickej vybavenosti a 
komunikačnej siete, najmä 
úpravou šírkového profilu podľa 
príslušných dopravných noriem 
pre obytnú zónu,

Výstavba je podmienená 
zhodnotením geologických 
podmienok územia z hľadiska 
ohrozenia zosuvmi.

Zachovať trasy – existujúce 
pešie uličky, prístupové cestné 
komunikácie,

V rámci projektovej 
dokumentácie jednotlivých 
objektov je potrebné spracovať 
projekt organizácie výstavby.

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania, 

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu objektov 
IR na objekty rodinných domov 
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu,

BRD

BRD

ZP

ZP

 131-133

124 Západná časť lokality Záhradky  

126 Južná časť lokality Záhradky

Stabilizovať svahy nad cestnou 
komunikáciou vegetačným 
krytom, zachytiť a odviesť 
dažďové vody zo svahu

  

   FPC 13 – Grefty - juh                                                                                                                                                                                                                                        

131 Južná časť lokality Grefty  
Parkovanie na vlastnom 
pozemkuBRD

133 Južná časť lokality Grefty  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

132 Južná časť lokality Grefty  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

 

Rozsiahlejšie stabilizačné a 
zasakovacie plochy pôvodnej 
krajinnej zelene 
v urbanizovanom prostredí, 
zvyšujúce ekologickú stabilitu 
územia, biologickú a estetickú 
rozmanitosť plôch zelene,
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

134

Výstavba je podmienená 
zhodnotením geologických 
podmienok územia z hľadiska 
ohrozenia zosuvmi.

Zachovať trasy – existujúce 
pešie uličky, prístupové cestné 
komunikácie,

V rámci projektovej 
dokumentácie jednotlivých 
objektov je potrebné spracovať 
projekt organizácie výstavby

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

Výstavbu, nadstavbu a 
prístavbu RD, príp. funkčnú 
zmenu  objektov IR na objekty 
rodinných domov podmieniť 
rekonštrukciou a dobudovaním 
technickej vybavenosti a 
komunikačnej siete, najmä 
úpravou šírkového profilu podľa 
príslušných dopravných noriem 
pre obytnú zón

Výstavba je podmienená 
zhodnotením geologických 
podmienok územia z hľadiska 
ohrozenia zosuvmi

V rámci projektovej 
dokumentácie jednotlivých 
objektov je potrebné spracovať 
projekt organizácie výstavby

Výstavba je podmienená 
zhodnotením geologických 
podmienok územia z hľadiska 
ohrozenia zosuvmi

Zachovať trasy – existujúce 
pešie uličky, prístupové cestné 
komunikácie

V rámci projektovej 
dokumentácie jednotlivých 
objektov je potrebné spracovať 
projekt organizácie výstavby

Neprípustná nadstavba a 
prístavba existujúcich objektov 
RD

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov RD 
v zmysle udržiavania

137 ZK Severná časť lokality Grefty Biokoridor Devínskeho potoka  

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania 

 

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

Výstavbu, nadstavbu a 
prístavbu RD, príp. funkčnú 
zmenu  objektov IR na objekty 
rodinných domov podmieniť 
rekonštrukciou a dobudovaním 
technickej vybavenosti a 
komunikačnej siete, najmä 
úpravou šírkového profilu podľa 
príslušných dopravných noriem 
pre obytnú zónu

 

Výstavbu, nadstavbu a 
prístavbu RD, príp. funkčnú 
zmenu  objektov IR na objekty 
rodinných domov podmieniť 
rekonštrukciou a dobudovaním 
technickej vybavenosti a 
komunikačnej siete, najmä 
úpravou šírkového profilu podľa 
príslušných dopravných noriem 
pre obytnú zónu

 

IR, ZI, ZP

ZP

BRD

BRD

ZP

IR, ZP

 135-137

134 Juhovýchodná časť lokality 
Grefty

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

135 Stredná časť lokality Grefty
Zachovať trasy – existujúce 
pešie uličky, prístupové cestné 
komunikácie

 

FPC 15 – Grefty - sever                                                                                                                                                                                                                                         

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Severná časť lokality Grefty  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Kremeľská, severná časť MČ  

136

Parkovanie na vlastnom 
pozemku139 Kremeľská, severná časť MČ  

FPC 16 – Svätopluk - západ                                                                                                                                                                                                                                      

138

140 Kremeľská, severná časť MČ  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

FPC 14 – Grefty - juhovýchod                                                                                                                                                                                                                                    

 138-140
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Neprípustná nadstavba a 
prístavba objektov RD

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov RD 
v zmysle udržiavania 

 

Neprípustná nadstavba a 
prístavba objektov RD,

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov RD 
v zmysle udržiavania 

 

Neprípustná nadstavba a 
prístavba objektov RD

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov RD 
v zmysle udržiavania

 

144

Neprípustná nadstavba a 
prístavba objektov RD,

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov RD 
v zmysle udržiavania 

 

Neprípustná nadstavba a 
prístavba objektov RD a IR

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov RD a IR 
v zmysle udržiavania, 

Neprípustná nadstavba a 
prístavba objektov RD a IR

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov RD a IR 
v zmysle udržiavania 

IR, ZI

IR, ZI

ZK

IR

FPC 19 – Merice I                                                                                                                                                                                                                                               

145 Medzi Spätnou cestou a ul. 
Nad Greftami

 

146 Medzi Spätnou cestou a ul. 
Nad Greftami

145-147

FPC 17 – Svätopluk - stred                                                                                                                                                                                                                                      

141 Medzi Priamou cestou 
a Delenou cestou

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

 

 141-143

142 Medzi Priamou cestou 
a Delenou cestou

 IR, ZI Parkovanie na vlastnom 
pozemku

 

144 Nad Stepnou cestou
Hmota budov nesmie 
presiahnuť nadmorskú výšku 
211 m n. m.

–

ZK

Vzhľadom na špecifický 
(vidiecky, rekreačný) a výrazne 
prírodný charakter MČ 
zachovať rozsiahlejšie plochy 
pôvodnej krajinnej zelene aj v 
urbanizovanom prostredí

Vzhľadom na špecifický 
(vidiecky, rekreačný) a výrazne 
prírodný charakter MČ 
zachovať rozsiahlejšie plochy 
pôvodnej krajinnej zelene aj v 
urbanizovanom prostredí

FPC – 18   Svätopluk – východ                                                                                                                                                                                                                                   

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Medzi Priamou cestou 
a Delenou cestou

Hmota budov nesmie 
presiahnuť nadmorskú výšku 
211 m n. m.

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

143
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

147 ZP Medzi Spätnou cestou 
a Strmou

Vzhľadom na špecifický 
(vidiecky, rekreačný) a výrazne 
prírodný charakter MČ 
zachovať rozsiahlejšie plochy 
pôvodnej krajinnej zelene aj v 
urbanizovanom prostredí

 

Revitalizácia krajinnej zelene 
v zastavanom území.

