
                    

Príloha 1 

Prehľad existujúcich areálov, plôch a zariadení ob čianskej vybavenosti 

 

Existujúce areály, plochy a zariadenia ob čianskej vybavenosti 

Číslo Lokalita Druh Funkcia Vybavenie Počet 
podlaží 

Kapacity, zast. plocha (ZP), 
hrubá podl. plocha (HP), 
čistá podl. plocha (CP) 

Intervencie 

01 Hradná, Kremeľská Radnica, Pošta OV-administratíva Miestny úrad Devín, Stavebný úrad, Pošta, dvor s parkovo upravenou 
plochou zelene 

1+1  Stabilizované 

02 Kremeľská, Lomnická, 
Štítová 

R.-k. kostol DV-statická doprava Rímsko-katolícky kostol Svätého Kríža, záhrada   Doporučené na rekonštrukciu (záhrada, 
exteriérové schodište, oporný múrik, 
oplotenie 

03 Štítová R.-k. farský úrad OV-cirkvi Rímsko-katolícky farský úrad pri kostole Svätého Kríža, záhrada 1+1  Stabilizované 

04 Rytierska, Kremeľská Dom kultúry Devín – 
Bar u kniežaťa 
Rastislava + miestna 
knižnica 

OV-kultúra Kinosála, knižnica, klubovňa, Bar u kniežaťa Rastislava 2+1 (aj s verejnou knižnicou) s kap. 
175 sedadiel, 66 miest 
v knižnici, 30 v kluboch, 

Stabilizované 

05 Kremeľská Materská škola OV-školstvo a výchova Materská škola (budova prvej slovenskej školy v Devíne 1921), záhrada 1+1  Stabilizované 

06 Kremeľská, Devínska cesta Základná škola OV-školstvo a výchova Forel International School (súkromná bilingválna MŠ, ZŠ, 8 – ročné 
gymnázium s vyučovacím jazykom anglickým, školský pozemok, športová 
plocha, navrhovaná prístupová cesta z Lomnickej ulice a parkovacie 
miesta, výhľad – umiestnenie tried s vyučovacím jazykom slovenským 

2  Stabilizované, výstavba parkovacej 
plochy a prístupovej cesty z Lomnickej, 
Výhľad - rekonštrukcia budovy a areálu 
podľa narastajúcich potrieb MČ 

07 Kremeľská Geologické múzeum OV-kultúra Exteriérové muzeálne priestory, prevádzkový objekt, sochárske sympózium 
v prírode v starom kameňolome,  

1+1  Stabilizované 

08 Muránska  Hotel Hradná brána – 4 
hviezdičky 

OV-R-stravovanie, 
ubytovanie 

Ubytovacie a stravovacie zariadenie (apartmánový hotel) 1+1 20 lôžok, Návrh 

09 Devínska cesta Stredná škola OV-školstvo a výchova Stredná odborná škola ozbrojených zložiek, Gronáre, budova školy a areál,  2  Stabilizované 

10 Devínska cesta Strelnica Hermes OV-šport Športová plocha – strelnica (Hermes), areál, prevádzkové objekty, návrh na 
technickú úpravu strelnice z hľadiska bezpečnosti športovej prevádzky 

1  Návrh na rekonštrukciu 

11 Devínska cesta Prevádzková budova 
kameňolomu 

OV-administratíva Prevádzkový objekt pri kameňolome, Mokrá jama, prevádzkové priestory 
kameňolomu 

1+1  Doporučené na rekonštrukciu 

 
 



                    

Príloha 2 

Prehľad navrhovaných areálov, plôch a zariadení ob čianskej vybavenosti, vrátane známych investi čných zámerov v riešenom území 

Navrhované areály, plochy a zariadenia pre OV, areál y, plochy a zariadenia pre cestovný ruch, šport, rek reáciu, zele ň, parkovacie plochy   (1)  

Číslo  Lokalita Druh Funkcia Vybavenie Počet 
podlaží 

Kapacity, zast. plocha (ZP), 
hrubá podl. plocha (HP), čistá 

podl. plocha (CP) 

Intervencie 

01 Kremeľská (sever), pri 
Morave 

Vodácka lodenica 
Albatros pri Morave 

OV-šport, stravovanie Areál lodenice, budova kanoistickej lodenice, bufet, zastávka pre cyklistov, parkovacie 
miesta, služobné bývanie, 

2+1 cca 32x25 m, cca 700 m2 ZP, 1 750 m2 
HP, cca 1 120 m2 CP, 5 PM 

Návrh 

02 Kremeľská (sever), pri 
Morave 

Vodácky vjazd na vodu 
na Morave 

OV-šport Technické zariadenie pre vodné športy, (vodácky vjazd, úväzisko / kotvisko, výhony, 
schody, otočka pre vozidlá), 

--- --- Návrh 

03 Kremeľská (sever), pri 
Morave 

Vodácke táborisko pri 
Morave 

R-rekreácia v prírodnom 
prostredí 

Upravená prírodná plocha, bez pevných stavieb, krajinná zeleň,  --- cca 1 800 m2 Návrh 

