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Regulačné tabuľky – Regulácia riešeného územia vo vymedzených regulačných blokoch MČ Bratislava – Devín  Tabuľka 14/4 

FPC Funkčná regulácia Priestorová regulácia Koncepčná regulácia Poznámky  

Číslo 
regulačného 

bloku 

Funkčné využitie 
Súčasný stav 

Funkčné 
využitie 
Návrh 

Max. 
podl. 

Spôsob 
priestor. 
využitia 

Neprípustnosť zástavby  

Nezastavateľné územia (budovami) 

Charakteristika prírodných 
prvkov 

Urbanistické 
intervencie 
do územia 

Etapizácia 
Ne /súlad 

s 
ÚPN HMB 

Regulácia 
v 

ÚPN HMB 
(Charakteristika súčasného stavu, lokalita, rôzne,...) 

  

Dv (1) Devín – historická obec (1 – 38)                                                                                                                                                                                                                                               (1)   Devín – historická obec (1 – 38) 

01 Dv01 Rodinná zástavba, 
drobné zariadenia 
OV 

BRD 

(BOV) 

1+1 Solitérna 
zástavba 
rodinných 
domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 4 102 /ST Rešpektovať historický val pod hradným bralom, overiť možnosť 
sprístupniť priestor medzi hradom a súkromnými záhradami a 
vybudovať chodník na vale,  

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 

Časť záhrad RD – v ÚPN HMB – ako 1120 (vyhradená zeleň) 

Územie historického valu X Vegetačná stabilizácia 
svahov (ZH) 

1120 /ST 

02 Dv02 Rodinná zástavba, 
drobné zariadenia 
OV 

BRD 

(BOV) 

1+1 Solitérna 
zástavba 
rodinných 
domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 102 Zachovať verejný priechod v závere pešej uličky Mládežnícka, 
ku Slovanskému nábrežiu, 

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, Pešia ulička na Mládežníckej XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

03 Dv03 Rodinná zástavba, 
drobné zariadenia 
OV 

BRD 

(BOV) 

2+1 Solitérna 
zástavba 
rodinných 
domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 102 /ST Rešpektovať historickú priekopu, pás zástavby pozdĺž Hutníckej 
a Hradnej, 

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 
Územie historickej priekopy X 

04 Dv04 Rodinná zástavba, 
drobné zariadenia 
OV 

BRD 

(BOV) 

2+1 Solitérna, 
radová 
zástavba 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 102 /ST Rešpektovať existujúcu uličnú čiaru radovej zástavby pozdĺž 
Kremeľskej, 

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 

05 Dv05 Reštaurácia, 
penzión 

OVR 2+1 Solitérny 
objekt 

Areál OV XV Zeleň areálu OV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 2 102 /ST Súčasť rekreačnej OV nábrežnej promenády, 

06 Dv06 Kultúrny dom, 
miestna knižnica 

OV 

(BOV) 

2+1 Súčasť 
radovej 
zástavby 

Areál OV XV Zeleň areálu OV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 202 /ST Revitalizovať dvor za kultúrnym domom, vybudovať pešiu uličku 
ku Hradnej okolo navrhovaného Centra služieb,  

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 
Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 

(ZCK) 

07 Dv07 Rodinná zástavba, 
zariadenia OV, 
drobné zariadenia 
OV, nevyužitá 
plocha 

BRD 

(BOV) 

2+1 Solitérna, 
radová 
zástavba 
rodinných 
domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 2 202 /ST Zmiešané územie v centre (B a OV), plochy vhodné pre 
umiestňovanie OV centrotvorného charakteru, pre vybudovanie 
verejného priestranstva (námestie, zeleň, PM, MA,...), 

Vybudovať pešiu spojovaciu uličku medzi Rytierskou a Hradnou,  

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 

Zámery v RB07 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 48, 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Zeleň VKP – parkové plochy 
zelene (ZP) 

08 Dv08 Schátraný objekt 
bývalých Potravín 

OVL 

(BOV) 

2+1 Solitérny 
objekt OV  

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 202 /ST Rekonštrukcia schátraného objektu, príp. asanácia a nová 
výstavba objektu OV (Dom služieb),  

Vybudovať pešiu spojovaciu uličku medzi Rytierskou a Hradnou, 

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 

Zámery v RB08 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 42,43, 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OV, verejná zeleň 

XV Zeleň pri objekte OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP) 

09 Dv09 MsÚ, Pošta, 
nevyužitý objekt 
bývalej kolkárne, 
požiarna zbrojnica, 
zberný dvor, 
trávnatá plocha 
zelene 

OVL 

OV 

(BOV) 

2+1 Solitérna, 
radová 
zástavba 
OV 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OV, námestie, 
verejná zeleň 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 202 /ST Plochy vhodné pre umiestnenie OV centrotvorného charakteru, 
námestia, využitie bývalej kolkárne na výstavbu objektu OV 
(nákupné centrum),  

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice na účely OV, parkovacie 
miesta v objekte OV a za objektom OV,  

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 

Zámery v RB09 uvedené v tab. 14/6 (zámery...)- č.41,43,47,50, 

Areál objektu MsÚ, XV Zeleň areálu OV (ZA) 

10 Dv10 Rodinná zástavba, 
drobné zariadenia 
OV 

BRD 

(BOV) 

2+1 Solitérna, 
rad. zást. 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 102 /ST Pás zástavby pozdĺž Kremeľskej, 

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 

11 Dv11 Rodinná zástavba, 
drobné zariadenia 
OV 

BRD 

(BOV) 

2+1 Solitérna, 
rad. zást. 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 102 /ST Pás zástavby pozdĺž Kremeľskej, 

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 
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12 Dv12 Rodinná zástavba, 
drobné zariadenia 
OV 

BRD 

(BOV) 

2+1 Solitérna, 
rad. zást. 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 102 /ST Pás zástavby pozdĺž Hradnej, Línia historickej priekopy – už 
čiastočne zastavaná,  

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 

13 Dv13 Nevyužívaný objekt 
a pozemok, 
neudržiavaná zeleň 

OVL 

(BOV) 

2+1 Solitérny 
objekt OV 

Areál OV XV Zeleň areálu OV (ZA) Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 202 /ST Časť plochy priľahlej ku Hradnej  vymedziť pre vybudovanie 
malého námestia, návrh na vybudovanie sociálnej OV, 

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 

Zámery v RB13 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č.49 

Menšie námestie pred 
objektom OV, verejná zeleň 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá – parkové 
plochy zelene (ZP) 

14 Dv14 Areál prevádzok 
a zariadení, 
neupravené plochy 
v areáli 

OVL 

(BOV) 

2+1 Solitérny 
objekt OV 

Areál OV XV Zeleň areálu OV (ZA) Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 202 /ST Úprava areálu – nachádza sa v exponovanej lokalite pri 
východnej hradnej bráne,  

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 

15 Dv15 Nevyužívané 
futbalové ihrisko  

BRD 1+1 

 

Solitérna, 
radová 
zástavba 
rodinných 
domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Intenzifikácia 
funkčného a 

priestorového 
využitia (I) 

Návrh 
(N) 

0 102 /ST Zvyšky obvodovej výsadby topoľom čiernym – posúdiť zdravotný 
stav drevín,  

Rešpektovať pešie prepojenie medzi Avarskou /Rímskou 
a Hradnou, 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

Malé námestie v obytnej 
zástavbe, verejná zeleň 

XP Parkové plochy zelene 
malého námestia (ZP) 

16 Dv16 Rodinná zástavba,  BRD 

(BOV) 

1+1 Solitérna 
zástavba 
rodinných 
domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 102 /ST Asanácia prevádzok na rohu Hradnej a Muránskej a využitie 
plochy pre výstavbu RD (nárožie ulíc riešiť s rozhľadovým 
trojuholníkom), 

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 
Areál prevádzok 
a zariadení, 
neupravené plochy 
v areáli 

Plocha pre rozhľad. trojuholník 
oproti východnej hradnej bráne 
v nároží RB), verejná zeleň 

X Zeleň VKP – sprievodná 
zeleň komunikácií (ZCK) 

Zmena 
funkčného a 

priestorového 
využitia (Z) 

Návrh 
(N) 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

17 Dv17 Rodinná zástavba, 
drobné zariadenia 
OV, slepé uličky 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
rodinných 
domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 102 /ST Línia historickej priekopy – už čiastočne zastavaná, Stravovacie 
zariadenie (kaviarnička) v križovatke Muránskej – Slovinskej, 

Rešpektovať pešie prepojenie medzi Avarskou /Rímskou 
a Hradnou, 

Zámery v RB17 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 18, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Parkové plochy zelene (ZP) 

18 Dv18 Rodinná zástavba, 
drobné zariadenia 
OV, slepé uličky 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 102 /ST  

19 Dv19 Objekty OV 
v nevyhovujúcom 
stave, nevyužité 
neupravené plochy 
okolo objektov 

OVR 1+1 Solitérne 
objekty OV 

Areál objektov OV XV Zeleň areálu OV (ZA) Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 102 /ST Plochy vhodné pre umiestňovanie OVR, viazanej na nábrežnú 
promenádu a na hrad, vyhliadkové oddychové plochy pri 
promenáde, 

Návrh – umiestniť polyfunkčný objekt OVR (miestne múzeum),  

Zámery v RB19 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 19, 

Námestie pri promenáde, 
verejná zeleň 

X Zeleň pri OV ako súčasť 
VKP – parkové plochy 
zelene (ZP) 

20 Dv20 Rodinná zástavba, 
drobné zariadenia 
OV, plocha zelene 
v priesečníku 
Slovienskej a 
Brigádnickej 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
rodinných 
domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 102 /ST Zachovať a revitalizovať plochu zelene v priesečníku Slovienskej 
a Brigádnickej, 

Malé námestie, parkové 
plochy zelene v priesečníku 
Slovienskej a Brigádnickej 

X Parkové plochy zelene 
v priesečníku Slovienskej 
a Brigádnickej (ZP) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

21 Dv21 Objekt OV (galéria) OV 2+1 Solitérny 
objekt OV 

Areál objektu OV XV Zeleň pri OV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 102 Zachovať a upraviť pešiu spojovaciu uličku medzi Brigádnickou 
a Muránskou (medzi RB21 a RB22), 

22 Dv22 Rodinná zástavba, 
drobné zariadenia 
OV 

BRD 

 

2+1 Solitérna 
zástavba 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 102 /ST Zachovať a upraviť pešiu spojovaciu uličku medzi Brigádnickou 
a Muránskou (medzi RB21 a RB22), 

23 Dv23 Areál TV TV 1 Solitérny 
objekt TV 

Areál objektu TV XV Zeleň areálu TV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 102 /ST  

24 Dv24 Rodinná zástavba, 
prevádzka 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 4 1002 /ST Doporučená úprava pozemkov vzhľadom na vstupný priestor do 
MČ, plocha vhodná tiež na umiestnenie, zariadenia OV pri 
vstupe do Devína, na začiatku nábrežnej promenády, 

25 Dv25 Rodinná zástavba, 
drobné zariadenia 
OV 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Intenzifikácia 
funkč. a priest 

využitia (I) 

Návrh 
(N) 

1 102 /ST Navrhovaná max. hĺbka obytnej zástavby 65 m, 



                    3 

26 Dv26 Rodinná zástavba, 
drobné zariadenia 
OV 

BRD 

(BOV) 

2+1 Solitérna, 
rad. zást. 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 1 102 /ST Navrhovaná max. hĺbka obytnej zástavby 65 m 

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 

27 Dv27 Rodinná zástavba BRD 

(BOV) 

2+1 Solitérna, 
rad. zást. 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 1 102 /ST Navrhovaná max. hĺbka obytnej zástavby 65 m 

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 

28 Dv28 Športová plocha OVS 

(BOV) 

--- Športové 
plochy 

Športové plochy 

Zeleň areálu OVS 

X 

XV 

Zeleň plôch OVS (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 202 /ST Možnosť doplniť športové ihrisko 

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 

29 Dv29 Materská škola OV 

(BOV) 

1+1 Súčasť 
radovej 
zástavby 
MŠ 

Areál objektu OV XV Zeleň pri OV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 202 /ST V priestoroch existujúcej MŠ umiestniť Remeselný dvor, 
priestory pre záujmové aktivity detí a mládeže, 

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 

Zámery v RB29 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 45, 

30 Dv30 R. k. kostol, 

r. k. fara 

OV 

(BOV) 

Lokálna 
domi-
nanta 

(kostol) 
ostatné

2+1 

Solitérne 
objekty 
kostol, fara 

Areál kostolnej záhrady, 
parkovisko pod kostolom 

XV Zeleň kostolnej záhrady 
(ZA), sprievodná zeleň 
parkoviska (ZCK) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 202 /ST T. č. prebieha rekonštrukcia záhrady pri kostole, nutná 
rekonštrukcia oporného múrika pod záhradou kostola,  

Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 

Zámery v RB30 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 44,46, 
Areál objektu OV XV Zeleň pri OV (ZA) 

31 Dv31 Rodinná zástavba, 
drobné zariadenia 
OV 

BRD 1+1 Solitérna, 
rad. zást. 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 102 /ST  

32 Dv32 Rodinná zástavba, 
drobné zariadenia 
OV 

BRD 

(BOV) 

2+1 Solitérna, 
rad. zást. 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 102 /ST Návrh – zaradiť do súvislého územia BOV v historickom centre, 

33 Dv33 Bytový dom v areáli 
ZŠ 

BBD 3+1 Solitérny 
bytový 
dom 

Poloverejné priestranstvá pri 
bytovom dome, zeleň 

XV Zeleň poloverejných 
komunikačných priestorov – 
verejné priestranstvá (ZVP) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 202 /ST Príjazd k BD ostane z Kremeľskej, 

34 Dv34 Areál ZŠ OV 3+1 Solitérne 
objekty OV 

Areál objektu OV XV Zeleň pri OV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Sta (S) 0 202 /ST Vybudovať príjazd do areálu ZŠ z Novej Lomnickej, parkovaciu 
plochu v severovýchodnej časti  areálu,  

Vybudovať pás etážovej ochrannej a izolačnej zelene popri 
južnej hranici areálu, Vybudovať pozdĺž východnej hranice 
areálu pás sprievodnej zelene cestných a peších komunikácií 
(ZCK), 

Zachovať nezastavateľný biokoridor občasného vodného toku, 

Biokoridor občasného 
drobného vodného toku 
v areáli ZŠ 

X Sprievodná zeleň drobných 
vodných tokov a vodných 
plôch (ZVT) 

35 Dv35 Nevyužité pozemky BRD 2+1 Solitérne 
objekty 
rodinných 
domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Intenzifiikácia 
funkčného 

a priestorového 
využitia (I) 

Návrh 
(N) 

0 102 /ST Zachovať nezastavateľný biokoridor občasného vodného toku, 

Vybudovať pozdĺž východnej hranice pozemkov pás sprievodnej 
zelene cestných a peších komunikácií (ZCK), Biokoridor občasného 

drobného vodného toku 
v západnej časti plochy 

X Sprievodná zeleň drobných 
vodných tokov a vodných 
plôch (ZVT) 

36 Dv36 Rodinná zástavba BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 102 /ST Prerušený drobný vodný tok, 

37 Dv37 Rodinná zástavba BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
rodinných 
domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 4 1120 /ST Návrh na ZaD 2 ÚPN HMB (z 1120 na 102/ST) – na zmenu 
funkčného využitia na 102 (na základe reálneho stavu), 