Vzhľadom na špecifický 
(vidiecky, rekreačný) a výrazne 
prírodný charakter MČ 
zachovať rozsiahlejšie plochy 
pôvodnej krajinnej zelene aj v 
urbanizovanom prostredí

Neprípustná nadstavba a 
prístavba objektov RD,

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov RD 
v zmysle udržiavania 

 

Neprípustná nadstavba a 
prístavba objektov RD

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov RD 
v zmysle udržiavania

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania 

Výstavbu, nadstavbu a 
prístavbu RD, príp. funkčnú 
zmenu  objektov IR na objekty 
rodinných domov podmieniť 
rekonštrukciou a dobudovaním 
technickej vybavenosti a 
komunikačnej siete, najmä 
úpravou šírkového profilu podľa 
príslušných dopravných noriem 
pre obytnú zónu,

Dopravný prístup z ulice K 
zlatému rohu, Záhradnej 

Parkovanie pri bytovom dome

154 TV Križovatka K zlatému rohu, 
Devínska cesta

 
Plochy zelene okolo sochy 
Božej Muky

Dopravná obsluha z ulice K 
zlatému rohu, zo Záhradnej

ZI, ZP

IR, ZI, ZP

ZP

IR  

FPC 20 – Merice II                                                                                                                                                                                                                                              

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

 

 

FPC 21 – Tri domky                                                                                                                                                                                                                                              

148  Popri Hadej ceste

150 Svah pod Spätnou cestou
Hmota budov nesmie 
presiahnuť nadmorskú výšku 
211 m n. m.

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

149 Svah pod Spätnou cestou
Hmota budov nesmie 
presiahnuť nadmorskú výšku 
211 m n. m.

151 Medzi Spätnou cestou a 
Štítovou

Drobné oddychové plochy 
pozdĺž komunikácie ako súčasť 
rekreačnej trásy

Vybudovať stabilizačnú 
a zasakovaciu zeleň 
s estetickou a rekreačnou 
funkciou a s funkciou 
stabilizácie svahov a 
zadržiavania vôd v území

153 Medzi Záhradnou a ulicou K 
zlatému rohu

 BBD

152 Medzi Záhradnou a Lomnickou  BRD, OVL Parkovanie na vlastnom 
pozemku

148-151

152-155

Zachovať súbor historických 
200-ročných líp
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania 

Výstavbu, nadstavbu a 
prístavbu RD, príp. funkčnú 
zmenu  objektov IR na objekty 
rodinných domov podmieniť 
rekonštrukciou a dobudovaním 
technickej vybavenosti a 
komunikačnej siete, najmä 
úpravou šírkového profilu podľa 
príslušných dopravných noriem 
pre obytnú zónu,

Akceptovať pás krajinnej zelene 
v smere ku Dunaju ako jeden 
z lokálnych biokoridorov 
(neprípustné oplotenia 
nepriechodné pre drobné 
živočíchy

Zachovať existujúce pešie 
uličky 

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania 

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu  objektov 
IR na objekty rodinných domov  
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu

Zachovať existujúce pešie 
uličky           
Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania 

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu  objektov 
IR na objekty rodinných domov 
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu

Medzi Úvoznou a 
DolnokorunskouZP

FPC 22 – Dolné Koruny                                                                                                                                                                                                                                           156-164

Parkovanie na vlastnom 
pozemku155 Medzi Záhradnou a Devínskou 

cestou
Prípustná výstavba  RD 
v stavebných medzerách 

 BRD

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

 156 Medzi Úvoznou a Viničnou

157 Nad Gronárskou

BRD

BRD

Stabilizovať svažité terény 
vegetačnými úpravami, príp. 
oporným múrom. Zachytiť a 
odviesť dažďové vody zo svahu

 

 

158 Nad DolnokorunskouZP

Stabilizovať svažité terény 
vegetačnými úpravami,  príp. 
oporným múrom. Zachytiť a 
odviesť dažďové vody zo svahu

 

159

Vzhľadom na špecifický 
(vidiecky, rekreačný) a výrazne 
prírodný charakter MČ 
zachovať rozsiahlejšie plochy 
pôvodnej krajinnej zelene aj v 
urbanizovanom prostredí
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Medzi Viničnou a Korunskou

Zachovať existujúce pešie 
uličky

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania 

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu  objektov 
IR na objekty rodinných domov 
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu

Lokálne centrum – Dolné 
koruny

Prevádzkové a návštevné PM 
na lokálnom parkovisku 
na pozemku OV

Vybudovať malé lokálne 
námestie,

Dopravný prístup a obsluha 
z Dolnokorunskej

V lokalite počítať so zastávkou / 
oddychovou plochou pre 
turistov, cyklistov,

Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie / služobné byty

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania 

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu  objektov 
IR na objekty rodinných domov 
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu

Neprípustná nadstavba a 
prístavba objektov RD,

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov RD 
v zmysle udržiavania

165 ZP V križovatke Dolnokorunská, 
Devínska cesta

Vybudovať stabilizačnú 
a zasakovaciu zeleň 
s estetickou a rekreačnou 
funkciou a s funkciou 
stabilizácie svahov a 
zadržiavania vôd v území     

 

Prevádzkové a návštevné PM 
na pozemku OV
Dopravný prístup a obsluha 
z Devínskej cesty, z 
Dolnokorunskej

Prebudovať strelnicu na krytý 
objekt s pevnou strešnou 
konštrukciou

Prevádzkové a návštevné PM 
na pozemku OV

Prípustná nadstavba podkrovia 
alebo ustúpeného podlažia

Dopravný prístup a obsluha 
z Devínskej cesty, z 
Dolnokorunskej

BRD

IR

OVM, ZI

OVS

ZP

BRD

OVL

 165-168

161 V križovatke Dolnokorunská, 
Gronárska

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

160

Stabilizovať svažité terény 
vegetačnými úpravami, príp.  
oporným múrom. Zachytiť a 
odviesť dažďové vody zo svahu

163 Južne od Gronárskej  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

162 V križovatke Dolnokorunská, 
Devínska cesta

164 Východne od Gronárskej  
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

FPC 23 – Dolné Gronáre                                                                                                                                                                                                                                          

166 Nad Devínskou cestou
Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie /služobné byty

167 Nad Devínskou cestou
Neprípustné doplnkové trvalé 
bývanie /služobné byty
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Lokálny Dolnokorunský 
prírodný park

Nástupná trasa do Fialkovej 
doliny z navrhovaného 
lokálneho centra Dolné koruny 
a od zastávky MHD Dolné 
koruny

Ťažiskové aktivity každodennej 
rekreácie umiestniť pri 
Gronárskej ul.