04 Kremeľská (sever), severne 
od Geologického múzea 

Parkovisko DV-statická doprava Upravená prírodná plocha – parkovacie miesta, odstavné plochy pre autobusy, 
rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, sprievodná zeleň parkoviska,  

--- cca 50+10 PM Návrh 

05 Kremeľská (sever), pri 
Morave 

Oddychové lúky R-rekreácia v prírodnom 
prostredí 

Oddychové lúky medzi lodenicou Albatros a hrádzou, drobný rekreačný mobilliár, 
krajinná zeleň, 

--- cca 5 800 m2 Návrh 

06 Muránska (sever), oproti 
cintorínu 

Parkovisko, 
prevádzkové objekty 
prírodného kúpaliska 

DV-statická doprava, OV-
rekreácia 

Upravená prírodná plocha – parkovacie miesta, odstavné plochy pre autobusy, na 
teréne, prevádzkové objekty prírodného kúpaliska doporučenou plochou strechou 
s upravenými vyhliadkovými strešnými terasami so zeleňou (prevádzka kúpaliska 
lokalizovaná po oboch stranách hrádze, pri vodnej ploche a v mieste terasového 
parkoviska, stravovacie zariadenia, hygienické zariadenia, informácie, výhľadovo 
parkovanie na dvoch terasách (dvojúrovňové parkovanie), parkovo upravené plochy 
zelene, zeleň parkoviska, 

(1) cca 80 (150 v dvoch úrovniach) PM Návrh / Výhľad 

07 Muránska (sever), pozdĺž 
cintorína 

Parkovisko DV-statická doprava,  Upravená prírodná plocha – parkovacie miesta, informačný mobiliár, sprievodná zeleň 
parkoviska 

--- cca 50 PM Návrh 

08 Muránska (sever), pri 
Morave 

Prírodné kúpalisko Šport, Krajinná zeleň, 
Zeleň, Rekreácia 
v prírodnom prostredí 

Prírodná vodná plocha, pobrežný rekreačný pás, pláže, rekreačný mobiliár, hygienické 
zariadenia, prezliekacie kabínky, krajinná zeleň, plochy zelene s prírode blízkymi 
úpravami,  

1 cca 100x50 m vodnej plochy s 
pobrežným pásom, celkove cca 5 000 
m2, drobné objekty prevádzky kúpaliska 
cca 30x6m, 180 m2 ZP, 144 m2 CP 

Návrh 

09 Muránska (sever), oproti 
cintorínu, na mieste 
bývalého futbalového 
ihriska 

Športový komplex 
Muránska 

Šport Športové ihriská jednoúčelové aj viacúčelové, menšie futbalové ihrisko, príp. bowlingová 
hala / kolkáreň, prevádzkový objekt (šatne, hygienické zariadenia, kancelária), parkovo 
upravené plochy zelene,  

1+1 Športové plochy do 120x50 m, 
6 000 m2, prevádzkový objekt cca10x5 
m, 50 m2 ZP, 75 m2 HP, 60 m2 CP,  

Návrh 

10 Muránska, nábrežie pri 
Morave 

Prístav malých 
rekreačných plavidiel 
na Morave 

Šport, Krajinná zeleň Prístav rekreačných plavidiel s mólami, plochy krajinnej zelene, revitalizácia plôch 
zelene, sprietočnenie ramena Moravy, vybudovanie promenádového chodníka medzi 
prístavom a protipovodňovou hrádzou a jeho naviazanie na hlavnú promenádu na 
Muránskej systémom peších trás, prechod peších trás cez hrádzu je navrhovaný formou 
šikmých chodníkov pozdĺž svahov hrádze 

--- --- Návrh 

11 Muránska, promenáda pod 
hradom pozdĺž Moravy 

Polyfunkčný objekt OV 
pre CR, šport a 
rekreáciu 

OV-CR Stravovacie zariadenie s terasou, služby, informácie, športové a oddychové plochy, 
parkovo upravené plochy zelene,  

1+1 cca 30x20 m, cca 600 m2 ZP, 900 m2 
HP, 720 m2 CP,   

Vo výstavbe 

12 Muránska, promenáda pod 
hradom pozdĺž Moravy 

Hotel (Marina) OV-CR, Šport, Rekreácia Ubytovacie a stravovacie zariadenie (hotel, prípadne penzión, reštaurácia s terasou) 
(pracovný názov zariadenia Marina), športové plochy a oddychové plochy, parkovo 
upravené plochy zelene, rekreačný mobiliár, spôsob zastrešenia odporúčaná plochá 
strecha s vyhliadkovými strešnými terasami so zeleňou, 

2+1, 
príp.2 

cca 18x50 m, 900 – 1 200 m2 ZP, 3 000 
m2 HP, 2 400 m2 CP, cca 80 lôžok, 
120–150 stoličiek 