Medzi RB Dv37 a RB Dv01 obnoviť prístupový chodník ku 
juhových. bráne a overiť možnosť vybudovať chodník smerom 
ku vých. bráne medzi RB Dv01 a RB Hb01 (po historickom vale), 

38 Dv38 Rodinná zástavba BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
rodinných 
domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1120 /ST  

 

Hb (2) NKP Devín – Slovanské hradisko, Hradné bralo (39 – 43)                                                                                                                                                           (2)   NKP Devín – Slovanské hradisko, Hradné bralo (39 – 43) 

39 Hb01 NKP Devín – 
Slovanské hradisko 

AL --- Ruina  Areál NKP /archeologickej 
lokality 

X Zeleň areálov 
s obmedzeným prístupom 
verejnosti (ZA) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1120 /ST Národná kultúrna pamiatka /archeologická lokalita, 

Na areál sa vzťahujú ustanovenia zákona 49/2002 Z. z. o 
ochrane pamiatkového fondu, 

Zámer obnoviť prístup do hradu cez juhovýchodnú bránu, 
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40 Hb02 NKP Devín – 
Slovanské hradisko, 
zeleň hradného 
brala 

ZH –- Krajinná 
zeleň, 
Skaly 

Areál NKP /archeologickej 
lokality 

X Zeleň hradného brala 
/vegetačná stabilizácia 
svahov (ZH) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1120 /ST NKP /archeologická lokalita, NPP Devínska hradná skala, 

Na areál sa vzťahujú ustanovenia zákona 49/2002 Z. z. o 
ochrane pamiatkového fondu, Zámer obnoviť prístup do hradu 
cez juhovýchodnú bránu,  

Revitalizovať bývalé stupňovité sedenia amfiteátra na plochy 
zelene s prírode blízkymi úpravami so stabilizačnou funkciou, 

41 Hb03 Časť hradného 
brala – svah pri 
severnej bráne 

ZH --- Krajinná 
zeleň, 
Skaly 

Plochy zelene hradného brala 
– trávnatého svahu pri 
severnej bráne, vyhliadková 
plocha v zákrute Muránskej  

X Zeleň hradného brala 
/vegetačná stabilizácia 
svahov (ZH) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1120 /ST Revitalizovať trávnatý svah pri severnej bráne, využiť spevnenú 
plochu pri Muránskej na vybudovanie vyhliadkovej /oddychovej 
plochy v zákrute Muránskej, zachovať nespevnený chodník 
pozdĺž hradného múru, 

42 Hb04 Časť hradného 
brala – svah 
s náletovou zeleňou 
pri východnej bráne 

ZH --- Krajinná 
zeleň, 
Skaly 

Plochy zelene hradného brala 
– svahu pri východnej bráne 
do hradu 

X Zeleň hradného brala 
/vegetačná stabilizácia 
svahov (ZH) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1120 /ST Revitalizovať plochy zelene pri východnej bráne do hradu,  

Vybudovať malú oddychovú plochu pri východnej bráne do 
hradu,  

43 Hb05 Objekt bývalého 
amfiteátra nad 
sútokom Dunaja a 
Moravy 

OVR 2 Solitérny 
objekt vo 
svahu – 
amfiteáter  

Priľahlé plochy ku amfiteátru – 
plochy zelene s prírode 
blízkymi úpravami, parkovo 
upravené plochy zelene, 
oddychové plochy 

XV Zeleň pri OV ako súčasť 
VKP – parkové plochy 
zelene (ZP) 

Strešná zeleň vyhliadkovej 
hornej terasy amfiteátra, 
zeleň priľahlej časti 
hradného brala (ZP), 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

4 1120 /ST Rekonštruovať amfiteáter – v zmenšenom rozsahu oproti 
pôvodnému hľadisku, vrátane dolnej časti terasového hľadiska, 

Využiť na účely OVR– pre kultúrno-spoločenské účely, verejné 
stravovanie (vyhliadková reštaurácia, vodácke múzeum, 

Zakomponovať studňu pri amfiteátri ako prvok malej architektúry 
do oddychovej plochy,  

Nie je prípustný vo funkčnej regulácii v 1120 podľa ÚPN HMB,  

Zámery v RB43 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 21, 

 

Sj (3) Štítová – juhovýchod (44 – 49)                                                                                                                                                                                                                                                    (3)   Štítová – juhovýchod (44 – 49)  

44 Sj01 Voľné plochy 
juhovýchodne od 
Štítovej 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Vybudovať pešiu spojovaciu uličku pozdĺž juhozápadnej hranice 
medzi Štítovou a Lomnickou, 

45 Sj02 Voľné plochy 
juhovýchodne od 
Štítovej 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Vybudovať pešiu spojovaciu uličku pozdĺž severovýchodnej 
hranice medzi Štítovou a Lomnickou, 

46 Sj03 Voľné plochy 
juhovýchodne od 
Štítovej 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Vybudovať pešiu spojovaciu uličku pozdĺž juhozápadnej hranice 
medzi Štítovou a Lomnickou, 

47 Sj04 Voľné plochy nad 
Starou Lomnickou 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Vybudovať pešiu spojovaciu uličku pozdĺž juhozápadnej hranice 
medzi Štítovou a Lomnickou, 

48 Sj05 Voľné plochy 
juhovýchodne od 
Štítovej 

ZTP -– Komu-
nikačný 
priestor 

Pešia spojovacia ulička XP Terasové plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami 
(ZTP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Drobné vyhliadkové plochy pozdĺž komunikácie, ako súčasť 
obytnej zástavby a súčasne ako súčasť rekreačných trás, 

49 Sj06 Strmý svah nad 
Štítovou, postupný 
zosuv na cestu  

ZH –- Sídelná 
zeleň 

Stabilizačná zeleň X Vegetačná stabilizácia 
svahov (ZH) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Nevyhnutné úpravy svahu súvisia s rekonštrukciou cestnej 
komunikácie Štítová, 

 

Po (4) Pod Panským (50 – 68)                                                                                                                                                                                                                                                                            (4)   Pod Panským (50 – 68)  

50 Po01 Verejné 
priestranstvá – 
neupravené plochy 
s náletovou zeleňou 

ZP –- Sídelná 
zeleň 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Parkové plochy zelene (ZP) Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

2 601 /ST Návrh novej funkčnej plochy v podrobnejšej mierke UŠ, 

Parkovisko XP Sprievodná zeleň parkoviska 
(ZCK) 

51 Po02 Areál chlórovne TV 1+1 Solitérny 
objekt TV 

Areál objektu TV XV Zeleň areálu TV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Stav(S) 0 601 /ST Upraviť plochy zelene v areáli chlórovne, 

52 Po03 Koryto občasného 
vodného toku nad 
Starou Lomnickou 

NVT 

ZVT 

–- Drobný 
vodný tok 

Biokoridor občasného 
vodného toku 

X Sprievodná zeleň drobných 
vodných tokov (ZVT) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 901 /ST Vyčistiť koridor vodného toku, 

Zapojiť vodný tok do navrhovanej zástavby, 

53 Po04 Voľné nevyužité 
plochy pozdĺž Novej 
Lomnickej 

ZTP -– Sídelná 
zeleň  

Terasové plochy zelene 

Chodník 

X Terasové plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami 
(ZTP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Drobné vyhliadkové plochy pozdĺž Novej Lomnickej, ako súčasť 
obytnej zástavby a súčasne ako súčasť rekreačných trás, 
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54 Po05 Nevyužité plochy 
pozdĺž Novej 
Lomnickej, zvyšky 
starých objektov, 
komunikácia vo 
výstavbe 

BOV 2+1 Solitérna 
zástavba 
poly-
funkčných 
objektov 
BOV  

Areál objektu OV XP Zeleň areálu OV (ZA) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 202 /RZ Asanovať staré objekty bývalého poľnohospodárskeho družstva,  

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť vyšší podiel 
bývania oproti ÚPN HMB, zvýšiť max. podl. z 2 na 2+1, 
(vhodnejšia funkcia 501 miesto 202) 

Zámery v RB54 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 52,53, 

Poloverejné priestranstvá pri 
polyfunkčných objektoch, 
zeleň, parkovisko 

XP Zeleň poloverejných kom. 
priestorov – verejné 
priestranstvá, sprievodná 
zeleň parkoviska (ZVP),  

Verejné priestranstvá X Parkové plochy zelene (ZP) 

55 Po06 Voľné nevyužité 
plochy nad Novou 
Lomnickou 

ZP –- Sídelná 
zeleň 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Parkové plochy zelene (ZP) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ  

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

56 Po07 Voľné nevyužité 
plochy nad Novou 
Lomnickou 

BBD 2+1 Solitérna 
zástavba 
bytových 
domov 

Poloverejné priestranstvá pri 
polyfunkčných objektoch, 
zeleň, parkovisko 

XP Zeleň poloverejných kom. 
priestorov – poloverejné 
priestranstvá, sprievodná 
zeleň parkoviska (ZVP),  

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 102 /RZ Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť vyšší podiel 
bývania oproti ÚPN HMB, uplatniť málopodlažné bytové domy, 
zvýšiť max. podl. z 1+1 na 2+1, 

57 Po08 Koryto občasného 
vodného toku nad 
Starou Lomnickou 

NVT 

ZVT 

–- Drobný 
vodný tok 

Biokoridor občasného 
vodného toku 

X Sprievodná zeleň drobných 
vodných tokov a vodných 
plôch (ZVT) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 901 /ST Vyčistiť koridor vodného toku, 

Zapojiť vodný tok do navrhovanej zástavby, 

58 Po09 Voľné nevyužité 
plochy nad Novou 
Lomnickou 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Vybudovať pešiu spojovaciu uličku medzi Štítovou a Panskou, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

59 Po10 Voľné nevyužité 
plochy nad Novou 
Lomnickou 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ  

60 Po11 Plochy krajinnej 
zelene medzi 
koridorom potoka a 
Panskou 

ZK –- Sídelná 
zeleň 

Sídelná zeleň X Zachované rozsiahlejšie 
plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom 
prostredí (ZK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

3 102 /RZ 

1110 /ST 

V UŠ sú spodrobnené hranice funkčných plôch, 

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

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – vo fun. ploche 102 (málopodl. 
zástavba obyt. územia) a 1110 (parky, sadovnícke a lesopark. 
úpravy) nemôže byť krajinná a ekostab. zeleň, v návrhu UŠ sú 
však zachované plochy krajinnej zelene aj v novej zástavbe  

61 Po12 Plochy krajinnej 
zelene medzi 
koridorom potoka a 
Panskou 

ZK –- Sídelná 
zeleň 

Sídelná zeleň X Zachované rozsiahlejšie 
plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom 
prostredí (ZK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

3 102 /RZ 

1002/ST 

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

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – vo funk. ploche 102 (málopodl. 
zástavba obyt. územia) nemôže byť krajinná a ekostabil. zeleň, 

V UŠ sú spodrobnené funkčné plochy a hranice medzi nimi, 

62 Po13 Voľné nevyužité 
plochy nad Novou 
Lomnickou 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Vybudovať pešie spojovacie uličky medzi Štítovou, Panskou 
a Dolnou Panskou, 

Pešie spojovacie uličky XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

63 Po14 Voľné nevyužité 
plochy nad Novou 
Lomnickou 

ZP –- Sídelná 
zeleň 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Parkové plochy zelene (ZP) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Vybudovať pešiu spojovaciu uličku medzi Štítovou, Panskou, 
Dolnou Panskou a navrhovaným Devínskym vinohradníckym 
parkom,  

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

64 Po15 Voľné nevyužité 
plochy nad Novou 
Lomnickou 

BRD 1+1 Radová 
/solitérna 
zástavba 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Vybudovať ako komplex zástavbu rodinných domov  
a susediacu zástavbu BOV 

65 Po16 Nevyužité plochy pri 
Novej Lomnickej, 
komunikácia vo 
výstavbe, staré 
objekty, 

BOV 1+1 Solitérny 
poly-
funkčný 
objekt BOV 

Poloverejné priestranstvá pri 
polyfunkčných objektoch, 
zeleň, parkovisko 

XP Zeleň poloverejných kom. 
priestorov – verejné 
priestranstvá, sprievodná 
zeleň parkoviska (ZVP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 202 /RZ Asanovať staré objekty bývalého poľnohospodárskeho družstva,  

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť vyšší podiel 
bývania oproti ÚPN HMB (vhodnejšia funkcia 501 miesto 202),  

Zámery v RB65 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 52,53, 
Verejné priestranstvá XP Parkové plochy zelene (ZP) 
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66 Po17 Voľné nevyužité 
plochy pozdĺž Novej 
Lomnickej 

ZTP -– Sídelná 
zeleň 

Terasové plochy zelene 

Chodník 

X Terasové plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami 
(ZTP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Drobné vyhliadkové plochy pozdĺž Novej Lomnickej, ako súčasť 
obytnej zástavby a súčasne ako súčasť rekreačných trás, 

67 Po18 Voľné nevyužité 
plochy pozdĺž Novej 
Lomnickej 

ZTP -– Sídelná 
zeleň 

Terasové plochy zelene 

Chodník 

X Terasové plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami 
(ZTP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Drobné vyhliadkové plochy pozdĺž Novej Lomnickej, ako súčasť 
obytnej zástavby a súčasne ako súčasť rekreačných trás, 

68 Po19 Voľné nevyužité 
plochy nad Novou 
Lomnickou 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 102 /RZ 

1003 /RZ 

Vybudovať pešiu spojovaciu uličku medzi Dolnou Panskou 
a navrhovaným Devínskym vinohradníckym parkom,  

Vybudovať pás rodinných domov pozdĺž cesty (ul. Dolná 
Panská), asanovaná nedostavaná radová zástavba RD, 

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu upraviť hranicu medzi 
navrhovanou obytnou zástavbou (102) a navrhovaným 
vinohradníckym parkom (1003), 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

 

Pa (5) Panské (69 – 71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (5)   Panské (69 – 71) 

69 Pa01 Plochy krajinnej 
zelene v lokalite 
Panské 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. neobhospodarované plochy, 

Vybudovať pešiu spojovaciu uličku medzi Štítovou a Panskou, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

XP Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

Pešie spojovacie uličky XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

70 Pa02 Plochy krajinnej 
zelene v lokalite 
Panské 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. neobhospodarované plochy, 

 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

XP Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

71 Pa03 Plochy krajinnej 
zelene v lokalite 
Panské 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 102 /RZ 

1002 /ST 

T. č. neobhospodarované plochy, 

Vybudovať pešiu spojovaciu uličku medzi Štítovou, Panskou 

a Devínskym vinohradníckym parkom,  

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

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – vo funkčnej ploche 102 
(málopodlažná zástavba obytného územia) a 1110 (parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy) nemôže byť krajinná 
a ekostabilizačná zeleň,  

Krajinná zeleň X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

 

Nh (6) Nad Hradnou cestou (72 – 78)                                                                                                                                                                                                                                                      (6)   Nad Hradnou cestou (72 – 78) 

72 Nh01 Plochy krajinnej 
zelene v lokalite 
Nad Hradnou 
cestou 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Vybudovať pešiu spojovaciu uličku medzi Štítovou, Východnou a 
Poľnou, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň, námestie 

XP Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

73 Nh02 Plochy krajinnej 
zelene v lokalite 
Nad Hradnou 
cestou 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Vybudovať pešiu spojovaciu uličku medzi Štítovou, Východnou a 
Poľnou, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