Odporúčané administratívne, 
technologické a prevádzkové 
zariadenia súvisiace 
s protipovodňovou ochranou 
a s udržiavaním v. t. Dunaj 
a Morava

Dopravný prístup a obsluha 
z ul. Pod kameňolomom

Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie /služobné byty

Prevádzkové a návštevné PM 
na lokálnom parkovisku na 
pozemku OV a na parkovisku 
pri Devínskej ceste (RB172)

Odporúčané administratívne, 
technologické      a 
prevádzkové zariadenia 
súvisiace s protipovodňovou 
ochranou a s udržiavaním v. t. 
Dunaj a Morava

Dopravný prístup a obsluha 
z ul. Pod kameňolomom 

Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie /služobné byty

Prevádzkové a návštevné PM 
na lokálnom parkovisku na 
pozemku OV a na parkovisku 
pri Devínskej ceste

Oddychové plochy pre cyklistov
, turistov

173 BRD Bočná

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu  objektov 
IR na objekty rodinných domov 
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

174 ZK Medzi Devínskou cestou a 
Bočnou

Stabilizovať svah nad 
Devínskou cestou

Odstrániť z územia nelegálne 
skládky odpadu 

 

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania 

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu  objektov 
IR na objekty rod. domov 
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu

ZK

OVM

OVM

BRD

171-175

168 Nad strelnicou a areálom 
SŠPZ, pozdĺž GronárskejZK

169 Pri Devínskej ceste
Lokálny Dolnokorunský 
prírodný park

 

 169-170

ZK

FPC 25 – Mokrá jama                                                                                                                                                                                                                                             

Pri Devínskej ceste
Pešie nástupné trasy do 
Fialkovej doliny

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

172 Medzi Devínskou cestou a 
Bočnou

Rešpektovať nezastavateľné 
koridory (zasakovacej) zelene 
v priečnych terénnych 
úžľabinách, vrátane 
predpokladaných koridorov 
občasných vodných tokov a ich 
sprievodnej zelene

171 Bočná

Rešpektovať nezastavateľné 
koridory (zasakovacej) zelene 
v priečnych terénnych 
úžľabinách, vrátane 
predpokladaných koridorov 
občasných vodných tokov a ich 
sprievodnej zelene

Pásy svažitého terénu kolmé na 
Devínsku cestu, pozdĺž 
východnej a západnej hranice 
RB a v strede RB (terénne 
úžľabiny)

Parkovanie na vlastnom 
pozemku175 Medzi Devínskou cestou a 

Bočnou
 

170  

   FPC 24 – Pod Fialkovou dolinou                                                                                                                                                                                                                               
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

 176-177

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu  objektov 
IR na objekty rodinných domov  
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu.

V inundačnom území je 
neprípustná výstavba 
ubytovacích zariadení na 
krátkodobé pobyty.

Stabilizovať svažité terény 
vegetačnými úpravami, príp. 
oporným múrom.

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu  objektov 
IR na objekty rodinných domov 
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania 

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu  objektov 
IR na objekty rodinných domov 
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu

180 ZI Devínska cesta  

181 ZP Svah nad Devínskou cestou
Pozdĺžne lokálne námestie 
v obytnej zástavbe

Rešpektovať ekostabilizačnú 
funkciu zelene verejných 
priestranstiev – verejné 
priestranstvá zvyšujú podiel 
plôch zelene s funkciou 
zasakovacou a stabilizačnou

 

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania 

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu  objektov 
IR na objekty rodinných domov 
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu

BRD

BRD

 178-186

179

182

FPC 26 – Stará horáre ň                                                                                                                                                                                                                                                                

176 Devínska cesta

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

BRD, ZP

177 Nad Devínskou cestou  ZP
Zachytiť a odviesť dažďové 
vody zo svahu.

FPC 27 – Zlaté schody                                                                                                                                                                                                                                           

178 Svah nad Devínskou cestou  
Parkovanie na vlastnom 
pozemkuBRD

Svah nad Devínskou cestou  

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Devínska cesta
Pri novej výstavbe zohľadniť 
evidované zosuvné územie
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania 

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu  objektov 
IR na objekty rodinných domov 
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania 

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu  objektov 
IR na objekty rodinných domov 
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania 

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu  objektov 
IR na objekty rodinných domov 
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania 

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu  objektov 
IR na objekty rodinných domov 
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Výstavbu, 
nadstavbu a prístavbu 
objektov IR –podmieniť 
súhlasným stanoviskom 
vodohospodárskych orgánov.
 
Neprípustná výstavba 
ubytovacích zariadení na 
krátkodobé pobyty.

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

Výstavbu, nadstavbu a 
prístavbu objektov IR podmieniť 
súhlasným stanoviskom 
vodohospodárskych orgánov.

V inundačnom území je 
neprípustná výstavba 
ubytovacích zariadení na 
krátkodobé pobyty.

BRD

BRD

IR

IR

BRD

BRD

 187-203

183

188

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Devínska cesta
Pri novej výstavbe zohľadniť 
evidované zosuvné územie

 

185 Svah nad Devínskou cestou
Pri novej výstavbe zohľadniť 
evidované zosuvné územie

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

184 Svah nad Devínskou cestou
Pri novej výstavbe zohľadniť 
evidované zosuvné územie

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

 

FPC 28 – Pri Sihoti                                                                                                                                                                                                                                             

187

Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom 
(vodný tok Dunaj), pri 
Karloveskom ramene

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

186 Svah nad Devínskou cestou

Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom 
(vodný tok Dunaj), pri 
Karloveskom ramene

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

Výstavbu,  nadstavbu 
a prístavbu objektov RD  
realizovať len na upravenom – 
vyvýšenom – teréne na úrovni 
Devínskej cesty a zároveň ju 
podmieniť súhlasným 
stanoviskom 
vodohospodárskych orgánov. 

V inundačnom území je 
neprípustná výstavba 
ubytovacích zariadení na 
krátkodobé pobyty.

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

Výstavbu,  nadstavbu 
a prístavbu objektov RD  
realizovať len na upravenom – 
vyvýšenom – teréne na úrovni 
Devínskej cesty a zároveň ju 
podmieniť súhlasným 
stanoviskom 
vodohospodárskych orgánov,

Nadstavbu a prístavbu RD, 
príp. funkčnú zmenu  objektov 
IR na objekty rodinných domov 
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu.

V inundačnom území je 
neprípustná výstavba 
ubytovacích zariadení na 
krátkodobé pobyty.

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

BRD

BRD

IR

IR

190

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku191

Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom 
(vodný tok Dunaj), pri Devínskej 
ceste

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 

ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov 

189

Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom 
(vodný tok Dunaj), pri Devínskej 
ceste

192

Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom 
(vodný tok Dunaj), pri 
Karloveskom ramene

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom 
(vodný tok Dunaj), pri 
Karloveskom ramene

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Výstavbu, nadstavbu a 
prístavbu objektov IR podmieniť 
súhlasným stanoviskom 
vodohospodárskych orgánov.

V inundačnom území je 
neprípustná výstavba 
ubytovacích zariadení na 
krátkodobé pobyty.

Výstavbu, nadstavbu a 
prístavbu objektov IR podmieniť 
súhlasným stanoviskom 
vodohospodárskych orgánov.

V inundačnom území je 
neprípustná výstavba 
ubytovacích zariadení na 
krátkodobé pobyty.



Územný plán zóny Devín I                               Regulačná tabu ľka                                Záväzná časť – Príloha č.2 

Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

194 SP
Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom 
(vodný tok Dunaj)

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

 
Dopravná obsluha z ul. Pri 
Sihoti

Výstavbu,  objektov RD  
realizovať len na upravenom – 
vyvýšenom – teréne na úrovni 
Devínskej cesty a zároveň ju 
podmieniť súhlasným 
stanoviskom 
vodohospodárskych orgánov,

Drobné oddychové, herné, 
športové plochy ako súčasť 
obytnej zástavby, 

Rešpektovať ekostabilizačnú 
funkciu zelene verejných 
priestranstiev – verejné 
priestranstvá zvyšujú podiel 
plôch zelene s funkciou 
zasakovacou a stabilizačnou

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

Prípustná výstavba RD 
v stavebných medzerách, ale:

Výstavbu,  objektov RD 
realizovať len na upravenom – 
vyvýšenom – teréne na úrovni 
Devínskej cesty a zároveň ju 
podmieniť súhlasným 
stanoviskom 
vodohospodárskych orgánov.
 