XP Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

Pešie spojovacie uličky XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

74 Nh03 Plochy krajinnej 
zelene v l. Nad 
Hradnou cestou 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
rodinných 
domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ  

75 Nh04 Plochy krajinnej 
zelene v l. Nad 
Hradnou cestou 

ZCK –- Komu-
nikačný 
priestor 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1002 /ST  
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76 Nh05 Plochy krajinnej 
zelene v. l. Nad 
Hradnou cestou 

ZCK –- Komu-
nikačný 
priestor 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1002 /ST  

77 Nh06 Plochy krajinnej 
zelene v l. Nad 
Hradnou cestou 

ZK –- Sídelná 
zeleň 

Sídelná zeleň X Zachované rozsiahlejšie 
plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom 
prostredí (ZK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

3 1110 /ST Vzhľadom na špecifický (vidiecky) a výrazne prírodný charakter 
MČ zachovať rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej zelene aj 
v urbanizovanom prostredí, v novej zástavbe, 

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – vo funk. ploche 1110 (parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy) nemôže byť krajinná 
a ekostabilizačná zeleň,  

78 Nh07 Plochy krajinnej 
zelene v lokalite 
Nad Hradnou 
cestou 

ZK –- Sídelná 
zeleň 

Sídelná zeleň X Zachované rozsiahlejšie 
plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom 
prostredí (ZK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

3 1110 /ST Vzhľadom na špecifický (vidiecky) a výrazne prírodný charakter 
MČ zachovať rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej zelene aj 
v urbanizovanom prostredí, v novej zástavbe, 

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – vo funk. ploche 1110 (parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy) nemôže byť krajinná 
a ekostabilizačná zeleň, 

 

Ur (7) Svätý Urban (79 – 87)                                                                                                                                                                                                                                                                                  (7)   Svätý Urban (79 – 87) 

79 Ur01 Plochy krajinnej 
zelene v lokalite 
Svätý Urban 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady 

 

XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. neobhospodarované, zarastené plochy, 

80 Ur02 Plochy krajinnej 
zelene v lokalite 
Svätý Urban 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. neobhospodarované, zarastené plochy, 

81 Ur03 Plochy krajinnej 
zelene v lokalite 
Svätý Urban 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. neobhospodarované, zarastené plochy, 

82 Ur04 Plochy krajinnej 
zelene v lokalite 
Svätý Urban 

OV 1+1 Solitérna 
zástavba 
OV 

Verejné priestranstvá pri 
objekte OV 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. neobhospodarované, zarastené plochy, 

Objekt OV verejno-spoločenského a kultúrneho charakteru, 
(obnoviť) námestie pred kaplnkou Svätého Urbana, 

Zámery v RB82 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 54,55, 
Menšie námestie pred 
kaplnkou Svätého Urbana, 
verejná zeleň 

XP Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá – parkové 
plochy zelene (ZP) 

83 Ur05 Plochy krajinnej 
zelene v lokalite 
Svätý Urban 

ZCK –- Komu-
nikačný 
priestor 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Obnoviť alej (gaštanovú) v trase pešej spojovacej uličky od 
kaplnky Svätého Urbana, 

Zámery v RB83 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 54, 

84 Ur06 Plochy krajinnej 
zelene v lokalite 
Svätý Urban 

ZP –- Sídelná 
zeleň 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Parkové plochy zelene (ZP) Rozvojové 
územie (RU) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. neobhospodarované, zarastené plochy, 

Zámery v RB84 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 54, 

85 Ur07 Plochy krajinnej 
zelene v lokalite 
Svätý Urban, 
zvyšky starých 
objektov, 

BOV 2+1 Solitérne 
poly-
funkčné 
objekty 
BOV 

Verejné priestranstvá pri 
objekte BOV, parkovisko 

XV Zeleň pri objektoch BOV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP), 
sprievodná zeleň parkoviska 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 202 /RZ T. č. neobhospodarované, zarastené plochy, 

Asanovať zvyšky družstevných objektov,  

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť vyšší podiel 
bývania oproti ÚPN HMB, zvýšiť max. podl. z 2 na 2+1, 
(vhodnejšia funkcia 501 miesto 202) 

Zámery v RB85 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 54,55,  

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

XP Parkové plochy zelene (ZP) 

86 Ur08 Plochy krajinnej 
zelene v lokalite 
Svätý Urban 

ZK –- Sídelná 
zeleň 

Sídelná zeleň X Zachované rozsiahlejšie 
plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom 
prostredí (ZK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002 /ST Vzhľadom na špecifický (vidiecky) a výrazne prírodný charakter 
MČ zachovať rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej zelene aj 
v urbanizovanom prostredí, 

87 Ur09 Plochy krajinnej 
zelene v lokalite 
Svätý Urban 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. neobhospodarované, zarastené plochy, 

 

Sl (8) Nad Starou Lomnickou (88 – 96)                                                                                                                                                                                                                                             (8)   Nad Starou Lomnickou (88 – 96) 

88 Sl01 Neudržiavaná zeleň 
pri objekte TV pri 
Novej Lomnickej 

ZP –- Sídelná 
zeleň 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Plochy zelene s prírode 
blízkymi úpravami 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 601 /ST Vzhľadom na špecifický (vidiecky) a výrazne prírodný charakter 
MČ zachovať rozsiahlejšie plochy sídelnej zelene v rozvojovom 
území, 
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89 Sl02 Nevyužívaný, 
schátraný 
vodárenský objekt 
pri Novej Lomnickej 

TV 1 Solitérny 
objekt TV 
zapustený 
do svahu 

Areál objektu TV XV Zeleň areálu TV (ZA) Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 601 /ST Rekonštruovať objekt TV, vrátane modernizácie technologického 
zariadenia, prehodnotiť rozsah zastavanej plochy, v prípade 
zmenšenia zastavanej plochy revitalizované plochy po asanácii 
časti objektu TV využiť napr. na športovo-rekreačné účely  

90 Sl03 Plochy krajinnej 
zelene v l. nad 
Starou Lomnickou 

OVS 2+1 Pavilóny 
OVS, 
športové 
plochy 

Areál objektu OVS XV Zeleň areálu OVS (ZA) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 102 /RZ T. č. neobhospodarované, zarastené plochy, 

Športový (plavecký) komplex, športovo-relaxačné zariadenia 
(welness, fitness), ihriská, detský areál, stravovacie zariadenia, 
parkovacie plochy – terasy – ako súčasť objektov OVS, 
Zámery v RB90 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 51, 

Športovo-rekreačné plochy 
areálu OVS, parkovacie terasy 

X Zeleň športovo-rekreačných 
plôch, sprievodná zeleň 
parkoviska (ZCK) 

91 Sl04 Existujúce rodinné 
domy 

BRD 1+1 Solitérne 
objekty 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 102 /RZ  

92 Sl05 Rodinný dom (vila) 
vo výstavbe 

BRD 1+1 Solitérny 
objekt /vila  

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 102 /RZ  

93 Sl06 Plochy krajinnej 
zelene v l. nad 
Starou Lomnickou 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ  

94 Sl07 Svah nad Starou 
Lomnickou 

ZH –- Sídelná 
zeleň 

Stabilizačná zeleň medzi St. 
Lomnickou a komunikáciou vo 
výstavbe (k navrhovaným RD)  

X Vegetačná stabilizácia 
svahov (ZH) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1110 /RZ  

95 Sl08 Voľné plochy vedľa 
Novej Lomnickej 

BRD 1+1 Solitérne 
objekty RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ  

96 Sl09 Voľné plochy vedľa 
Novej Lomnickej 

ZP –- Sídelná 
zeleň 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Parkové plochy zelene (ZP) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ  

 

Zs (9) Zlatý roh – sever (97 – 105)                                                                                                                                                                                                                                                               (9)   Zlatý roh – sever (97 – 105) 

97 Zs01 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. neobhospodarované, zarastené plochy, 

98 Zs02 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. neobhospodarované, zarastené plochy, 

99 Zs03 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

ZCK --- Komu-
nikačný 
priestor 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. neobhospodarované, zarastené plochy, 

100 Zs04 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. neobhospodarované, zarastené plochy, 

101 Zs05 

 

Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

BRD 

ZVP 

1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. obhospodarované plochy, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

102 Zs06 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

ZCK --- Komu-
nikačný 
priestor 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. obhospodarované plochy, 

103 Zs07 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. čiastočne obhospodarované plochy, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

104 Zs08 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

ZK --- Sídelná 
zeleň 

Sídelná zeleň X Zachované rozsiahlejšie 
plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom 
prostredí (ZK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002 /ST Vzhľadom na špecifický (vidiecky) a výrazne prírodný charakter 
MČ zachovať rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej zelene aj 
v urbanizovanom prostredí, 

105 Zs09 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

ZTP –- Sídelná 
zeleň 

Terasové plochy zelene 

Chodník 

X Terasové plochy zelene 
s prírode bl. úpravami (ZTP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /ST Drobné vyhliadkové plochy pozdĺž ulice Nad Záhradkami, ako 
súčasť obytnej zástavby a súčasne ako súčasť rekreačných trás, 
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Ze (10) Zlatý roh – stred (106 – 109)                                                                                                                                                                                                                                                        (10)   Zlatý roh – stred (106 – 109) 

106 Ze01 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. časť obhospodarované vinice, časť neobhospodarované, 
zarastené plochy, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

107 Ze02 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

VIN --- Sídelná 
zeleň 

Vinice X Vinice – obhospodarované 
(VIN)  

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 102 /RZ T. č. obhospodarované plochy viníc, ostávajú ako súčasť 
špecifického obytného prostredia, 

108 Ze03 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

ZTP --- Sídelná 
zeleň 

Terasové plochy zelene 

Chodník 

X Terasové plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami 
(ZTP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Drobné vyhliadkové plochy pozdĺž ulice Nad Záhradkami, ako 
súčasť obytnej zástavby a súčasne ako súčasť rekreačných trás, 

109 Ze04 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

BOV 2+1 Solitérny 
poly-
funkčný 
objekt BOV 

Verejné priestranstvá pri 
objekte BOV, parkovisko 

XV Zeleň pri objektoch BOV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP), 
sprievodná zeleň parkoviska 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 202 /RZ T. č. obhospodarované plochy viníc 

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť vyšší podiel 
bývania oproti ÚPN HMB, zvýšiť max. podl. z 2 na 2+1, 
(vhodnejšia funkcia 501 miesto 202) 

Zámery v RB109 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 56,57, 
Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

XP Parkové plochy zelene (ZP) 

 

Zj (11) Zlatý roh – juh (110 – 114)                                                                                                                                                                                                                                                                (11)   Zlatý roh – juh (110 – 114) 

110 Zj01 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

1 102 /RZ Upraviť hranicu funkčnej plochy, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

111 Zj02 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

ZCK --- Komu-
nikačný 
priestor 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ  

112 Zj03 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

1 102 /RZ T. č. čiastočne obhospodarované, čiastočne zarastené plochy, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

113 Zj04 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

BOV 2+1 Solitérny 
poly-
funkčný 
objekt BOV 

Verejné priestranstvá pri 
objekte BOV, parkovisko 

XV Zeleň pri objektoch BOV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP), 
sprievodná zeleň parkoviska 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 202 /RZ T. č. obhospodarované plochy, 

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť vyšší podiel 
bývania oproti ÚPN HMB, zvýšiť max. podl. z 2 na 2+1, 
(vhodnejšia funkcia 501 miesto 202) 

Zámery v RB113 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 56,57, 
Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

XP Parkové plochy zelene (ZP) 

114 Zj05 Plochy krajinnej 
zelene v l. Zlatý roh 

ZTP --- Sídelná 
zeleň 

Terasové plochy zelene 

Chodník 

X Terasové plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami 
(ZTP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Drobné vyhliadkové plochy pozdĺž ulice Nad Záhradkami, ako 
súčasť obytnej zástavby a súčasne ako súčasť rekreačných trás, 

 

Za (12) Záhradky (115 – 124)                                                                                                                                                                                                                                                                                 (12)   Záhradky (115 – 124) 

115 Za01 Plochy krajinnej 
zelene v l. Záhradky 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. zlikvidované vinice, 

Sprievodná zeleň komunikácií XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

116 Za02 Plochy krajinnej 
zelene v l. Záhradky 

OVL 1+1 Solitérny 
objekt OV 

Verejné priestranstvá pri 
objekte OV, parkovisko 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP), sprievod. 
zeleň parkoviska (ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 102 /RZ T. č. zlikvidované vinice, 

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu zvýšiť max. podl. 
z 1 na 1+1, 

Zámery v RB116 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 60, 
Sprievodná zeleň komunikácií XP Zeleň VKP – líniové priestory 

(ZCK) 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 
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117 Za03 Plochy krajinnej 
zelene v l. Záhradky 

BRD 2+1 

1+1 

Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ T. č. zlikvidované vinice, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

XP Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

Sprievodná zeleň komunikácií XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

Pešie spojovacie uličky XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

118 Za04 Plochy krajinnej 
zelene v l. Záhradky 

ZTP –- Sídelná 
zeleň 

Terasové plochy zelene 

Chodník 

X Terasové plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami 
(ZTP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ Drobné vyhliadkové plochy na zelených terasách pozdĺž ulice 
Nová, ako súčasť obytnej zástavby a súčasne ako súčasť 
rekreačných trás, 

119 Za05 Plochy krajinnej 
zelene v l. Záhradky 

BBD 2+1 Solitérna 
zástavba 
byt. domov 

Poloverejné priestranstvá pri 
bytovom dome, zeleň, 
parkovisko 

XP Zeleň poloverejných kom. 
priestorov – verejné 
priestranstvá, sprievodná 
zeleň parkoviska (ZVP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 102 /RZ T. č. zlikvidované vinice, 

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť vyšší podiel 
bývania oproti ÚPN HMB, uplatniť málopodlažné bytové domy,  

120 Za06 Plochy krajinnej 
zelene v l. Záhradky 

ZK –- Sídelná 
zeleň 

Sídelná zeleň X Zachované rozsiahlejšie 
plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom 
prostredí (ZK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

1 1002 /ST V UŠ sú spodrobnené hranice funkčných plôch, 

Upraviť časť plôch zelene na oddychové (herné) plochy 

NVT 

ZVT 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

XP Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

121 Za07 Plochy krajinnej 
zelene v l. Záhradky 

BBD 2+1 Solitérna 
zástavba 
byt. domov 

Poloverejné priestranstvá pri 
bytovom dome, zeleň, 
parkovisko 

XP Zeleň poloverejných kom. 
priestorov – verejné 
priestranstvá, sprievodná 
zeleň parkoviska (ZVP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 102 /RZ T. č. zlikvidované vinice, 

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť vyšší podiel 
bývania oproti ÚPN HMB, uplatniť málopodlažné bytové domy,  

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

XP Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

Pešie spojovacie uličky XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

122 Za08 Plochy krajinnej 
zelene v l. Záhradky 

BBD 3+1 Solitérna 
zástavba 
byt. domov 

Poloverejné priestranstvá pri 
bytovom dome, poloverejná 
zeleň, parkovisko 

XP Zeleň poloverejných kom. 
priestorov – verejné 
priestranstvá, sprievodná 
zeleň parkoviska (ZVP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 102 /RZ T. č. zlikvidované vinice, 

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť vyšší podiel 
bývania oproti ÚPN HMB, uplatniť málopodlažné bytové domy, 
zvýšiť max. podl. z 2+1 na 3+1, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

XP Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

123 Za09 Plochy krajinnej 
zelene v l. Záhradky 

ZH –- Sídelná 
zeleň 

Stabilizačná zeleň medzi 
Devínskou cestou 
a navrhovanou zástavbou 

X Vegetačná stabilizácia 
svahov (ZH) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ  

124 Za10 Plochy krajinnej 
zelene v l. Záhradky 

ZK –- Krajinná 
zeleň 

Krajinná zeleň X Zachované rozsiahlejšie 
plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom 
prostredí (ZK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

3 102 /RZ Vzhľadom na špecifický (vidiecky) a výrazne prírodný charakter 
MČ zachovať rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej zelene aj 
v urbanizovanom prostredí, 

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – vo funk. ploche 102 (málopodl. 
zástavba obyt. územia) nemôže byť krajinná a ekostabil. zeleň, 

 

Gj (13) Grefty – juh (125 – 126)                                                                                                                                                                                                                                                                        (13)   Grefty – juh (125 – 126) 

125 Gj01 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Grefty 

BR 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 102 /RZ Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť – Návrh na 
zmiešané územie bývania a rekreácie na základe dlhodobého 
reálneho vývoja a súčasného stavu v území – návrh regulácie 
rozvoja územia miesto doterajšej živelnej výstavby, 
(Návrh funkcie BR v lokalite Grefty – juh – vzhľadom na polohu, 
stav, konfiguráciu terénu, orientáciu ku svetovým stranám,...) 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

126 Gj02 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Grefty 

BR 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZR) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 102 /RZ Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť – Návrh na 
zmiešané územie bývania a rekreácie na základe dlhodobého 
reálneho vývoja a súčasného stavu v území – návrh regulácie 
rozvoja územia miesto doterajšej živelnej výstavby, Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 

individuálnej rekreácie (ZRD) 
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Gv (14) Grefty – juhovýchod (127 – 129)                                                                                                                                                                                                                                           (14)   Grefty – juhovýchod (127 – 129) 

127 Gv01 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Grefty 

BR 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 102 /RZ Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť – Návrh na 
zmiešané územie bývania a rekreácie na základe dlhodobého 
reálneho vývoja a súčasného stavu v území – návrh regulácie 
rozvoja územia miesto doterajšej živelnej výstavby, 
(Návrh funkcie BR v lokalite Grefty – JV – vzhľadom na polohu, 
stav, konfiguráciu terénu, orientáciu ku svetovým stranám,...) 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

128 Gv02 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Grefty 

BR 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 102 /RZ Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť – Návrh na 
zmiešané územie bývania a rekreácie na základe dlhodobého 
reálneho vývoja a súčasného stavu v území – návrh regulácie 
rozvoja územia miesto doterajšej živelnej výstavby, 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

129 Gv03 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Grefty 

BR 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 102 /RZ Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť – Návrh na 
zmiešané územie bývania a rekreácie na základe dlhodobého 
reálneho vývoja a súčasného stavu v území – návrh regulácie 
rozvoja územia miesto doterajšej živelnej výstavby, 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

 

Ge (15) Grefty – stred (130 – 132)                                                                                                                                                                                                                                                                  (15)   Grefty – stred (130 – 132) 

130 Ge01 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Grefty 

BR 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 1203 /ST Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť – Návrh na 
zmiešané územie bývania a rekreácie na základe dlhodobého 
reálneho vývoja a súčasného stavu v území – návrh regulácie 
rozvoja územia miesto doterajšej živelnej výstavby,  

(Návrh funkcie BR v lokalite Grefty – stred – vzhľadom na 
polohu, stav, konfiguráciu terénu, orientáciu ku svetovým 
stranám,...) 

  Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

131 Ge02 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Grefty 

ZK –- Biokoridor 
bývalého 
vod. toku 

Zachovaná časť biokoridoru 
bývalého vodného toku 

X Zachované plochy pôvodnej 
krajinnej zelene 
v urbaniz. prostredí (ZK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1203 /ST Bývalé potoky identifikované na podklade starých katastrálnych 
máp Devína (doporučené zachovanie a revitalizácia plôch 
zelene v línii bývalých vodných tokov ako krajinotvorný, 
kompozičný prvok s ekologickým a estetickým významom) 

132 Ge03 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Grefty 

BR 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 1203 /ST Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť – Návrh na 
zmiešané územie bývania a rekreácie na základe dlhodobého 
reálneho vývoja a súčasného stavu v území – návrh regulácie 
rozvoja územia miesto doterajšej živelnej výstavby,  

(Návrh funkcie BR v lokalite Grefty – stred – vzhľadom na 
polohu, stav, konfiguráciu terénu, orientáciu ku svetovým 
stranám,...) 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

 

Gs (16) Grefty – sever (133 – 138)                                                                                                                                                                                                                                                                 (16)   Grefty – sever (133 – 138) 

133 Gs01 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Grefty 

NDV –- Krajinná 
zeleň 

Krajinná zeleň X Zachované rozsiahlejšie 
plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom 
prostredí (ZK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1110 /ST  

134 Gs01 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Grefty 

ZVT 

NVT 

–- Občasný 
vodný tok 
s breh. 
porastom 

Biokoridor občasného 
vodného toku 

X Sprievodná zeleň drobných 
vodných tokov a vodných 
plôch (ZVT) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1203 /ST Revitalizovať koridor občasného drobného vodného toku, 

135 Gs01 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Grefty 

IR 1+1 Solitérna 
zástavba 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav 0 1203 /ST  

136 Gs04 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Grefty 

ZK –- Biokoridor 
bývalého 
vod. toku 

Zachovaná časť biokoridoru 
bývalého vodného toku 

X Zachované plochy pôvodnej 
krajinnej zelene 
v urbaniz. prostredí (ZK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1203 /ST Bývalé potoky identifikované na podklade starých katastrálnych 
máp Devína (doporučené zachovanie a revitalizácia plôch 
zelene v línii bývalých vodných tokov ako krajinotvorný, 
kompozičný prvok s ekologickým a estetickým významom) 

137 Gs05 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Grefty 

IR 1+1 Solitérna 
zástavba 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav 0 1203 /ST  
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138 Gs06 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Grefty 

IR 1+1 Solitérna 
zástavba 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav 0 1203 /ST  

 

Sz (17) Svätopluk – západ (139 – 142)                                                                                                                                                                                                                                                  (17)   Svätopluk – západ (139 – 142) 

139 Sz01 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality – 
Svätopluk 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ  

140 Sz02 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality – 
Svätopluk 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ  

141 Sz03 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality – 
Svätopluk 

ZCK –- Komu-
nikačný 
priestor 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002 /ST Vylúčiť automobilovú dopravu – rešpektovať požiadavky na 
minimálne vzdialenosti križovatiek na Kremeľskej, 

142 Sz04 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality – 
Svätopluk 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102 /RZ  

 

Se (18) Svätopluk – stred (143 – 145)                                                                                                                                                                                                                                                     (18)   Svätopluk – stred (143 – 145) 

143 Se01 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Svätopluk 

BR 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 1203 /ST Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť – Návrh na 
zmiešané územie bývania a rekreácie na základe dlhodobého 
reálneho vývoja a súčasného stavu v území – návrh regulácie 
rozvoja územia miesto doterajšej živelnej výstavby, 
(Návrh na rozvojové územie v lokalite  – vzhľadom na polohu, 
stav, konfiguráciu terénu, orientáciu ku svetovým stranám,...) 

Bývalé potoky identifikované na podklade starých katastrálnych 
máp Devína 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Zachovaná časť biokoridoru 
bývalého vodného toku 

X Zachované plochy pôvodnej 
krajinnej zelene 
v urbaniz. prostredí (ZK) 

144 Se02 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Svätopluk 

BR 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 1203 /ST Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť – Návrh na 
zmiešané územie bývania a rekreácie na základe dlhodobého 
reálneho vývoja a súčasného stavu v území – návrh regulácie 
rozvoja územia miesto doterajšej živelnej výstavby, 
(Návrh na rozvojové územie v lokalite  – vzhľadom na polohu, 
stav, konfiguráciu terénu, orientáciu ku svetovým stranám,...) 

 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Vinice X Vinice – obhospod. (VIN) 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň, malé lokálne námestia 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

145 Se03 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Svätopluk 

BR 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 1203 /ST Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť – Návrh na 
zmiešané územie bývania a rekreácie na základe dlhodobého 
reálneho vývoja a súčasného stavu v území – návrh regulácie 
rozvoja územia miesto doterajšej živelnej výstavby, 
(Návrh na rozvojové územie v lokalite  – vzhľadom na polohu, 
stav, konfiguráciu terénu, orientáciu ku svetovým stranám,...) 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň, malé lokálne námestia 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

 

Sv (19) Svätopluk – východ (146)                                                                                                                                                                                                                                                                 (19)   Svätopluk – východ (146) 

146 Sv01 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Svätopluk 

IR 1+1 Solitérna 
zástavba 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav 0 1203 /ST Bývalé potoky identifikované na podklade starých katastrálnych 
máp Devína (doporučené zachovanie a revitalizácia plôch 
zelene v línii bývalých vodných tokov ako krajinotvorný, 
kompozičný prvok s ekologickým a estetickým významom) Zachovaná časť biokoridoru 

bývalého vodného toku 
X Zachované plochy pôvodnej 

krajinnej zelene 
v urbaniz. prostredí (ZK) 

 

Mn (20) Merice I (147 – 149)                                                                                                                                                                                                                                                                                     (20)   Merice I (147 – 149) 

147 Mn01 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality – 
Merice I 

BR 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav 4 1002 /ST Zachovať svahy – súčasť najvýznamnejších panoramatických 
pohľadov a krajinných scenérií – bez obytnej zástavby, 
(Návrh na rozvojové územie v lokalite  – vzhľadom na polohu, 
stav, konfiguráciu terénu, orientáciu ku svetovým stranám,...) Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 

individuálnej rekreácie (ZR) 
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148 Mn02 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality – 
Merice I 

IR 1+1 Solitérna 
zástavba 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav 4 1002 /ST Zachovať svahy – súčasť najvýznamnejších panoramatických 
pohľadov a krajinných scenérií – bez obytnej zástavby, 
(Návrh na rozvojové územie v lokalite  – vzhľadom na polohu, 
stav, konfiguráciu terénu, orientáciu ku svetovým stranám,...) 

149 Mn03 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality – 
Merice I 

ZK –- Sídelná 
zeleň 

Sídelná zeleň X Zachované rozsiahlejšie 
plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom 
prostredí (ZK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002 /ST Zachovať svahy – súčasť najvýznamnejších panoramatických 
pohľadov a krajinných scenérií – bez obytnej zástavby, 

 

Md (21) Merice II (150 – 152)                                                                                                                                                                                                                                                                                    (21)   Merice II (150 – 152) 

150 Md01 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality – 
Merice II 

IR 1+1 Solitérna 
zástavba 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1203 /ST Bývalé potoky identifikované na podklade starých katastrálnych 
máp Devína (doporučené zachovanie a revitalizácia plôch 
zelene v línii bývalých vodných tokov ako krajinotvorný, 
kompozičný prvok s ekologickým a estetickým významom) 

Biokoridor 
bývalého 
vod. toku 

Zachovaná časť biokoridoru 
bývalého vodného toku 

X Zachované plochy pôvodnej 
krajinnej zelene 
v urbaniz. prostredí (ZK) 

151 Md02 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality – 
Merice II 

IR 1+1 Solitérna 
zástavba 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1203 /ST  

152 Md03 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality – 
Merice II 

IR 1+1 Solitérna 
zástavba 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1203 /ST  

 

Ss (22) Štítová – sever (153 – 155)                                                                                                                                                                                                                                                             (22)   Štítová – sever (153 – 155) 

153 Ss01 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Štítová 

BR 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 1203/ST Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť – Návrh na 
zmiešané územie bývania a rekreácie na základe dlhodobého 
reálneho vývoja a súčasného stavu v území – návrh regulácie 
rozvoja územia miesto doterajšej živelnej výstavby, 
(Návrh na rozvojové územie v lokalite  – vzhľadom na polohu, 
stav, konfiguráciu terénu, orientáciu ku svetovým stranám,...) 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

154 Ss02 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Štítová 

BR 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 1203/ST Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť – Návrh na 
zmiešané územie bývania a rekreácie na základe dlhodobého 
reálneho vývoja a súčasného stavu v území – návrh regulácie 
rozvoja územia miesto doterajšej živelnej výstavby, 
(Návrh na rozvojové územie v lokalite  – vzhľadom na polohu, 
stav, konfiguráciu terénu, orientáciu ku svetovým stranám,...) 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

155 Ss03 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Štítová 

ZTP –- Sídelná 
zeleň 

Terasové plochy zelene X Terasové plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami 
(ZTP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1110/ST Drobné vyhliadkové plochy na zelených terasách pozdĺž ulice 
Nová, ako súčasť obytnej zástavby a súčasne ako súčasť 
rekreačných trás, 

 

Td (23) Tri domky a Pod Troma domkami (156 – 159)                                                                                                                                                                                               (23)   Tri domky a Pod Troma domkami (156 – 159) 

156 Td01 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality – 
Tri domky 

BR 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 102/ST Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť – Návrh na 
zmiešané územie bývania a rekreácie na základe dlhodobého 
reálneho vývoja a súčasného stavu v území – návrh regulácie 
rozvoja územia miesto doterajšej živelnej výstavby, 
(Návrh na rozvojové územie v lokalite  – vzhľadom na polohu, 
stav, konfiguráciu terénu, orientáciu ku svetovým stranám,...), 
V západnej časti, pri Novej Lomnickej, vybudovať parkovisko, 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Parkovisko XP Sprievodná zeleň parkoviska 
(ZCK) 

157 Td02 Bytový dom 
pri areáli ZŠ v 
lokalite – Tri domky 

BBD 3+1 Solitérny 
objekt byt. 
domu 

Poloverejné priestranstvá pri 
bytovom dome, zeleň 

XV Zeleň poloverejných 
komunikačných priestorov – 
verejné priestranstvá (ZVP) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 102/ST  

158 Td03 Vodár. objekt v l. Tri 
domky.(chlórovňa) 

TV 1+1 Solitérny 
objekt TV 

Areál objektu TV XV Zeleň areálu TV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 102/ST  

159 Td04 Pôvodné 
záhradkárske  
a chatové lokality – 
Tri domky 

BR 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 102/ST Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť – Návrh na 
zmiešané územie bývania a rekreácie na základe dlhodobého 
reálneho vývoja a súčasného stavu v území – návrh regulácie 
rozvoja územia miesto doterajšej živelnej výstavby, 
(Návrh na rozvojové územie v lokalite  – vzhľadom na polohu, 
stav, konfiguráciu terénu, orientáciu ku svetovým stranám,...) 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 
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Dk (24) Dolné koruny (160 – 164)                                                                                                                                                                                                                                                                   (24)   Dolné koruny (160 – 164) 

160 Dk01 Pôvodné záhradk. 
a chatové lokality – 
Dolné koruny 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ  

161 Dk02 Pôvodné záhradk. 
a chatové lokality – 
Dolné koruny 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ  

162 Dk03 Pôvodné záhradk. 
a chatové lokality – 
Dolné koruny 

IR 1+1 Solitérna 
zástavba 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1203/ST  