V inundačnom území je 
neprípustná výstavba 
ubytovacích zariadení na 
krátkodobé pobyty.

Výstavbu objektov RD 
podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu

IR

BRD

ZP

BRD

TV

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom 
(vodný tok Dunaj)

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

 

Výstavbu, nadstavbu a 
prístavbu objektov IR podmieniť 
súhlasným stanoviskom 
vodohospodárskych orgánov.

V inundačnom území je 
neprípustná výstavba 
ubytovacích zariadení na 
krátkodobé pobyty.

195

Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom 
(vodný tok Dunaj), pri Devínskej 
ceste

 

Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom 
(vodný tok Dunaj), pri Devínskej 
ceste

Parkovanie na vlastnom 
pozemkuVýstavbu objektov RD 

podmieniť rekonštrukciou 
a dobudovaním technickej 
vybavenosti a komunikačnej 
siete, najmä úpravou šírkového 
profilu podľa príslušných 
dopravných noriem pre obytnú 
zónu

 

 Dopravný prístup z ul. Pri Sihoti

198

Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom 
(vodný tok Dunaj), pri Devínskej 
ceste

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

197

Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom 
(vodný tok Dunaj), pri Devínskej 
ceste

193

196
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

Výstavbu, nadstavbu a 
prístavbu objektov IR podmieniť 
súhlasným stanoviskom 
vodohospodárskych orgánov.

V inundačnom území je 
neprípustná výstavba 
ubytovacích zariadení na 
krátkodobé pobyty.
Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov OV 
v zmysle udržiavania

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Výstavbu, nadstavbu a 
prístavbu  objektov OV 
–podmieniť súhlasným 
stanoviskom 
vodohospodárskych orgánov

Dopravný prístup a obsluha 
z ul. Pri Sihoti

201 ZK
Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom 
(vodný tok Dunaj)

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov RD a IR 
v zmysle udržiavania

Vhodné umiestniť drobné 
zariadenia OV (stravovacie 
zariadenie, oddychový bod) 
v rámci  medzinárodnej 
cyklistickej trasy

Výstavbu, nadstavbu a 
prístavbu objektov RD, príp. 
funkčnú zmenu objektov IR na 
objekty rodinných domov 
podmieniť súhlasným 
stanoviskom 
vodohospodárskych orgánov. 

V inundačnom území je 
neprípustná výstavba 
ubytovacích zariadení na 
krátkodobé pobyty.

Výstavbu, nadstavbu a 
prístavbu RD, príp. funkčnú 
zmenu  objektov IR na objekty 
rodinných domov podmieniť 
rekonštrukciou a dobudovaním 
technickej vybavenosti a 
komunikačnej siete, najmä 
úpravou šírkového profilu podľa 
príslušných dopravných noriem 
pre obytnú zónu

204 ZP Medzi ulicou K zlatému rohu 
a Zlatým rohom

Vzhľadom na špecifický 
(vidiecky, rekreačný) a výrazne 
prírodný charakter MČ 
zachovať rozsiahlejšie plochy 
pôvodnej krajinnej zelene aj v 
urbanizovanom prostredí

 

205 BRD Medzi ulicou K zlatému rohu 
a Zlatým rohom

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

207 BRD Medzi ulicou K zlatému rohu 
a Zlatým rohom

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

IR

OVL

BRD

ZK

Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie /služobné byty

204-209

Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom 
(vodný tok Dunaj)

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom 
(vodný tok Dunaj), pri Devínskej 
ceste

 

Medzi Devínskou cestou 
a Karloveským ramenom, pri 
Karloveskom ramene 

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

 

FPC 29 – Staré vinohrady                                                                                                                                                                                                                                        

 
Pri Karloveskom ramene 
(vodný tok Dunaj)

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Udržiavať lem pobrežnej 
vegetácie pri Karloveskom 
ramene

202

200

199

203
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

208 SP Medzi ulicou K zlatému rohu 
a Zlatým rohom

Odporúčané športové ihriská, 
detský areál

 
Dopravná obsluha z ul. K 
zlatému rohu

Odporúčané športovo-
relaxačné zariadenia (welness, 
fitness), stravovacie zariadenia 

Dopravný prístup a obsluha 
z ul. K zlatému rohu

Prípustné doplnkové trvalé 
bývanie / služobné byty

Prevádzkové a návštevné PM 
na lokálnom parkovisku 
na pozemku OV

212 ZP Nad Starou Lomnickou   

Odstrániť z územia nelegálne 
skládky odpadu 

Vybudovať  pešie prepojenie 
cez Devínsky potok na hranici 
s RB 216

214 BRD Koridor Devínskeho potoka   

215 ZP Koridor Devínskeho potoka  

Odstrániť z územia nelegálne 
skládky odpadu 

Vybudovať  pešie prepojenia 
cez Devínsky potok na hranici 
s RB 215 a 219

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania

217 BRD Nad koridorom Devínskeho 
potoka

Výstavbu, nadstavbu a 
prístavbu RD, príp. funkčnú 
zmenu  objektov IR na objekty 
rodinných domov podmieniť 
rekonštrukciou a dobudovaním 
technickej vybavenosti a 
komunikačnej siete, najmä 
úpravou šírkového profilu podľa 
príslušných dopravných noriem 
pre obytnú zónu

 
Parkovanie na vlastnom 
pozemku

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania 

Výstavbu RD, príp. funkčnú 
zmenu  objektov IR na objekty 
rodinných domov podmieniť 
rekonštrukciou a dobudovaním 
technickej vybavenosti a 
komunikačnej siete, najmä 
úpravou šírkového profilu podľa 
príslušných dopravných noriem 
pre obytnú zónu

Odstrániť z územia nelegálne 
skládky odpadu 

Vybudovať  pešie prepojenie 
cez Devínsky potok na hranici 
s RB 216

Prípustné stavebné úpravy 
existujúcich objektov IR 
v zmysle udržiavania,

220 x Blok medzi Zelenými terasami  
a ulicou K zlatému rohu

Podmienky pre výstavbu sú 
stanovené platnými územnými 
rozhodnutiami pre tieto lokality, 
resp. Územným plánom hl.m. 
SR Bratislavy

 

 220-224

209

218

219

Medzi ulicou K zlatému rohu 
a Zlatým rohom

 212-219 FPC 30 – Devínsky potok                                                                                                                                                                                                                                         

 OVS

213 Pozdĺž ul. Nad potokom  ZP

 216 Nad koridorom Devínskeho 
potokaZP

ZP

Nad koridorom Devínskeho 
potoka

 BRD Parkovanie na vlastnom 
pozemku

 Koridor Devínskeho potoka

FPC – 31 Panské – vinice                                                                                                                                                                                                                                        
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

221 x Blok medzi Zelenými terasami  
a ulicou K zlatému rohu

Podmienky pre výstavbu sú 
stanovené platnými územnými 
rozhodnutiami pre tieto lokality, 
resp. Územným plánom hl.m. 
SR Bratislavy 

222 ZI, ZP Blok medzi Zelenými terasami  
a ulicou K zlatému rohu

Vybudovať stabilizačnú 
a zasakovaciu zeleň 
s estetickou a rekreačnou 
funkciou a s funkciou 
stabilizácie svahov a 
zadržiavania vôd v území

 

224 ZP Blok pri ulici  Zelené terasy Neprípustná výstavba budov  

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Vodácke táborisko pri Morave 2

Vodácky vjazd na vodu na 
Morave cez RB, oproti 
Geologickému múzeu, 

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Stabilizovať svažité terény 
vegetačnými úpravam

Rešpektovať funkciu 
vegetačného krytu z hľadiska 
zachytávania a odvádzania 
dažďových vôd

HR

LP

ZP

HR

POL

POL

POL

POL

 225-254

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

230

FPC 32 – Rekreačný koridor Dunajského a Moravského nábrežia                                                                                                               

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

226 Kremeľská (sever), pri Morave

225 Kremeľská (sever), pri Morave, 
oproti Geologickému múzeu

227 Kremeľská (sever), pri Morave

 Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

 

228 Kremeľská (sever), pri Morave

229 Kremeľská (sever), pri Morave

 

Vybudovať rampy pre peších 
cez hrádzu

Dopravná obsluha z Muránskej

231 Medzi Muránskou a vodným 
tokom Morava

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Rekonštrukcia priepustu pod 
hrádzovým násypom pre vodu 
Moravy

Dopravná obsluha z Muránskej

Medzi Muránskou a vodným 
tokom Morava

232 Medzi Muránskou a vodným 
tokom Morava

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Existujúca evidovaná skládka 
mimo prevádzky (definitívne 
uzavretá)

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Vybudovať peší chodník 
(turistickú trasu) pozdĺž 
občasného ramena

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Sprietočniť rameno vodného 
toku Morava

Zachovať líniu starej ochrannej 
protipovodňovej hrádze so 
spevneným chodníkom (pešia 
turistická trasa)

Asanovať zdevastovaný skelet 
starej strážnej búdky

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Existujúca evidovaná skládka 
mimo prevádzky (definitívne 
uzavretá)

LP

ZK

HR

ZK

VVT

LP

LP

LP

236

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Medzi Slovanským nábrežím a 
Dunajom

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

234

237

242

233 Medzi Muránskou a vodným 
tokom Morava

 

Medzi Muránskou a vodným 
tokom Morava

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

235 Medzi Muránskou a vodným 
tokom Morava

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Revitalizácia mŕtveho ramena 
Moravy

POL

VVT

 

  

Medzi Muránskou a vodným 
tokom Morava

Medzi Muránskou a vodným 
tokom Morava

  

 

239 Priľahlé územie pozdĺž 
vodného toku Morava

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

 

238 Priľahlé územie pozdĺž 
vodného toku Morava

 

 

241 Pod Devínskym hradom, na 
Slovanskom nábreží

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

 

240 Priľahlé územie pozdĺž 
vodného toku Morava

Dopravná obsluha zo 
Slovanského nábrežia
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

243 ZK Medzi Devínskou cestou 
a Dunajom

 

244 POL
Medzi Devínskou cestou 
a Dunajom, južne od Dolných 
korún

245 SRP
Medzi Devínskou cestou 
a Dunajom, južne od Dolných 
korún

 

246 ZI
Medzi Devínskou cestou 
a Dunajom, južne od Dolných 
korún

Pás izolačnej zelene s pešou 
promenádou a cyklistickou 
cestou

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Vodácke táborisko pri Dunaji 

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Vodácke kotvisko/úväzisko

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Dopravne usporiadať vjazdy 
a prístupové obslužné 
komunikácie ku prevádzkovej 
vodohospodárskej ploche pri 
Dunaji z Devínskej cesty

253 DVP Južne od Devínskej cesty, pod 
Mokrou jamou

 
Dopravný prístup a obsluha 
z Devínskej cesty

254 TV Južne od Devínskej cesty, pod 
Mokrou jamou

  
Dopravná obsluha z Devínskej 
cesty

256 DVP Muránska (sever), oproti 
cintorínu

  Dopravná obsluha z Muránskej

Návštevné PM 

Dopravná obsluha z Muránskej

DVP

FPC 33 – Muránska - ústredná časť Moravskej nábrežnej promenády                                                                                                   

  

247
Medzi Devínskou cestou 
a Dunajom, južne od Dolných 
korún

Záchytné parkovisko 

LP

LP

POL

LP

248

249

 
Dopravný prístup a obsluha 
z Devínskej cesty

Medzi Devínskou cestou 
a Dunajom, južne od Dolných 
korún

Priľahlé územie pozdĺž 
vodného toku Dunaj

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

 

 

 

250
Medzi Devínskou cestou 
a Dunajom, južne od Dolných 
korún

251 Priľahlé územie pozdĺž 
vodného toku Dunaj

 252 Medzi Devínskou cestou 
a Dunajom, pod Mokrou jamou

LP

255 Muránska (sever), oproti 
cintorínu

Upraviť/zvýrazniť začiatok/ 
nábrežnej promenády v smere 
od Devínskej Novej Vsi,

 ZI

 255-267, 
269 - 270

257 Muránska (sever), oproti 
cintorínu

Drobné objekty športovo-
rekreačnej OV (šatne, 
hygienické zariadenia, 
kancelária) umiestniť pri hrádzi 
mimo OP cintorína, tak aby bol 
zabezpečený prístup k päte  
protipovodňovej hrádze

SRP, ZP
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

258 DVP Muránska (sever), oproti 
cintorínu

  Dopravná obsluha z Muránskej

259 DVP Muránska (sever), oproti 
cintorínu

 Dopravný prístup z Muránskej

Návštevné PM v RB 258

Prevádzkové PM na pozemku 
OV

Dopravný prístup a obsluha 
z Muránskej

Odporúčané oddychové 
a herné plochy, prvky malej 
architektúry, plochy zelene 
s parkovými /prírode blízkymi 
úpravami

Zachovať vzrastlú zeleň na 
promenáde

Prevádzkové a návštevné PM 
na parkovisku pod objektmi OV, 
na parkovisku v RB 258

Drobné stravovacie zariadenia 
pavilónového charakteru  pre 
návštevníkov, služby, 
informácie, hygienické 
zariadenia, prvky malej 
architektúry 

Umiestnenie chodníka medzi 
RB261 a RB262 je záväzné 
z hľadiska prepojenia 
spojovacej uličky, 
navrhovaného promenádového 
priestoru na Muránskej 
a dôležitého pešieho 
a cyklistického ťahu na hrádzi 
pozdĺž ramena Moravy.

Dopravný prístup z Muránskej

Spôsob zastrešenia objektov 
OV – odporúčaná plochá 
strecha s vyhliadkovými 
strešnými terasami so zeleňou

Navrhované trasovanie chodník
a medzi RB261 a RB262 je 
smerné - presné trasovanie 
uličky bude predmetom riešenia 
podrobnejších dokumentácií 
(PD)

Pavilóny vymedzujú námestie 
so zeleňou a  parkovacími 
miestami  

 

Umiestnenie chodníka medzi 
RB261 a RB262 je záväzné 
z hľadiska prepojenia 
spojovacej uličky, 
navrhovaného promenádového 
priestoru na Muránskej 
a dôležitého pešieho 
a cyklistického ťahu na hrádzi 
pozdĺž ramena Moravy.