163 Dk04 Pôvodné záhradk. 
a chatové lokality – 
Dolné koruny 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ  

164 Dk05 Pôvodné záhradk. 
a chatové lokality – 
Dolné koruny 

OVL 2+1 Solitérna 
zástavba 
objektov 
OV 

Poloverejné priestranstvá pri 
objektoch OV, námestie, 
parkovisko 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP), sprievod. 
zeleň parkoviska (ZCK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

2 102/RZ 

1002/RZ 

Malé lokálne centrum pri zastávke MHD na Devínskej ceste, pri 
odbočke na Dolné koruny, 

Zámery v RB164 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 59, 

 

Dg (25) Dolné Gronáre (165 – 168)                                                                                                                                                                                                                                                               (25)   Dolné Gronáre (165 – 168) 

165 Dg01 Plochy krajinnej 
zelene medzi 
Devín. lesostepou a 
Dolnokorunskou 

OVL 2+1 Solitérna 
zástavba 
objektov 
OV 

Poloverejné priestranstvá pri 
objekte OV, parkovisko 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP), 
sprievodná zeleň parkoviska 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1202/ST T. č. obhospodarované vinice, 

Malé lokálne centrum pri Dolnokorunskej ulici v rámci 
navrhovanej zástavby 

Zámery v RB165 uvedené v prílohe 14/6 (zámery...) pod č. 58, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

166 Dg02 Plochy krajinnej 
zelene medzi 
Devín. lesostepou a 
Dolnokorunskou 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1202/ST T. č. obhospodarované vinice, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

167 Dg03 Plochy krajinnej 
zelene medzi 
Devín. lesostepou a 
Dolnokorunskou 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1202/ST T. č. obhospodarované vinice, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

168 Dg04 Plochy krajinnej 
zelene medzi 
Devín. lesostepou a 
Dolnokorunskou 

VIN 1+1 Krajinná 
zeleň 

Krajinná zeleň X Vinice – obhospodarované  Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1202/ST T. č. obhospodarované vinice, 

Možnosť výstavby vinohradníckych domčekov 
poľnohospodárskeho charakteru v rozsahu stanovenej regulácie, 

 

Gr (26) Gronáre (169 – 172)                                                                                                                                                                                                                                                                                    (26)   Gronáre (169 – 172) 

169 Gr01 Trávnaté plochy pri 
Devínskej ceste, 
pod Dolnými 
korunami 

OVL 2+1 Solitérna 
zástavba 
objektov 
OV 

Verejné priestranstvá pri 
objekte OV 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1002/RZ Plochy extenzívne udržiavané a extenzívne využívané (bodové 
prvky TV), možnosť umiestniť areál Požiarnej zbrojnice, 

Malé lokálne centrum pri zastávke MHD na Devínskej ceste, pri 
odbočke na Dolné koruny, nadväzujúce na areál OV a Strelnicu, 
malé lokálne námestie pred vstupom do PR Fialková dolina, 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

170 Gr02 Existujúci areál OV 
pri Devínskej ceste, 
pod Dolnými 
korunami 

OVM 3+1 Solitérna 
zástavba 
objektov 
OV 

Areál objektu OV XV Zeleň areálu OV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 201/ST Existujúci areál SOŠ policajného zboru SR 

Stabilizačná zeleň medzi 
areálom Strednej školy 
a Devínskou cestou  

X Vegetačná stabilizácia 
svahov (ZH) 
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171 Gr03 Existujúci areál 
OVS (Strelnica) 

OVS 2+1 Solitérna, 
radová 
zástavba 
objektov 
OV 

Areál objektu OVS XV Zeleň areálu OVS (ZA) Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 401/ST Požiadavka prekryť športovú strelnicu z bezpečnostných 
dôvodov a y dôvodu ochrany okolitého územia pred hlukom, 

Športové plochy areálu OVS X Zeleň športových plôch 

Stabilizačná zeleň medzi 
areálom Strelnice a Devínskou 
cestou  

X Vegetačná stabilizácia 
svahov (ZH) 

172 Gr04 Plochy krajinnej 
zelene pod Dolnými 
korunami 

NDV –- Krajinná 
zeleň 

Krajinná zeleň X Plochy nelesnej drevinovej 
vegetácie (NDV) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1002 /RZ Vybudovať lokálne pešie trasy, oddychové lúčky, nástupnú trasu 
do Fialkovej doliny z navrhovaného lokálneho centra (pri 
zastávke MHD) Dolné koruny, 

 

Vn (27) Nad Viničnou I (173 – 176)                                                                                                                                                                                                                                                              (27)   Nad Viničnou I (173 – 176) 

173 Vn01 Solitérny pozemok 
RD nad Viničnou 

BRD 2+1 Solitérny 
objekt 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 4 1202/ST  

174 Vn02 Plochy krajinnej 
zelene nad Viničnou 

BR 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1202/ST T. č. obhospodarované vinice, 

Možnosť výstavby vinohradníckych /agroturistických domov 
v rozsahu stanovenej regulácie, 

Zámery v RB174 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 64, 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

175 Vn03 Plochy krajinnej 
zelene nad Viničnou 

VTP 1+1 Sídelná 
zeleň 

Sídelná zeleň – vinice 
v zastavanom území 

X Terasové plochy viníc 
s parkovými a prírode 
blízkymi úpravami (VTP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

2 1202/ST T. č. obhospodarované vinice, 

Možnosť výstavby vinohradníckych domčekov 
poľnohospodárskeho charakteru v rozsahu stanovenej regulácie, 

Zámery v RB175 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 64, 

176 Vn04 Plochy krajinnej 
zelene nad Viničnou 

VIN 1+1 Krajinná 
zeleň 

Krajinná zeleň X Vinice – obhospodarované  Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1202/ST T. č. obhospodarované vinice, 

Možnosť výstavby vinohradníckych domčekov 
poľnohospodárskeho charakteru v rozsahu stanovenej regulácie, 

Zámery v RB176 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 64, 

 

Vd (28) Nad Viničnou II (177 – 185)                                                                                                                                                                                                                                                            (28)   Nad Viničnou II (177 – 185) 

177 Vd01 Plochy krajinnej 
zelene nad 
Viničnou, blízko PR 
Fialková dolina 

VIN 1+1 Sídelná 
zeleň 

Sídelná zeleň X Vinice – obhospodarované  Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1202/ST T. č. obhospodarované vinice, 
Možnosť výstavby vinohradníckych domčekov 
poľnohospodárskeho charakteru v rozsahu stanovenej regulácie, 

Zámery v RB177 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 65, 

178 Vd02 Plochy krajinnej 
zelene nad 
Viničnou, blízko PR 
Fialková dolina 

BR 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1202/ST T. č. obhospodarované vinice, 
Možnosť výstavby vinohradníckych /agroturistických domov 
v rozsahu stanovenej regulácie, 

Zámery v RB178 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 65, 
Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 

individuálnej rekreácie (ZR) 

179 Vd03 Plochy krajinnej 
zelene nad 
Viničnou, blízko PR 
Fialková dolina 

TV 1 Solitérny 
objekt TV  

Areál objektu TV XV Zeleň areálu TV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 601/ST  

180 Vd04 Plochy kraj. zelene 
nad Viničnou, blízko 
PR Fialková dolina 

VTP 1+1 Sídelná 
zeleň 

Sídelná zeleň – vinice 
v zastavanom území 

X Terasové plochy viníc 
s parkovými a prírode 
blízkymi úpravami (VTP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST Možnosť výstavby vinohradníckych domčekov 
poľnohospodárskeho charakteru v rozsahu stanovenej regulácie, 

Zámery v RB180 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 65, 

181 Vd05 Plochy krajinnej 
zelene nad 
Viničnou, blízko PR 
Fialková dolina 

BR 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1202/ST T. č. obhospodarované vinice, 
Možnosť výstavby vinohradníckych /agroturistických domov 
v rozsahu stanovenej regulácie, 

Zámery v RB181 uvedené v prílohe 14/6 (zámery...) pod č. 65, 
Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 

individuálnej rekreácie (ZR) 

182 Vd06 Plochy krajinnej 
zelene nad 
Viničnou, blízko PR 
Fialková dolina 

BR 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1202/ST T. č. obhospodarované vinice, 
Možnosť výstavby vinohradníckych /agroturistických domov 
v rozsahu stanovenej regulácie, 

Zámery v RB182 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 65, 
Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 

individuálnej rekreácie (ZR) 

183 Vd07 Plochy kraj. zelene 
nad Viničnou, blízko 
PR Fialková dolina 

VTP 1+1 Sídelná 
zeleň 

Sídelná zeleň – vinice 
v zastavanom území 

X Terasové plochy viníc 
s parkovými a prírode 
blízkymi úpravami (VTP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1202/ST T. č. obhospodarované vinice, 
Možnosť výstavby vinohradníckych domčekov 
poľnohospodárskeho charakteru v rozsahu stanovenej regulácie, 

Zámery v RB183 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 65, 
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184 Vd08 Plochy krajinnej 
zelene nad 
Viničnou, blízko PR 
Fialková dolina 

BR 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1202/ST T. č. obhospodarované vinice, 

Možnosť výstavby vinohradníckych /agroturistických domov 
v rozsahu stanovenej regulácie, 

Zámery v RB184 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 65, 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

185 Vd09 Plochy krajinnej 
zelene nad 
Viničnou, blízko PR 
Fialková dolina 

BR 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD a 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1202/ST T. č. obhospodarované vinice, 

Možnosť výstavby vinohradníckych /agroturistických domov 
v rozsahu stanovenej regulácie, 

Zámery v RB185 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 65, 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

 

Fd (29) Pod Fialkovou dolinou (186)                                                                                                                                                                                                                                                       (29)   Pod Fialkovou dolinou (186) 

186 Fd01 Existujúca zástavba 
pri Devínskej ceste 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 4 1002/RZ Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, 

 

Mj (30) Mokrá jama (187 – 191)                                                                                                                                                                                                                                                                        (30)   Mokrá jama (187 – 191) 

187 Mj01 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste, 
pri Kameňolome 

OVM 2+1 Solitérna 
zástavba 
objektov 
OV 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OV, námestie, 
parkovisko 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP), sprievod. 
zeleň parkoviska (ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 201/RZ Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, 

Zámery v RB187 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 61, 

188 Mj02 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste, 
pri Kameňolome 

OVM 2+1 Solitérna 
zástavba 
objektov 
OV 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OV, námestie, 
parkovisko 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP), sprievod. 
zeleň parkoviska (ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 201/RZ Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, 

Zámery v RB188 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 61, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Parkové plochy zelene (ZP) 

189 Mj03 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste, 
pri Kameňolome 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ  

190 Mj04 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste, 
pri Kameňolome 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ  

191 Mj05 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste, 
pri Kameňolome 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Parkové plochy zelene (ZP) 

 

Sh (31) Stará horáreň (192 – 194)                                                                                                                                                                                                                                                                  (31)   Stará horáreň (192 – 194) 

192 Sh01 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste, 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZR) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, minimalizovať výjazdy 
zo súkromných pozemkov na Devínsku cestu, 

193 Sh02 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste, 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZR) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, minimalizovať výjazdy 
zo súkromných pozemkov na Devínsku cestu, 

194 Sh03 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste, 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
rod. domov 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZR) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, minimalizovať výjazdy 
zo súkromných pozemkov na Devínsku cestu, 

 

Zc (32) Zlaté schody (195 – 201)                                                                                                                                                                                                                                                                    (32)   Zlaté schody (195 – 201) 

195 Zc01 Pôvodné 
záhradkárske 
a chatové lokality 
nad Devín. cestou 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, minimalizovať výjazdy 
zo súkromných pozemkov na Devínsku cestu, 

Vybudovať stabilizačnú zeleň nad Devínskou cestou (vegetačná 
stabilizácia svahov nad Devínskou cestou), 

Stabilizačná zeleň nad 
Devínskou cestou  

X Vegetačná stabilizácia 
svahov (ZH) 
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196 Zc02 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
nad Devín. cestou 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, minimalizovať výjazdy 
zo súkromných pozemkov na Devínsku cestu, 

197 Zc03 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
nad Devín. cestou 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ  

198 Zc04 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
nad Devín. cestou 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ  

199 Zc05 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
nad Devín. cestou 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ  

200 Zc06 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
nad Devín. cestou 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ  

201 Zc07 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
nad Devín. cestou 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ  

 

Ps (33) Pri Sihoti – sever (202 – 203)                                                                                                                                                                                                                                                       (33)   Pri Sihoti – sever (202 – 203 

202 Ps01 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 102/ST 

1203/ST 

Obmedzenie výstavby v inundačnom území Dunaja podľa 
požiadaviek vodohospodárskych orgánov, 
Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, minimalizovať výjazdy 
zo súkromných pozemkov na Devínsku cestu, 
Návrh vybudovať pozdĺž Karloveského ramena ochrannú 
protipovodňovú hrádzu a cyklistický chodník po hrádzi, 

203 Ps02 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 102/ST Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, minimalizovať výjazdy 
zo súkromných pozemkov na Devínsku cestu, 

 

Pv (34) Pri Sihoti – severovýchod (204 – 208)                                                                                                                                                                                                                        (34)   Pri Sihoti – severovýchod (204 – 208) 

204 Pv01 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ 

 

Obmedzenie výstavby v inundačnom území Dunaja podľa 
požiadaviek vodohospodárskych orgánov, 

Lokalita vhodná pre umiestnenie OVL, 

Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, minimalizovať výjazdy 
zo súkromných pozemkov na Devínsku cestu, 
Návrh vybudovať pozdĺž Karloveského ramena ochrannú 
protipovodňovú hrádzu a cyklistický chodník po hrádzi, 

205 Pv02 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 102/ST 

 

Obmedzenie výstavby v inundačnom území Dunaja podľa 
požiadaviek vodohospodárskych orgánov, 

Návrh vybudovať pozdĺž Karloveského ramena ochrannú 
protipovodňovú hrádzu a cyklistický chodník po hrádzi, 

206 Pv03 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Návrh 
(N) 

Stav (S) 

0 102/RZ 

1203/ST 

Obmedzenie výstavby v inundačnom území Dunaja podľa 
požiadaviek vodohospodárskych orgánov, 

Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, minimalizovať výjazdy 
zo súkromných pozemkov na Devínsku cestu, 

Návrh vybudovať pozdĺž Karloveského ramena ochrannú 
protipovodňovú hrádzu a cyklistický chodník po hrádzi, 

207 Pv04 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste 

BRD 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ Obmedzenie výstavby v inundačnom území Dunaja podľa 
požiadaviek vodohospodárskych orgánov, 

Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, minimalizovať výjazdy 
zo súkromných pozemkov na Devínsku cestu, 

Návrh vybudovať pozdĺž Karloveského ramena ochrannú 
protipovodňovú hrádzu a cyklistický chodník po hrádzi, 
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208 Pv05 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste 

OVL 2+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad rodinných 
domov (ZRD),  

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ Obmedzenie výstavby v inundačnom území Dunaja podľa 
požiadaviek vodohospodárskych orgánov, 

Lokalita vhodná pre umiestnenie OVL, 

Návrh vybudovať pozdĺž Karloveského ramena ochrannú 
protipovodňovú hrádzu a cyklistický chodník po hrádzi, 

Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, minimalizovať výjazdy 
zo súkromných pozemkov na Devínsku cestu, 

Zámery v RB208 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 62, 

Verejné priestranstvá pri 
objekte OV, parkovisko 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP), sprievod. 
zeleň parkoviska (ZCK) 

 

Pj (35) Pri Sihoti – juh (209 – 212)                                                                                                                                                                                                                                                              (35)   Pri Sihoti – juh (209 – 212) 

209 Pj01 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste 

IR 1+1 Solitérna 
zástavba 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1203/ST Obmedzenie výstavby v inundačnom území Dunaja podľa 
požiadaviek vodohospodárskych orgánov, 

Návrh vybudovať pozdĺž Karloveského ramena ochrannú 
protipovodňovú hrádzu a cyklistický chodník po hrádzi, 

210 Pj02 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste 

IR 1+1 Solitérna 
zástavba 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1203/ST Obmedzenie výstavby v inundačnom území Dunaja podľa 
požiadaviek vodohospodárskych orgánov, 

Návrh vybudovať pozdĺž Karloveského ramena ochrannú 
protipovodňovú hrádzu a cyklistický chodník po hrádzi, 

211 Pj03 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste 

IR 1+1 Solitérna 
zástavba 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1203/ST Obmedzenie výstavby v inundačnom území Dunaja podľa 
požiadaviek vodohospodárskych orgánov, 

Návrh vybudovať pozdĺž Karloveského ramena ochrannú 
protipovodňovú hrádzu a cyklistický chodník po hrádzi, 

212 Pj04 Pôvodné záhradkár. 
a chatové lokality 
pri Devínskej ceste 

H –- Ochranná 
protipovod-
ňová 
hrádza 

Ochranná protipovodňová 
hrádza 

X Zeleň ochrannej 
protipovodňovej hrádze (H) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1203/ST Obmedzenie výstavby v inundačnom území Dunaja podľa 
požiadaviek vodohospodárskych orgánov,  

Návrh vybudovať pozdĺž Karloveského ramena ochrannú 
protipovodňovú hrádzu a cyklistický chodník po hrádzi,  

 

Ct (36) Cintorín (213)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (36)   Cintorín(213) 

213 Ct01 V severnej časti 
historickej obce 

ZC –- Sídelná 
zeleň 

Cintorín X Zeleň cintorína Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1120/ST  

 

Vp (37) Panské – vinice (214 – 217)                                                                                                                                                                                                                                                          (37)   Panské – vinice (214 – 217) 

214 Vp01 Plochy severne od 
Novej Lomnickej 

VTP –- Sídelná 
zeleň 

Sídelná zeleň – vinice 
v zastavanom území 

X Terasové plochy viníc 
s parkovými a prírode 
blízkymi úpravami (VTP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/RZ Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu uplatniť pozdĺž ul. 
Dolná Panská súvislý pás pozemkov na výstavbu rodinných 
domov, ostatné územie – vinohradnícky park  

V roku 2009 boli vinice zlikvidované, 

Zámery v RB214 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 63, 

215 Vp02 Plochy severne od 
Novej Lomnickej 

ZTP –- Sídelná 
zeleň 

Terasové plochy zelene X Terasové plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami 
(ZTP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/RZ  

216 Vp03 Plochy severne od 
Novej Lomnickej 

ZCK –- Komu-
nikačný 
priestor 

Pešia spojovacia ulička XP Zeleň VKP – líniové priestory 
(ZCK) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST  

217 Vp04 Plochy severne od 
Novej Lomnickej 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 4 1002/ST 

401/X/RZ 

Existujúci rodinný dom (vila) na rozsiahlom pozemku,  

 

Dp (38) Devínsky potok (218 – 226)                                                                                                                                                                                                                                                           (38)   Devínsky potok (218 – 226) 

218 Dp01 Zastavané plochy 
pozdĺž potoka 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ 

1110/ST 

Nepodporovať ďalej výstavbu v širšom koridore potoka, 
stabilizovať koryto a sprievodnú zeleň drobného vodného toku 
južne od zástavby, 
Vybudovať pešiu spojovaciu uličku pozdĺž juhozápadnej hranice 
medzi Štítovou a Lomnickou, 
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219 Dp02 Koryto občasného 
vodného toku nad 
Starou Lomnickou 

NVT 

ZVT 

–- Drobný 
vodný tok 
s breh. 
porastom 

Biokoridor občasného 
vodného toku 

X Sprievodná zeleň drobných 
vodných tokov a vodných 
plôch (ZVT) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

3 1110/ST Nepodporovať ďalej výstavbu v širšom koridore potoka, 
stabilizovať koryto a sprievodnú zeleň drobného vodného toku, 
Vzhľadom na špecifický (vidiecky) a výrazne prírodný charakter 
MČ zachovať rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej zelene aj 
v urbanizovanom prostredí,  

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – vo funk. ploche 1110 (parky, 
sad. a lesopark. úpravy) nemôže byť krajinná a ekostab. zeleň, 

Stabilizačná zeleň na svahoch 
koridoru drobného vodného 
toku 

X Vegetačná stabilizácia 
svahov (ZH) 

220 Dp03 Koryto občasného 
vodného toku nad 
Starou Lomnickou 

ZVT –- Drobný 
vodný tok 
s breh. 
porastom 

Biokoridor občasného 
vodného toku 

X Sprievodná zeleň drobných 
vodných tokov a vodných 
plôch (ZVT) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

3 1110/ST Nepodporovať ďalej výstavbu v širšom koridore potoka, 
stabilizovať koryto a sprievodnú zeleň drobného vodného toku, 
Vzhľadom na špecifický (vidiecky) a výrazne prírodný charakter 
MČ zachovať rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej zelene aj 
v urbanizovanom prostredí,  

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – vo funk. ploche 1110 (parky, 
sad. a lesopark. úpravy) nemôže byť krajinná a ekostab. zeleň, 

221 Dp04 Zastavané plochy 
pozdĺž potoka 

ZTP – Sídelná 
zeleň  

Terasové plochy zelene 

Chodník 

X Terasové plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami 
(ZTP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ  

222 Dp05 Zastavané plochy 
pozdĺž potoka 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ Nepodporovať ďalej výstavbu v širšom koridore potoka, 
stabilizovať koryto a sprievodnú zeleň drobného vodného toku, 
Vzhľadom na špecifický (vidiecky) a výrazne prírodný charakter 
MČ zachovať rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej zelene aj 
v urbanizovanom prostredí,  

223 Dp06 Zastavané plochy 
pozdĺž potoka 

BRD 1+1 Solitérna 
zástavba 
RD 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad RD (ZRD) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 102/RZ Nepodporovať ďalej výstavbu v širšom koridore potoka, 
stabilizovať koryto a sprievodnú zeleň drobného vodného toku, 
Vzhľadom na špecifický (vidiecky) a výrazne prírodný charakter 
MČ zachovať rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej zelene aj 
v urbanizovanom prostredí,  

224 Dp07 Zastavané plochy 
pozdĺž potoka 

IR 1+1 Solitérna 
zástavba 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 4 1110/ST Nepodporovať ďalej výstavbu v širšom koridore potoka, 
stabilizovať koryto a sprievodnú zeleň drobného vodného toku, 
Vzhľadom na špecifický (vidiecky) a výrazne prírodný charakter 
MČ zachovať rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej zelene aj 
v urbanizovanom prostredí,  

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – vo funk. ploche 1110 (parky, 
sad. a lesopark. úpravy) nemôže byť krajinná a ekostab. zeleň, 

225 Dp08 Zastavané plochy 
pozdĺž potoka 

ZVT –- Drobný 
vodný tok 
s breh. 
porastom 

Biokoridor (občasného) 
vodného toku 

X Sprievodná zeleň drobných 
vodných tokov a vodných 
plôch (ZVT) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

3 1110/ST Nepodporovať ďalej výstavbu v širšom koridore potoka, 
stabilizovať koryto a sprievodnú zeleň drobného vodného toku, 
Vzhľadom na špecifický (vidiecky) a výrazne prírodný charakter 
MČ zachovať rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej zelene aj 
v urbanizovanom prostredí,  

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – vo funk. ploche 1110 (parky, 
sad. a lesopark. úpravy) nemôže byť krajinná a ekostab. zeleň, 

226 Dp09 Zastavané plochy 
pozdĺž potoka 

IR 1+1 Solitérna 
zástavba 
objektov ID 

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 4 1110/ST Nepodporovať ďalej výstavbu v širšom koridore potoka, 
stabilizovať koryto a sprievodnú zeleň drobného vodného toku, 
Vzhľadom na špecifický (vidiecky) a výrazne prírodný charakter 
MČ zachovať rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej zelene aj 
v urbanizovanom prostredí,  

Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – vo funk. ploche 1110 (parky, 
sad. a lesopark. úpravy) nemôže byť krajinná a ekostab. zeleň, 

 

Vi (39) Staré vinohrady (227)                                                                                                                                                                                                                                                                             (39)   Staré vinohrady (227) 

227 Vi01 Pás krajinnej zelene 
vo svahu nad 
Záhradkami 

ZTP –- Sídelná 
zeleň 

Terasové plochy zelene 

Chodník 

X Terasové plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami 
(ZTP) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1110/ST Revitalizovať existujúce neudržiavané plochy náletovej zelene 
na terasové plochy zelene s prírode blízkymi úpravami, 
chodníkmi, oddychovými a vyhliadkovými terasami, 

 

Rk (40) Rekreačný koridor dunajského a moravského nábrežia (228 – 259)                                                                                                                     (40)   Rekreačný koridor dunajského a moravského nábrežia (228 – 259) 

228 Rk01 Nábrežie Moravy, 
oproti Geolog. 
múzeu 

OVS 2+1 Solitérny 
objekt 
OVS, 
lodenica 

Priestranstvá pri objektoch 
OV, parkovisko 

XV Zeleň pri objektoch OVS – 
parkové plochy zelene 
/plochy zelene s prírode 
blízkymi úpravami (ZP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1002/ST Objekt OVS – lodenica – viazaný na vodný tok, navrhovaný na 
vyvýšenej ploche na úrovni cesty, mimo inundačného územia 
Moravy, dopravný prístup od Kremeľskej cesty, 

Zámery v RB228 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 01,02, 
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229 Rk02 Nábrežie Moravy, 
medzi v. t. Morava a 
Kremeľskou 

SRP –- Prírodné 
šport. rekr. 
plochy,vod. 
táborisko 

Športové a rekreačné plochy 
prírodného charakteru vo 
voľnej krajine – lúčne plochy 

X Zeleň športových a 
rekreačných plôch 
prírodného charakteru (LCP) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1002/ST Vodácke táborisko (otvorená lúčna plocha bez pevných stavieb), 

Možnosť umiestniť aj cyklotáborisko, 

Zámery v RB229 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 03, 

230 Rk03 Nábrežie Moravy, 
medzi v. t. Morava a 
Kremeľskou 

SRP –- Prírodné 
šport. rekr. 
plochy 

Športové a rekreačné plochy 
prírodného charakteru vo 
voľnej krajine – lúčne plochy 

X Zeleň športových a 
rekreačných plôch 
prírodného charakteru (LCP) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1002/ST Otvorené lúčne plochy, 

Zámery v RB230 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 05 

231 Rk04 Nábrežie Moravy, 
medzi v. t. Morava a 
Kremeľskou 

SRP –- Prírodné 
šport. rekr. 
plochy 

Športové a rekreačné plochy 
prírodného charakteru vo 
voľnej krajine – lúčne plochy 

X Zeleň športových a 
rekreačných plôch 
prírodného charakteru (LCP) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1002/ST Otvorené lúčne plochy, 

Zámery v RB231 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 05, 

232 Rk05 Nábrežie Moravy, 
medzi v. t. Morava a 
Kremeľskou 

ZIN –- Krajinná 
zeleň 

Plochy krajinnej zelene 
v inundačnom území 

X Zamokrené a mokraďové 
plochy inundačného územia, 
sprievodná zeleň v. t. Dunaj 
a Morava (ZIN) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST Vodácke úväzisko, 

Vyčistiť plochy krajinnej zelene v inundačnom území Moravy, 
znečistené drobným rozptýleným odpadom, 

233 Rk06 Svah medzi 
Kremeľskou a inun. 
územím Moravy 

ZH --- Krajinná 
zeleň 

Stabilizačná zeleň medzi 
Kremeľskou a inundačným 
územím Moravy 

X Vegetačná stabilizácia 
svahov (ZH) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1002 Rekonštruovať starú hrádzu, priepust pod hrádzou, odstrániť 
zvyšky konštrukcie prístrešku pri hrádzi, 

Na korune hrádze je vedený cyklistický chodník, 

234 Rk07 Stará hrádza pri 
Morave 

H --- Ochranná 
protipovod-
ňová 
hrádza 

Ochranná protipovodňová 
hrádza 

X Zeleň ochrannej 
protipovodňovej hrádze (H) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST  

235 Rk08 Plochy v severnom 
križovaní 
Kremeľskej 
a Muránskej  

ZP --- Sídelná 
zeleň 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST Voľné, neupravené plochy v severnom križovaní Kremeľskej 
a Muránskej  

Námestie v severnom začiatku /závere nábrežnej promenády, 

236 Rk09 Hranica medzi 
Muránskou 
a inundačným 
územím Moravy 

H --- Ochranná 
protipovod-
ňová 
hrádza 

Ochranná protipovodňová 
hrádza 

X Zeleň ochrannej 
protipovodňovej hrádze (H) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1002/ST Na korune hrádze je navrhovaný cyklistický chodník, 

Do telesa hrádze sú votknuté objekty OVR, pešie chodníky ku 
Morave (hrádza vo výstavbe),  

237 Rk10 Plochy na 
Muránskej – 
severná časť  

DVP --- 

Výhľad 
2+1 

(park. 
terasy) 

Parkovisko Parkovisko XP Sprievodná zeleň parkoviska 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/ST Časť plochy bývalého futbalového ihriska – návrh na záchytné 
parkovisko, vo výhľade dvojúrovňové parkovanie na otvorených 
terasách s drobnou vybavenosťou, v západnej časti parkovacej 
plochy prevádzkové objekty ku prírodnému kúpalisku, 

Zámery v RB237 uvedené v prílohe 14/6 (zámery...) pod č. 06, 

238 Rk11 Plochy na 
Muránskej – 
severná časť 
(futbalové ihrisko) 

OVR 2+1 Solitérna, 
rad. zást. 
objektov 
OVR 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OVR 

XV Zeleň pri objektoch OVR ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/ST Do telesa hrádze sú votknuté drobné objekty OVR, pešie 
chodníky ku Morave (hrádza vo výstavbe), 

Zámery v RB238 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 08, 

239 Rk12 Plochy na 
Muránskej – 
severná časť 
(futbalové ihrisko) 

OVS 1+1 Športové 
plochy, 
Solitérna 
zást. objekt 
OVS 

Športové plochy 

Zeleň areálu OVS 

X 

XV 

Zeleň plôch OVS (ZA) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/ST Športový komplex (na mieste futbalového ihriska) 

Zámery v RB239 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 09, 

240 Rk13 Plochy na 
Muránskej – 
severná časť 

DVP --- Parkovisko Parkovisko XP Sprievodná zeleň parkoviska 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/ST Parkovisko pri cintoríne a v závere nábrežnej promenády na 
Muránske, 

Zámery v RB240 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 07, 

241 Rk14 Nábrežie Moravy, 
medzi v. t. Morava a 
Muránskou 

LIN --- Krajinná 
zeleň 

Plochy krajinnej zelene 
v inundačnom území 

X Súvislé lesné porasty inund. 
územia (sprievodná zeleň v. 
tokov Dunaj a Morava) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST Vyčistiť plochy krajinnej zelene v inundačnom území Moravy, 
znečistené drobným rozptýleným odpadom, 