Navrhované trasovanie chodník
a medzi RB261 a RB262 je 
smerné - presné trasovanie 
uličky bude predmetom riešenia 
podrobnejších dokumentácií 
(PD)

Štart Cesty hrdinov SNP / 
Štefánikovej magistrály, hlavný 
nástup do hradu

Umiestnenie chodníka medzi 
RB263 a RB262 je záväzné, 
navrhované trasovanie chodník
a je smerné, prípustné je 
trasovanie chodníka v južnej 
časti RB 

OVR

OVR

RNP

260 Muránska, pri centrálnej 
rozptylovej ploche pod hradom

  

262 Muránska Návštevné PM v RB 258

261 Muránska, pri centrálnej 
rozptylovej ploche pod hradom

 

Odporúčané rozsiahlejšie 
centrálne rozptylové plochy pre 
návštevníkov – oddychové 
plochy, herné plochy, plochy 
zelene s parkovými /prírode 
blízkymi úpravami, prvky malej 
architektúry (rekreačný, 
informačný mobiliár, výtvarné 
prvky, herné prvky pre deti), 
amfiteáter so sedeniami na 
hrádzovom násype, 
zodpovedajúce kultivovanou 
úpravou a vybavením významu 
kultúrno-historického 
a prírodného devínskeho 
prostredia 

Odporúčaný objekt pre 
rekreačné služby a rekreačné 
aktivity pre návštevníkov, 
s upravenými zelenými 
strešnými terasami alebo 
šikmými strechami, s priľahlými 
plochami areálovej zelene,
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

 

Odporúčané rozptylové plochy 
pre návštevníkov – oddychové 
plochy, herné plochy, plochy 
zelene s parkovými /prírode 
blízkymi úpravami, prvky malej 
architektúry (rekreačný, 
informačný mobiliár, výtvarné 
prvky, herné prvky pre deti), 
zodpovedajúce kultivovanou 
úpravou a vybavením významu 
kultúrno-historického 
a prírodného devínskeho 
prostredia 

Umiestnenie chodníka medzi 
RB263 a RB262 je záväzné, 
navrhované trasovanie chodník
a je smerné, prípustné je 
trasovanie chodníka v južnej 
časti RB 262 Zachovať vzrastlú 
zeleň na promenáde

Dopravný prístup a obsluha 
z Muránskej

Drobné zariadenia pre 
návštevníkov súvisiace 
s funkciou Moravského 
nábrežia a Devínskeho hradu

Zachovať pohotovostný prístup 
ku hrádzi 

Komplex drobných objektov OV 
– kultúrne zariadenia, služby, 
informácie, stravovacie 
zariadenia, hygienické 
zariadenia, prvky malej 
architektúry, plochy zelene 
s parkovými / prírode blízkymi 
úpravami, oddychové, herné 
plochy, nádvoria so sedeniami

 
Návštevné a prevádzkové PM 
v RB 258

Spôsob zastrešenia objektov 
OV – odporúčaná plochá 
strecha s vyhliadkovými 
strešnými terasami so zeleňou

PM na pozemku OV

Neprípustné doplnkové trvalé 
bývanie / služobné byty

Zachovať vzrastlú zeleň na 
promenáde,

 

Parkovanie premiestniť za hotel 
do RB49 (ku Slovienskej), 

Dopravný prístup z Muránskej, 
Slovienskej

Neprípustné doplnkové trvalé 
bývanie

Za objektom hotela v RB 49 
vybudovať parkovisko pre 
hotelových hostí, 
polozapustené do terénu 

RNP

OVR

OVR

265

264 Muránska

Odporúčané rozsiahlejšie 
centrálne rozptylové plochy pre 
návštevníkov – oddychové 
plochy, herné plochy, plochy 
zelene s parkovými / prírode 
blízkymi úpravami, prvky malej 
architektúry (rekreačný, 
informačný mobiliár, výtvarné 
prvky, herné prvky pre deti), 
zodpovedajúce kultivovanou 
úpravou a vybavením významu 
kultúrno-historického 
a prírodného devínskeho 
prostredia 

 Návštevné PM v RB 258

263 Muránska, pri centrálnej 
rozptylovej ploche pod hradom

 

 Muránska  
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Odporúčané drobné 
stravovacie, kultúrne zariadenia 
pre návštevníkov súvisiace 
s funkciou Moravského 
nábrežia a Devínskeho hradu, 
verejné hygienické zariadenia 

Zachovať vzrastlú zeleň na 
promenáde

Návštevné a prevádzkové PM 
v RB 256, 258, 259, 261

Rozptylové plochy pre 
návštevníkov – oddychové 
plochy, herné plochy, plochy 
zelene s parkovými /prírode 
blízkymi úpravami, plochy pre 
sezónne alebo príležitostné  
stánky („turistický trh“), prvky 
malej architektúry (rekreačný, 
informačný mobiliár, výtvarné 
prvky), zodpovedajúce 
kultivovanou úpravou 
a vybavením významu kultúrno-
historického a prírodného 
devínskeho prostredia

Revitalizácia priestoru okolo 
pamätníka

Dopravný prístup a obsluha 
z Muránskej

Zjazdný chodník ku parkovisku 
hotela Hradná brána

 

267 ZI Pod križovatkou Muránska, 
Slovienska

Návštevné PM v RB258, 261

Odporúčané  umiestnenie 
polyfunkčného objektu OV 
(napr. miestne múzeum 
s expozíciami informácie), 
verejné hygienické zariadenia, 
s architektúrou vhodnou do 
historického prostredia Devína 
a zodpovedajúcu významu 
kultúrno-historického 
a prírodného devínskeho 
prostredia, ako aj s 
kultivovanými parkovými 
úpravami

Spôsob zastrešenia objektov 
OV – odporúčaná plochá 
strecha s vyhliadkovými 
strešnými terasami so zeleňou 

Odporúčané rozsiahlejšie 
rozptylové plochy pre 
návštevníkov – oddychové 
plochy, herné plochy, plochy 
zelene s parkovými /prírode 
blízkymi úpravami, prvky malej 
architektúry (rekreačný, 
informačný mobiliár, výtvarné 
prvky, herné prvky pre deti),  
zodpovedajúce kultivovanou 
úpravou a vybavením významu 
kultúrno-historického 
a prírodného devínskeho 
prostredia 

Zachovať vzrastlú zeleň na 
promenáde 

Možný prístup linkou MHD

Zastávka MHD s prístreškom 
a vedľajšími oddychovými 
plochami, obratisko pre 
autobusy MHD 

 
Návštevné PM v RB 258, 259, 
261

V rámci zastávky MHD 
umiestniť malý objekt pre 
vodičov MHD (oddychová 
a prevádzková miestnosť, 
hygienické zariadenia)

RNP

OVR

270

266 Pod križovatkou Muránska, 
Slovienska

 

OVR Dopravná obsluha z Muránskej269 Muránska, nad hotelom Hradná 
brána

Muránska ulica  
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Návštevné PM v RB 271, 274, 
276