242 Rk15 Nábrežie Moravy, 
medzi v. t. Morava a 
Muránskou 

SRP --- Prírodné 
šport. rekr. 
plochy 

Športové a rekreačné plochy 
prírodného kúpaliska vo voľnej 
krajine 

X Zeleň športových a 
rekreačných plôch 
prírodného charakteru (LCP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST 
901/ST 

Zámery v RB242 uvedené v prílohe 14/6 (zámery...) pod č. 08, 

243 Rk16 Nábrežie Moravy, 
medzi v. t. Morava a 
Muránskou 

NVT --- Prírodná 
vodná 
plocha 

Vodná plocha X Ostatné vodné toky 
(vodohosp. nevýznamné v. 
toky), vodné plochy (NVT) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST 
901/ST 

Obnoviť pôvodný zámer Devína – vybudovať prírodné kúpalisko, 

Zariadenia OV ku kúpalisku – sústredené pri hrádzi (Muránska), 

Zámery v RB243 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 08, 

244 Rk17 Nábrežie Moravy 
a Dunaja pod 
Devínskym hradom 

ZNP --- Krajinná 
zeleň, 
nábrežná 
promenáda 

Plochy krajinnej zelene, plochy 
nábrežnej promenády pri 
sprietočnenom ramene 
Moravy, prístav 

X Zeleň Moravskej a Dunajskej 
nábrežnej promenády s 
prírode blízkymi úpravami 
(ZNP) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST Vybudovať prístav malých rekreačných plavidiel na 
sprietočnenom ramene Moravy, 

Zámery v RB244 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 10,20 
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245 Rk18 Nábrežie Moravy, 
medzi v. t. Morava a 
Muránskou 

VVT --- Rameno 
Moravy 

Vodný tok Morava – 
sprietočnené rameno 

X Dunaj, Morava (vodohosp. 
významné v. t.), ramená 
Dunaja a Moravy (VVT) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST 
901/ST 

Sprietočnenie ramena Moravy, 

Zámery v RB245 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 10, 

246 Rk19 Nábrežie Moravy, 
medzi v. t. Morava a 
Muránskou 

RNP --- Krajinná 
zeleň, 
existujúci 
objekt TV 

Rekreačné plochy nábrežnej 
promenády 

X Rekreačné plochy Moravskej 
a Dunajskej nábrežnej 
promenády s parkovými 
úpravami, prvkami MA šport. 
rekreačného charakteru 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1003/RZ Ústredné rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej nábrežnej 
promenády s parkovými úpravami, s prvkami malej architektúry, 

Upraviť kamenný chodník pri brehu Dunaja, 

247 Rk20 Nábrežie Moravy 
a Dunaja pod 
Devínskym hradom 

ZBP --- Krajinná 
zeleň, 
osobný 
prístav 

Trávnaté brehové porasty 

Osobný prístav s mólami 

X Trávnaté brehové porasty 
Dunajského nábrežia – 
Slovanské nábrežie(ZBP) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST Vybudovať osobný prístav s mólami, 

Zámery v RB247 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 23, 

248 Rk21 Nábrežie Moravy 
a Dunaja pod 
Devínskym hradom 

HNP –- Nábrežná 
promenáda 

Plochy nábrežnej promenády X –- Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST Dobudovať promenádový chodník s príslušnou vybavenosťou 
a úpravami zodpovedajúcimi významu územia (prvky malej 
architektúry, dlažba, osvetlenie,...) 

Zámery v RB248 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 22, 

249 Rk22 Nábrežie Dunaja 
pod Devínskym 
hradom 

H –- Ochranná 
protipovod-
ňová 
hrádza 

Ochranná protipovodňová 
hrádza 

X Zeleň ochrannej 
protipovodňovej hrádze (H) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1002/ST Na korune hrádze je navrhovaný cyklistický chodník, 

Do telesa hrádze sú votknuté objekty OVR, pešie chodníky, 
vyhliadkové móla (hrádza vo výstavbe), 

250 Rk23 Začiatok nábrežnej 
promenády pri 
Kremeľskej  

DVP --- Parkovisko Parkovisko XP Sprievodná zeleň parkoviska 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/ST  

251 Rk24 Územie pod 
Dolnými korunami, 
pri Devínskej ceste 

NDV –- Krajinná 
zeleň 

Plochy krajinnej zelene X Nelesná drevinová vegetácia 
(NDV) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST  

252 Rk25 Územie pod 
Dolnými korunami, 
pri Devínskej ceste 

SRP 1+1 Prírodné 
šport. rekr. 
plochy, 
solit. objekt 
OVR 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OVR 

XV Zeleň pri objektoch OVR ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene s prírode 
blízkymi úpravami (ZP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1002/ST Zámery v RB252 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 30, 

Prírodné šport. rekreačné 
plochy 

X Prírodné šport. rekr. plochy 
(SRP) 

253 Rk26 Územie pod 
Dolnými korunami, 
pri Devínskej ceste, 
oproti strelnici 

OVS 2+1 Solitérny 
objekt 
OVS, 
lodenica 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OVR 

XV Zeleň pri objektoch OVR ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene s prírode 
blízkymi úpravami (ZP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1002/ST Návrh na ZaD 2 ÚPN HMB (z 1002 na 1003), 

Lodenica – viazaná na v. tok, navrhovaný na vyvýšenej ploche 
na úrovni cesty, mimo inundačného územia Dunaja, dopravný 
prístup od Devínskej cesty, parkovacie plochy, detský areál 

Zámery v RB253 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 31, 

254 Rk27 Územie pod Doln. 
korunami pri Devín. 
ceste 

DVP –- Parkovisko Parkovisko XP Sprievodná zeleň parkoviska 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1002/ST Návrh na ZaD 2 ÚPN HMB (z 1002 na 1003), 

Zámery v RB254 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 33, 

255 Rk28 Územie pod 
Dolnými korunami 
pri Devínskej ceste,  

SRP 1+1 Prírodné 
šport. rekr. 
plochy, 
solit. objekt 
OVR,cyklo-
táborisko 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OVR 

XV Zeleň pri objektoch OVR ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene s prírode 
blízkymi úpravami (ZP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1002/ST Cyklotáborisko s malým prevádzkovým objektom, 

Zámery v RB255 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 28, 

Prírodné šport. rekreačné 
plochy 

X Prírodné šport. rekr. plochy 
(SRP) 

256 Rk29 Územie pod Doln. 
korunami oproti 
Fialkovej doline 

LIN –- Krajinná 
zeleň 

Plochy krajinnej zelene 
v inundačnom území 

X Súvislé lesné porasty inund. 
Územia, skaly (sprievodná 
zeleň v. t. Dunaj a Morava) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST 

1001/ST 

Peší chodník od Sihoti po Geologické múzeum, 

257 Rk30 Nábrežie Dunaja, 
pod Doln. korunami 
oproti Fialkovej 
doline 

SRP –- Prírodné 
šport. rekr. 
plochy,vod. 
táborisko 

Športové a rekreačné plochy 
prírodného charakteru vo 
voľnej krajine 

X Zeleň športových a 
rekreačných plôch 
prírodného charakteru (LCP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1001/ST Vodácke táborisko (otvorená lúčna plocha bez pevných stavieb), 
vodácke úväzisko,vodácky vjazd na vodu,  

Zámery v RB257 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 32, 34,  

258 Rk31 Územie pod 
Kameňolomom 

ZBP –- Krajinná 
zeleň 

Trávnaté brehové porasty, 
prístav 

X Trávnaté brehové porasty 
Dunajského nábrežia – 
Slovanské nábrežie(ZBP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Výhľad 
(V) 

0 1002/ST Vybudovať prístav malých rekreačných plavidiel na Dunaji, 

Zámery v RB258 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 37, 

259 Rk32 Územie pod Mokrou 
jamou, nad 
bagroviskom pri 
Dunaji 

LIN –- Krajinná 
zeleň 

Plochy krajinnej zelene 
v inundačnom území 

X Súvislé lesné porasty inund. 
Územia, skaly (sprievodná 
zeleň v. t. Dunaj a Morava) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST Vodácke úväzisko, 

Peší chodník od Sihoti po Geologické múzeum, 
Zámery v RB259 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 40, 
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Mu (41) Muránska – ústredná časť Moravskej nábrežnej promenády (260 – 269)                                                                                                     (41)   Muránska – ústredná časť Moravskej nábrežnej promenády (260 – 269) 

260 Mu01 Plochy medzi 
hrádzou a 
Muránskou 

OVR 2 Solitérna 
zástavba 
objektov 
OVL 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OV, námestie, 
verejná zeleň 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 1003/RZ Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu rozšíriť škálu funkcií 
pre CR /turizmus, rekreáciu a pre obyvateľov MČ Devín (OVR), 
možnosť premiešať funkcie OVL, OVR,  

Zámery v RB260 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 11, Poloverejné priestranstvá pri 
objektoch OV, námestie, 
parkovisko 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP), sprievod. 
zeleň parkoviska (ZCK) 

261 Mu02 Plochy medzi 
hrádzou a 
Muránskou 

OVL 2 Solitérna, 
radová 
zástavba 
objektov 
OVL 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OV, námestie, 
verejná zeleň 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 1003/RZ Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu rozšíriť škálu funkcií 
pre CR /turizmus, rekreáciu a pre obyvateľov MČ Devín (OVL), 

Zámery v RB261 uvedené v prílohe 14/6 (zámery...) pod č. 13, 

Poloverejné priestranstvá pri 
objektoch OV, námestie, 
parkovisko 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP), sprievod. 
zeleň parkoviska (ZCK) 

262 Mu03 Plochy medzi 
hrádzou a 
Muránskou 

OVR 2 Solitérna 
zástavba 
objektov 
OVR 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OV, námestie, 
verejná zeleň 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

3 1003/RZ Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v návrhu rozšíriť škálu funkcií 
pre CR /turizmus, rekreáciu a pre obyvateľov MČ Devín (OVR), 

Zámery v RB262 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 12, 

Poloverejné priestranstvá pri 
objektoch OV, námestie, 
parkovisko 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP), sprievod. 
zeleň parkoviska (ZCK) 

263 Mu04 Plochy medzi 
hrádzou a 
Muránskou 

RNP –- Krajinná 
zeleň 

Rekreačné plochy nábrežnej 
promenády 

X Rekreačné plochy Moravskej 
a Dunajskej nábrežnej 
promenády s parkovými 
úpravami, prvkami MA šport. 
rekreačného charakteru 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/RZ Ústredné rozptylové rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej 
nábrežnej promenády s parkovými úpravami, 

Zámery v RB263 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 16, 

264 Mu05 Plochy medzi 
hrádzou a 
Muránskou 

OVR 1 Solitérna 
zástavba 
obj. OVR, 
turistická 
ulička 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OV, námestie, 
verejná zeleň 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/RZ Moravská turistická ulička, 

Zámery v RB264 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 17, 

265 Mu06 Plochy na 
Muránskej ulici pod 
hradom 

OVR 2+1 Solitérna 
zástavba 
obj. OVR, 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OV, námestie, 
verejná zeleň 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 201/ST Hotel Hradná brána, 

Premiestniť parkovanie pred hotelom (neparkovať pred hlavným 
vstupom do hotela) 

266 Mu07 Plochy na 
Muránskej ulici pod 
hradom 

OVR 1 Solitérna 
zástavba 
obj. OVR, 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OV, námestie, 
verejná zeleň 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 201/ST Doplniť drobné objekty OVR, upraviť plochy okolo pamätníka, 
upraviť plochy zelene, 

267 Mu08 Plochy na 
Muránskej ulici pod 
hradom 

HNP –- Nábrežná 
promenáda 

Plochy nábrežnej promenády X –- Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1003/RZ Vybudovať promenádový chodník s príslušnou vybavenosťou 
a úpravami zodpovedajúcimi významu územia (prvky malej 
architektúry, dlažba, osvetlenie,...) 

268 Mu09 Plochy na 
Muránskej ulici pod 
hradom 

DVP –- Parkovisko Parkovisko XP Sprievodná zeleň parkoviska 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/RZ Parkovisko pri nábrežnej promenáde, 

Zámery v RB268 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 14, 

269 Mu10 Plochy na 
Muránskej ulici pod 
hradom 

DVP –- Parkovisko Parkovisko XP Sprievodná zeleň parkoviska 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/RZ Parkovisko pri nábrežnej promenáde, 

Zámery v RB269 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 15, 

 

Sn (42) Slovanské nábrežie – ústredná časť Dunajskej nábrežnej promenády (270 – 274)                                                                     (42)   Slovanské nábrežie – ústredná časť Dunajskej nábrežnej promenády (270 – 274) 

270 Sn01 Plochy na 
Slovanskom 
nábreží pod hradom 

OVR 1+1 Solitérna, 
rad. zást. 
objektov 
OVR 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OVR 

XV Zeleň pri objektoch OVR ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 201/RZ Osobný prístav, cyklohotel, 

Zámery v RB270 uvedené v tab. 14/6 (zámery.) pod č. 22,23,24, 

271 Sn02 Plochy na 
Slovanskom 
nábreží pod hradom 

SRP –- Prírodné 
šport. rekr. 
plochy, 
detský 
areál 

Prírodné športovo-rekreačné 
plochy 

X Prírodné šport. rekreačné 
plochy (SRP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 201/RZ Detský areál s hernými prvkami, 

Existujúci bjekt TV, 

Zámery v RB271 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 25, 
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272 Sn03 Plochy na 
Slovanskom 
nábreží pod hradom 

OVR 1 Solitérna 
zástavba 
obj. OVR, 
turistická 
ulička 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OV, námestie, 
verejná zeleň 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/ST Dunajská turistická ulička, 

Zámery v RB272 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 26, 

273 Sn04 Plochy na 
Slovanskom 
nábreží pod hradom 

ZP –- Krajinná 
zeleň 
nábrežia 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Zeleň VKP – verejné 
priestranstvá (ZVP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/ST Zámery v RB273 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 22,27, 

Parkovisko XP Spr. zeleň parkoviska (ZCK) 

274 Sn05 Plochy na 
Slovanskom 
nábreží pod hradom 

HNP –- Nábrežná 
promenáda 

Plochy nábrežnej promenády X –- Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1003/ST 
201/RZ  

Vybudovať promenádový chodník s príslušnou vybavenosťou 
a úpravami zodpovedajúcimi významu územia (prvky malej 
architektúry, dlažba, osvetlenie,...), 
Zámery v RB274 uvedené v prílohe 14/6 (zámery...) pod č. 22 

 

Kh (43) Kráľova hora (275 – 276)                                                                                                                                                                                                                                                                   (43)   Kráľova hora (275 – 276) 

275 KH01 Juhozápadná časť 
lokality Kráľova 
hora 

SRP –- Prírodné 
šport. rekr. 
plochy 

Športové a rekreačné plochy 
prírodného charakteru vo 
voľnej krajine – lúčne plochy 

X Zeleň športových a 
rekreačných plôch 
prírodného charakteru (LCP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 201/RZ Prírodná športovo-rekreačná lokalita (prímestskej rekreácie), 

Zámery v RB275 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 66, 

276 KH02 Severovýchodná 
časť lokality Kráľova 
hora 

SRA 1+1 Prírodné 
šport. rekr. 
areály 

Šport. a rekr. areály prírodn. 
charakteru vo voľnej krajine – 
lúčne, lesné plochy, NDV 

X Zeleň športových a 
rekreačných areálov 
prírodného charakteru (LCP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/RZ 
1001/RZ 

Prírodná športovo-rekreačná lokalita (prímestskej rekreácie), 

Zámery v RB276 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 67, 

Parkovisko XP Spr. zeleň parkoviska (ZCK) 

 

Lz (44) Líščia stráň – západ (277)                                                                                                                                                                                                                                                               (44)   Líščia stráň – západ (277) 

277 Lz01 Otvorené lúčne 
plochy v Devín. 
Karpatoch 

SRP 1+1 Prírodné 
šport. rekr. 
plochy 

Športové a rekreačné plochy 
prírodného charakteru vo 
voľnej krajine – lúčne plochy 

X Zeleň športových a 
rekreačných plôch 
prírodného charakteru (LCP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/RZ Prírodné športovo-rekreačné plochy, prírodné ihriská, detské 
areály, krajinná zeleň, 

Zámery v RB277 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 68, 

 

Lv (45) Líščia stráň – východ (278)                                                                                                                                                                                                                                                           (45)   Líščia stráň – východ (278) 

278 LV01 Otvorené lúčne 
plochy v Devín. 
Karpatoch 

SRP –- Prírodné 
šport. rekr. 
plochy- 
prevádzko-
vý objekt 

Športové a rekreačné plochy 
prírodného charakteru vo 
voľnej krajine – lúčne plochy 

X Zeleň športových a 
rekreačných plôch 
prírodného charakteru (LCP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1003/RZ Prírodné športovo-rekreačné plochy, prírodné ihriská, detské 
areály, krajinná zeleň, 

Zámery v RB278 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 69, 

 

Kd (46) Kameňolom Devín (279 – 283)                                                                                                                                                                                                                                                  (46)   Kameňolom Devín (279 – 283) 

279 Kd01 Revitalizované 
plochy po ťažbe 
v Kameňolome 
Devín 

ZDP –- Krajinná 
zeleň 

Revitalizované terasy 
kameňolomu 

X Bezporastové plochy 
dobývacieho priestoru 
/Revitalizované terasy 
kameňolomu (ZDP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Výhľad 
(V) 

0 301/ST 
súčasná 

ťažba 

Revitalizované terasové plochy (zelene) kameňolomu 
(Multifunkčný športovo-rekreačný a kultúrno-spoločenský 
komplex Kameňolom) 

Zámery v RB279 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 38, 

280 Kd02 Revitalizované 
plochy po ťažbe 
v Kameňolome 
Devín 

MSR 2+1 Solitérna 
zástavba 
objektov 
OV, 
prírodné 
šport. rekr. 
plochy, 
športové 
plochy, 
areály, 
krajinná 
zeleň 

Verejné priestranstvá, verejná 
zeleň 

X Parkové plochy zelene, 
plochy zelene s prírode 
blízkymi úpravami (ZP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Výhľad 
(V) 

0 301/ST 
súčasná 

ťažba 

Výhľad – Multifunkčný športovo-rekreačný a kultúrno-
spoločenský komplex Kameňolom, parkoviská, 

Zámer vo výhľade – po ukončení ťažby kameňa a ťažby 
štrkopieskov s úložným priestorom kameňa a štrkov (medzi 
Devínskou cestou a Dunajom),  

V čase trvania ťažby – vybudovať jeden dopravný vjazd do 
kameňolomu (miesto terajších dvoch), 

Predpokladané ukončenie ťažby – rok 2028,  

Zámery v RB280 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 38, 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OV, námestie 

XV Zeleň pri objektoch OV ako 
súčasť VKP – parkové 
plochy zelene (ZP) 

Areály objektov OV, OVS, 
OVR 

XV Zeleň areálov OV, OVS, 
OVR (ZA) 

Športové plochy areálov OVS X Zeleň športových plôch 

Prírodné šport. rekreačné 
plochy 

X Prírodné šport. rekr. plochy 
(SRP) 

Parkovisko XP Spr. zeleň parkoviska (ZCK) 

281 Kd03 Revitalizované 
plochy po ťažbe 
v Kameňolome 
Devín 

ZI –- Krajinná 
zeleň 

Plochy ochrannej a izolačnej 
zelene 

X Ochranná a izolačná zeleň 
dobývacieho priestoru 
/Sprievodná zeleň cestných 
komunikácií (ZI) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 301/ST 
súčasná 

ťažba 

Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, 
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282 Kd04 Revitalizované 
plochy po ťažbe 
v Kameňolome 
Devín 

ZI –- Krajinná 
zeleň 

Plochy ochrannej a izolačnej 
zelene 

X Ochranná a izolačná zeleň 
dobývacieho priestoru 
/Sprievodná zeleň cestných 
komunikácií (ZI) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Výhľad 
(V) 

0 301/ST 
súčasná 

ťažba 

Vybudovať pozdĺž Devínskej cesty pás ochrannej a izolačnej 
zelene, koridor pre peších a pre cyklistov, 

283 Kd05 Revitalizované 
plochy po ťažbe 
v Kameňolome 
Devín 

OVR 1+1 Solitérna 
zástavba 
objektov 
OVR, 
prírodné 
šport. rekr. 
plochy, 
areály 

Prírodné šport. rekreačné 
plochy 

X Prírodné šport. rekr. plochy 
(SRP) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Výhľad 
(V) 

0 301/ST 
súčasná 

ťažba 

Športovo-rekreačná vybavenosť, športovo-rekreačné areály v 
prírodnom prostredí, prístav malých rekreačných plavidiel pod 
kameňolomom,  

Zámery v RB283 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 35,36, 
37, 

Športové a rekreačné areály 
prírodného charakteru vo 
voľnej krajine – lúčne, lesné 
plochy, plochy NDV 

X Zeleň športových a 
rekreačných areálov 
prírodného charakteru (LCP) 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OVR 

XV Zeleň pri objektoch OV – 
parkové plochy zelene (ZP) 

Parkovisko XP Spr. zeleň parkoviska (ZCK) 

 

Pm (47) Pod Mokrou jamou (284 – 287)                                                                                                                                                                                                                                               (47)   Pod Mokrou jamou (284 – 287) 

284 Pm01 Územie pri 
Devínskej ceste 

OVL 1+1 Solitérna 
zástavba 
obj. OVL, 

Areál objektu OV XV Zeleň pri OV (ZA) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1002/ST Zámer vybudovať areál záhradníctva, 

285 Pm02 Územie pri 
Devínskej ceste 

DVP 1+1 Parkovisko Parkovisko XP Sprievodná zeleň parkoviska 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1002/ST Záchytné parkovisko 
Zámery v RB285 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 39, 

286 Pm03 Územie pri 
Devínskej ceste 

DVP –- Parkovisko Parkovisko XP Sprievodná zeleň parkoviska 
(ZCK) 

Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

5 1002/ST Záchytné parkovisko 
Zámery v RB286 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 39, 

287 Pm04 Územie pri 
Devínskej ceste 

TV –- Objekty TV 
stožiarové 

Areál objektu TV XV Zeleň areálu TV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1002/ST  

 

Gg (48) Geologické múzeum (288)                                                                                                                                                                                                                                                              (48)   Geologické múzeum (288) 

288 Gg01 Areál na severnom 
konci Kremeľskej 

GM 1+1 Múzeum v 
prírode 

Areál objektu OV XV Zeleň pri OV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1120/ST Vybudovať záchytné parkovisko severne od areálu Gelogického 
múzea (v smere od Devínskej Novej Vsi), 

Zámery v RB288 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 04 

 

Zd (49) Základňa na Devínskej Kobyle (289)                                                                                                                                                                                                                            (49)   Základňa na Devínskej Kobyle (289) 

289 Zd01 Bývalá vojenská 
základňa na 
Devínskej Kobyle 

PDK 2+1 

 + 
vyhliad-

ková 
veža 

Solitérna 
zástavba 
obj. OV, 
prírodné 
a umelé 
šport. rekr. 
plochy, 
areály 

Verejné priestranstvá pri 
objektoch OV, OVR, OVS 

XV Zeleň pri objektoch OV – 
parkové plochy zelene (ZP) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

4 1001 Polyfunkčný areál netradičných športov, výskumu a vzdelávania 
v prírode, 

Využitie existujúceho stavebného fondu v areáli, 

Zámery v RB289 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 70, 

Prírodné šport. rekreačné 
plochy 

X Prírodné šport. rekr. plochy 
(SRP) 

Športové plochy areálov OVS X Zeleň športových plôch 

Parkovisko XP Spr. zeleň parkoviska (ZCK) 

 

Bg (50) Bagrovisko pri Dunaji (290)                                                                                                                                                                                                                                                         (50)   Bagrovisko pri Dunaji (290) 

290 Bg01 Nábrežie Dunaja 
pod Mokrou jamou 

TP –- Bagrovisko Bagrovisko  Technický prístav 
/Bagrovisko (TP) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1002/ST Bagrovisko ostane zachované aj po skončení ťažby 
v Kameňolome Devín (pre potreby údržby koryta Dunaja), 

 

Dk (51) Územie Devínskych Karpát (291 – 294)                                                                                                                                                                                                                    (51)   Územie Devínskych Karpát (291 – 294) 

291 Dk01 Devínske Karpaty LP –- Krajinná 
zeleň 

Plochy krajinnej zelene – 
súvislý lesný porast 

X Súvislý lesný porast /Lesný 
priesek (LP) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1001/ST  

292 Dk02 Devínske Karpaty, 
pri Kráľovej hore 

TV 1 Objekty TV  Areál objektu TV XV Zeleň areálu TV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1001/ST  

293 Dk03 Devínske Karpaty, 
pri Kráľovej hore 

TV 1 Objekty TV  Areál objektu TV XV Zeleň areálu TV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1001/ST  

294 Dk04 Devínske Karpaty, 
nad l. Svätý Urban 

TV 1 Objekty TV  Areál objektu TV XV Zeleň areálu TV (ZA) Rozvojové 
územie (RZ) 

Návrh 
(N) 

0 1001/ST Návrh nového vodohospodárskeho objektu, 
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Pk (52) Poľnohospodárska krajina (295)                                                                                                                                                                                                                                         (52)   Poľnohospodárska krajina (295) 

295 Pk01 Územie medzi 
Karpatmi 
a zastavaným 
územím 

Druhy 
poľno-
hospo-
dárskej 
zelene 

1+1 Krajinná 
zeleň 

Plochy poľnohospodárskej 
zelene 

X Zeleň poľnohospodárskej 
krajiny 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1201, 
1202, 
1204, 
1205,  

Všetky typy poľnohospodárskej zelene vo voľnej krajine, 

V budúcnosti predpoklad – možnosť výstavby usadlostí 
(poľnohospodársky, agroturistický charakter), vínnych pivníc, 
vinohradníckych domčekov v rozsahu navrhovanej regulácie,  

Súkromné záhrady XZ Zeleň záhrad objektov 
individuálnej rekreácie (ZR) 

 

Dl (53) Devínska lesostep (296)                                                                                                                                                                                                                                                                    (53)   Devínska lesostep (296) 

296 Dl01 Lesný masív nad 
Devínskou cestou 

NDV –- Krajinná 
zeleň 

Nelesná drevinová vegetácia 
s cennou flórou a faunou 

X Nelesná drevinová vegetácia 
(NDV) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 3 1002/RZ Čiastočný nesúlad s ÚPN HMB – v etapizácii (územie je vedené 
ako rozvojové) 

 

So (54) Slovanský ostrov (297 – 303)                                                                                                                                                                                                                                                    (54)   Slovanský ostrov (297 – 303) 

297 So01 Slovanský ostrov LIN --- Krajinná 
zeleň 

Plochy krajinnej zelene 
v inundačnom území 

X Súvislé lesné porasty inund. 
územia (sprievodná zeleň v. 
tokov Dunaj a Morava) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1001/ST Návrh na rekonštrukciu starej kamennej hrádze,  

Zámery v RB297 uvedené v tab. 14/6 (zámery...) pod č. 29, 

298 So02 Slovanský ostrov VVT –- Rameno 
Dunaja 

Vodný tok Morava – 
sprietočnené rameno 

X Dunaj, Morava (vodohosp. 
významné v. t.), ramená 
Dunaja a Moravy (VVT) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 901/ST Sprietočnenie ramena Dunaja, 

 

299 So03 Slovanský ostrov LIN --- Krajinná 
zeleň 

Plochy krajinnej zelene 
v inundačnom území 

X Súvislé lesné porasty inund. 
územia (sprievodná zeleň v. 
tokov Dunaj a Morava) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1001/ST  

300 So04 Slovanský ostrov TV 1 Objekty TV Areál objektu TV XV Zeleň areálu TV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1001/ST  

301 So05 Slovanský ostrov TV 1 Objekty TV Areál objektu TV XV Zeleň areálu TV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1001/ST  

302 So06 Slovanský ostrov TV 1 Objekty TV Areál objektu TV XV Zeleň areálu TV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1001/ST  

303 So07 Slovanský ostrov TV 1 Objekty TV Areál objektu TV XV Zeleň areálu TV (ZA) Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1001/ST  

 

Pn (55) Prírodné plochy Moravského a Dunajského nábrežia (304 – 309)                                                                                                                            (55)   Prírodné plochy Moravského a Dunajského nábrežia (304 – 309) 

304 Pn01 Nábrežie Moravy LIN --- Krajinná 
zeleň 

Plochy krajinnej zelene 
v inundačnom území 

X Súvislé lesné porasty inund. 
územia (sprievodná zeleň v. 
tokov Dunaj a Morava) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST   

305 Pn02 Nábrežie Moravy LIN --- Krajinná 
zeleň 

Plochy krajinnej zelene 
v inundačnom území 

X Súvislé lesné porasty inund. 
územia (sprievodná zeleň v. 
tokov Dunaj a Morava) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST   

306 Pn03 Nábrežie Moravy LIN --- Krajinná 
zeleň 

Plochy krajinnej zelene 
v inundačnom území 

X Súvislé lesné porasty inund. 
územia (sprievodná zeleň v. 
tokov Dunaj a Morava) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST   

307 Pn04 Nábrežie Moravy LIN --- Krajinná 
zeleň 

Plochy krajinnej zelene 
v inundačnom území 

X Súvislé lesné porasty inund. 
územia (sprievodná zeleň v. 
tokov Dunaj a Morava) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1002/ST 
901/ST 

 

308 Pn05 Nábrežie Dunaja LIN --- Krajinná 
zeleň 

Plochy krajinnej zelene 
v inundačnom území 

X Súvislé lesné porasty inund. 
územia (sprievodná zeleň v. 
tokov Dunaj a Morava) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 1001/ST 
1002/ST 

 

309 Pn06 Nábrežie Dunaja LIN --- Krajinná 
zeleň 

Plochy krajinnej zelene 
v inundačnom území 

X Súvislé lesné porasty inund. 
územia (sprievodná zeleň v. 
tokov Dunaj a Morava) 

Rekonštrukcia, 
rekultivácia, 

revitalizácia (R) 

Návrh 
(N) 

0 1001/ST 
1002/ST 

 

 

Vt (56) Vodné toky Dunaj a Morava (310)                                                                                                                                                                                                                                    (56)   Vodné toky Dunaj a Morava (310) 

310 Vt01 Vodohospodársky 
významné vod. toky 
Dunaj a Morava 

VVT –- Vodné toky Vodné toky X Dunaj, Morava 
(vodohospodársky význam. 
vod. toky), ramená Dunaja 
a Moravy (VVT) 

Stabilizované 
územie (ST) 

Stav (S) 0 901/ST  

 