Odporúčaný osobný prístav - 
objekt, vyhliadkové terasy 
a móla, stravovacie, ubytovacie 
(turistické ubytovanie, 
cyklohotel), kultúrne zariadenia 
súvisiace s aktivitami 
Dunajského nábrežia, 
oddychové plochy, prvky malej 
architektúry, plochy zelene 
s parkovými / prírode blízkymi 
úpravami, 

Dopravná obsluha zo 
Slovanského nábrežia

Odporúčané rozsiahlejšie 
rozptylové plochy pre 
návštevníkov – oddychové 
plochy, herné plochy (detský 
herný areál), plochy zelene 
s parkovými /prírode blízkymi 
úpravami, prvky malej 
architektúry (rekreačný, 
informačný mobiliár, výtvarné 
prvky, herné prvky pre deti),  
zodpovedajúce kultivovanou 
úpravou a vybavením významu 
kultúrno-historického 
a prírodného devínskeho 
prostredia 

Odporúčaný komplex drobných 
objektov OV – kultúrne 
zariadenia, služby, informácie, 
stravovacie zariadenia, 
hygienické zariadenia, prvky 
malej architektúry (rekreačný 
mobiliár, informačný mobiliár, 
výtvarné prvky), plochy zelene 
s parkovými / prírode blízkymi 
úpravami zodpovedajúce 
kultivovanou úpravou 
a vybavením významu kultúrno-
historického a prírodného 
devínskeho prostredia 

Zachovať vzrastlú zeleň na 
promenáde,

Návštevné PM v RB 271, 274, 
276

Spôsob zastrešenia objektov 
OV – odporúčaná plochá 
strecha s vyhliadkovými 
strešnými terasami so zeleňou  

Zachovať pohotovostný prístup 
ku hrádzi 

Dopravná obsluha zo 
Slovanského nábrežia

275 DVP, ZI Slovanské nábrežie
Odporúčané parkovisko pre 
návštevníkov promenády na 
Slovanskom nábreží

OVR, ZK

SRP

271

FPC 34 – Slovanské nábrežie - ústredná časť Dunajskej nábrežnej promenády                                                                    

Slovanské nábrežie
Zachovať vzrastlú zeleň na 
promenáde

 

Návštevné PM v RB 271, 274, 
276272 Slovanské nábrežie

Zachovať vzrastlú zeleň na 
promenáde,

 

273 Slovanské nábrežie  OVR

274 Slovanské nábrežie

Odporúčané rozptylové plochy 
pre návštevníkov 
zodpovedajúce kultivovanou 
úpravou a vybavením významu 
kultúrno-historického 
a prírodného devínskeho 
prostredia 

Zachovať vzrastlú zeleň na 
promenáde RNP  

Zachovať vzrastlú zeleň na 
promenáde 

 

271-276

Plocha pre obnovenie kaplnky 
Sv Jána (zaniknutej)
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Dopravná obsluha zo 
Slovanského nábrežia

Návštevné PM v RB 271, 274, 
276

Odporúčané prírodné športové 
plochy a detské ihriská, 
oddychové plochy, táboriská, 
vyhliadkové zelené terasy, 
prvky malej architektúry 
(rekreačný, informačný 
mobiliár, výtvarné prvky,...), 
križovatky turistických a 
cyklistických trás

Lokalitu napojiť na systém 
rekreačných trás v rámci 
Bratislavského lesoparku medzi 
Devínom, Devínskou Novou 
Vsou a ostatnými MČ Bratislavy 
(Dúbravka, Karlova Ves)

Dopravný prístup a obsluha 
z ulice K zlatému rohu

Dopravný prístup a obsluha 
z ulice K zlatému rohu

Lokalitu napojiť na systém 
rekreačných trás v rámci 
Bratislavského lesoparku medzi 
Devínom, Devínskou Novou 
Vsou a ostatnými MČ Bratislavy 
(Dúbravka, Karlova Ves)

Prevádzkové PM na pozemku 
kameňolomu

Dopravná obsluha z Devínskej 
cesty

280 ZI Kameňolom Devín, pás územia 
pri Devínskej ceste

 

281 DVP Kameňolom Devín, pás územia 
pri Devínskej ceste

 
Dopravný prístup z Devínskej 
cesty

282 ZI Kameňolom Devín, pás územia 
pri Devínskej ceste

 

Technický prístav Kameňolomu 
Devín 

Prevádzkové PM na pozemku 
kameňolomu

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Dopravná obsluha z Devínskej 
cesty

SRP

SRP

DP

DP

279-284

276 Slovanské nábrežie

Odporúčaná veľkorysá 
reprezentačná promenáda 
zodpovedajúca kultivovanou 
úpravou a vybavením významu 
kultúrno-historického 
a prírodného devínskeho 
prostredia (prvky malej 
architektúry, zeleň, oddychové 
plochy, rozmanité kompozície 
dlažobných plôch peších trás, 
osvetlenie) 

Zachovať vzrastlú zeleň na 
promenáde,HNP

FPC 35 – Líščia strá ň 

278 Východne od zastavaného 
územia MČ Devín

V regulačnom bloku je 
prípustná rekonštrukcia 
existujúcich objektov  (p.č. 2263 
- údaj podľa stavu KN k 1.8. 
2015)

 

277 Východne od zastavaného 
územia MČ Devín

 

279 Kameňolom Devín  

283 Kameňolom Devín  

277-278

Odporúčané prírodné športové 
plochy a detské ihriská, 
oddychové plochy, táboriská, 
vyhliadkové zelené terasy, 
prvky malej architektúry 
(rekreačný, informačný 
mobiliár, výtvarné prvky,...), 
križovatky turistických a 
cyklistických trás

FPC 36 – Kameňolom Devín                                                                                                                                                                                                                                               
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Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

Prevádzkové PM na pozemku 
OV

Návštevné PM na parkovisku 
v RB286

Dopravný prístup z Kremeľskej

286 DVP
Kremeľská, nad severnou 
hranicou zastavaného územia, 
severne od Geolog. múzea

 Dopravný prístup z Kremeľskej

Odporúčané rekreačné trasy 
v lesnej krajine, turistické 
oddychové body na 
križovatkách turistických trás s 
rekreačným mobiliárom

Prípustná výstavba drobných 
objektov lesohospodárskeho 
charakteru ako súčasť  krajiny 
Devína, s cieľom zachovať 
a ďalej rozvíjať 
lesohospodárske využitie.

Neprípustné provizórne objekty 
z nekvalitných materiálov

288 ZK Východne od severovýchod. 
rozvojového územia Devína

Odporúčané rekreačné trasy 
v lesnej krajine, turistické 
oddychové body na 
križovatkách turistických trás s 
rekreačným mobiliárom

Prípustná a rekonštrukcia 
existujúcich objektov (p.č. 
2271/1, 2271/3, 2272/1, 
2272/2, 2270/3, 2270/5, 2273/2 
- údaj podľa stavu KN k 1.8. 
2015)

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

Odporúčané rekreačné trasy 
v lesnej krajine, turistické 
oddychové body na 
križovatkách turistických trás s 
rekreačným mobiliárom

Prípustná výstavba drobných 
objektov lesohospodárskeho 
charakteru ako súčasť krajiny 
Devína, s cieľom zachovať 
a ďalej rozvíjať 
lesohospodárske využitie.

VIN

VIN

VIN

VIN

ZK

GM

LP

290 LP, VIN, ZK

Neprípustné provizórne objekty 
z nekvalitných materiálov

Neprípustné provizórne objekty 
z nekvalitných materiálov

Neprípustné provizórne objekty 
z nekvalitných materiálov

Neprípustné provizórne objekty 
z nekvalitných materiálov

290-305

 285-286

284 Nábrežie Dunaja pod Mokrou 
jamou

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

285 Kremeľská, nad severnou 
hranicou zastavaného územia

Upraviť vstupný priestor do 
areálu múzea 

 

287 Východne od severovýchod. 
rozvojového územia Devína

Prípustná rekonštrukcia 
existujúcich objektov (p.č. 2246, 
2247 - údaj podľa stavu KN k 
1.8. 2015)

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

287-289

289
Východne od severovýchod. 
rozvojového územia Devína 
a severne od kameňolomu

Prípustná a rekonštrukcia 
existujúcich objektov (p.č. 
2307/3, 2307/4, 2308/1, 
2308/2, 2308/3, 2304, 2319, 
2321, 2322, 2323, 2324 - údaj 
podľa stavu KN k 1.8. 2015)

LP

Neprípustné provizórne objekty 
z nekvalitných materiálov

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

Neprípustné provizórne objekty 
z nekvalitných materiálov

VIN

Severovýchodne od 
rozvojového územia Devína

FPC 39 – Poľnohospodárska krajina Devína                                                                                                                                                                                                 

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

Neprípustné provizórne objekty 
z nekvalitných materiálov

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

291 Východne od rozvojového 
územia Devína

292 Východne od rozvojového 
územia Devína

293 Východne od rozvojového 
územia Devína

294 Východne od rozvojového 
územia Devína

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

295 Severne od Dolných Korún

FPC 38 – Lesná krajina Devínskych Karpát                                                                                                                                                                                   

FPC 37 – Geologické múzeum                                                                                                                                                                                                                                      



Územný plán zóny Devín I                               Regulačná tabu ľka                                Záväzná časť – Príloha č.2 

Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

298 TV Severovýchodne od Viničnej   Dopravná obsluha z Viničnej

300 ZK Východne od rozvojového 
územia Devína

Plochami viesť poľné a lesné 
cesty, turistické trasy 
a cyklistické cesty

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

Prípustná výstavba drobných 
objektov lesohospodárskeho 
charakteru ako súčasť krajiny 
Devína, s cieľom zachovať 
a ďalej rozvíjať 
lesohospodárske využitie.

302 ZK Východne od rozvojového 
územia Devína

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

303 ZK Východne od rozvojového 
územia Devína

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

304 ZK Východne od rozvojového 
územia Devína

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

305 ZK Východne od rozvojového 
územia Devína

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

306

Vybudovať peší chodník na 
hranici medzi RB 306 a  
lokalitou Záhradky 

Revitalizácia občasného 
vodného toku v západnej časti 
lokality v prípade súhlasu 
orgánov ochrany prírody 

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov

Sprietočniť rameno vodného 
toku Dunaj 

ZK

LP

VVT

LP

TV

Neprípustné provizórne objekty 
z nekvalitných materiálov

Neprípustné provizórne objekty 
z nekvalitných materiálov

296 Severozápadne od Dolných 
Korún

VIN Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

 

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

297

Východne od rozvojového 
územia Devína

VIN

ZP

LP Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

299 Východne od rozvojového 
územia Devína

 

FPC 40 – Devínska lesostep                                                                                                                                                                                                                                      

306 Severovýchodne od Devínskej 
cesty, pod Dolnými korunami

Dopravná obsluha po sieti 
lesných a poľných ciest

301

Neprípustné provizórne objekty 
z nekvalitných materiálov.

308 Územie Slovanského ostrova

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Rekonštrukcia starej kamennej 
hrádze pozdĺž Dunaja, 

 

308-314 FPC 41 – Slovanský ostrov                                                                                                                                                                                                                                       

 

310 Územie Slovanského ostrova

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

 

309 Pozdĺž severovýchodnej 
hranice Slovanského ostrova

Územie Slovanského ostrova

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

 
Dopravná obsluha po 
spevnenej ceste zo 
Slovanského nábrežia

311

  Vzhľadom na špecifický 
(vidiecky, rekreačný) a výrazne 
prírodný charakter MČ 
zachovať rozsiahlejšie plochy 
pôvodnej krajinnej zelene aj v 
urbanizovanom prostredí

Západne od Dolných Korún



Územný plán zóny Devín I                               Regulačná tabu ľka                                Záväzná časť – Príloha č.2 

Identifikácia a popis RB Funkčno-priestorová regulácia, zastavovacie podmienky

Číslo RB
Poloha v území (ulica, 

lokalita)

Doplňujúce charakteristiky 
a doplňujúce ustanovenia 

funkčného využitia

Architektonicko- 
urbanistické intervencie 

v rámci regulačného bloku

Nezastavateľné / osobitne 
nezastavateľné územia

Dopravná dostupnosť /  
parkovanie

Funkčné 
využitie 

315

315 VVT Pozdĺž juhozápadnej hranice 
riešeného územia

  

Vysvetlivky:

RD rodinný dom

OV občianska vybavenosť

FPC funkčno-priestorový celok

OP ochranné pásmo

NKP  národná kultúrna pamiatka

NPP národná prírodná pamiatka

RB regulačný blok

BRD Územie s dominantnou funkciou bývania v rodinných domoch

BBD Územie s dominantnou funkciou bývania v bytových domoch

OVL Územie s dominantnou funkciou občianskej vybavenosti lokálneho významu

OVM Územie s dominantnou funkciou občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu

OVS Objekty a zariadenia športu, telovýchovy a športovej vybavenosti 

SP Športové plochy

SRP Športovo-rekreačné plochy prírodného charakteru

POL Otvorené lúčne plochy v prírodnom prostredí

RNP Rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej nábrežnej promenády 

OVR Zariadenia OV pre rekreáciu

IR Územie individuálnej a rodinnej rekreácie AL Archeologická lokalita 

LP Lesné porasty ZC Plocha cintorína

ZK Krajinná zeleň DVP Plochy parkovísk

VIN Vinice a ovocné sady HNP Nábrežná promenáda

VVT Vodné toky a plochy  VKP Verejné komunikačné priestory 

ZP Zeleň verejných priestranstiev PES Pešie spojovacie uličky

ZI Sprievodná zeleň komunikácií a zeleň s primárnou izolačnou funkciou TV Objekty, zariadenia a areály technickej vybavenosti

DP Územie dobývacieho priestoru HR Plochy protipovodňovej ochrannej línie 

GM Geologické  múzeum v prírode x Plochy bez stanovených zastavovacích podmienok

TV

TV

312 Územie Slovanského ostrova

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

TV

314 Územie Slovanského ostrova

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Dopravná obsluha po účelovej 
spevnenej ceste zo 
Slovanského nábrežia

FPC 42 – Vodné toky Dunaj a Morava                                                                                                                                                                                                                        

 
Dopravná obsluha po 
spevnenej ceste zo 
Slovanského nábrežia

 

Územie Slovanského ostrova

Činnosti v inundačnom území 
sú podmienené dodržaním 
ustanovení zákona č. 7/2010 
Z.z. a č. 364/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

 
Dopravná obsluha po 
spevnenej ceste zo 
Slovanského nábrežia

313