Návrh 

13 Muránska, promenáda pod 
hradom pozdĺž Moravy 

Parkovisko DV-statická doprava Upravená prírodná plocha – parkovacie miesta pri hoteli a polyfunkčnom objekte OV, 
informačný mobiliár, sprievodná zeleň parkoviska,  

--- cca 45PM Návrh 

14 Muránska, promenáda pod 
hradom 

Parkovisko DV-statická doprava Upravená prírodná plocha – parkovacie miesta pozdĺž komunikácie, informačný mobiliár, 
sprievodná zeleň parkoviska,  

--- cca 30 PM Návrh 

15 Muránska, promenáda pod 
hradom pozdĺž Moravy 

Centrálny park – 
rekreačný a 
promenádový areál pod 
hradom 

Zeleň, Rekreácia Plochy zelene s prírode blízkymi úpravami, parkovo upravené plochy zelene, oddychové 
plochy, prírodné športové plochy, prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, 
informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), herné prvky pre deti, kompozícia dlažobných 
plôch, zvýraznenie pozdĺžnych a priečnych peších trás a ich priesečníkov, centrálna 
promenáda, pešie trasy, cyklistický chodník, štart Štefánikovej magistrály, hlavný vstup 
do hradu, 

--- cca 9 900 m2  Návrh 



                    

Príloha 2 

Navrhované areály, plochy a zariadenia pre OV, areál y, plochy a zariadenia pre cestovný ruch, šport, rek reáciu, zele ň, parkovacie plochy   (2)  

Číslo Lokalita Druh Funkcia Vybavenie Počet 
podlaží 

Kapacity, zast. plocha (ZP), 
hrubá podl. plocha (HP), 
čistá podl. plocha (CP) 

Intervencie 

16 Muránska, promenáda pod 
hradom pozdĺž Moravy 

Drobné objekty OV pre 
CR – Turistická ulička 
moravská 

OV-CR Komplex drobných objektov OV – obchodné zariadenia, drobné predajne pre turistov 
(turistická ulička), služby, informácie, stravovacie zariadenia, hygienické zariadenia, 
sociálne zariadenia pre šoférov MHD, prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, 
informačný mobiliár, výtvarné prvky...), parkovo upravené plochy zelene, kompozícia 
dlažobných plôch, 

1+1 rozsah súhrnne cca 800 m2 ZP, 1 200 
m2 HP, 960 m2 CP,  

Návrh 

17 Križovatka Muránskej a 
Slovinskej ul., promenáda 
pod hradom pozdĺž Moravy 

Kaviarnička OV-CR Stravovacie zariadenie (kaviarnička), parkovo upravené plochy zelene,  1+1 cca 80 m2 ZP, 120 m2 HP, cca 96 m2 
CP, cca 50 stoličiek 

Vo výstavbe 

18 Križovatka Muránskej a 
Slovinskej ul., promenáda 
pod hradom pozdĺž Moravy 

Polyfunkčný objekt OV 
pre CR, miestne 
múzeum 

OV-CR Objekt bývalých hygienických zariadení – stravovacie zariadenie s terasou, informácie, 
verejné hygienické zariadenia, možnosť umiestniť miestne múzeum (mestskej časti), 
parkovo upravené plochy zelene,  

1+1 cca 100 m2 ZP, 150 m2 HP, 120 m2 
CP,  

Návrh na 
rekonštrukciu 

19 Slovanské námestie, sútok 
Dunaja a Moravy  

Oddychové plochy pri 
sútoku Dunaja a 
Moravy 

Krajinná zeleň, Rekreácia Krajinná zeleň, plochy zelene s prírode blízkymi úpravami, oddychové plochy, 
promenáda, pešie chodníky, cyklistický chodník, výtvarné prvky na lúčnych plochách pri 
sútoku Moravy a Dunaja,  

--- cca 3 500 m2 Návrh 

20 Slovanské nábrežie Amfiteáter OV-CR, kultúra Objekt bývalého amfiteátra nad sútokom Dunaja a Moravy – návrh na obnovenie 
amfiteátra (pódium + hľadisko - v zmenšenom rozsahu oproti pôvodnému – pre kultúrno-
spoločenské účely), zriadenie vyhliadkovej reštaurácie, príp. ubytovanie, umiestnenie 
vodáckeho múzea, krajinná zeleň, plochy zelene s prírode blízkymi úpravami, 
oddychové plochy,  

2 cca 30x20 m, 600 m2 ZP, 1 200 m2 
HP, 960 m2 CP, cca 40 lôžok, 60 
stoličiek,  

Návrh na 
rekonštrukciu 

21 Slovanské nábrežie Vyhliadkové a 
oddychové body na 
Slovanskom nábreží 

Krajinná zeleň, Zeleň Krajinná zeleň, plochy zelene s prírode blízkymi úpravami, parkovo upravené plochy 
zelene, oddychové plochy, promenáda, pešie trasy, cyklistický chodník, prvky malej 
architektúry (výtvarné prvky, rekreačný mobiliár, informačný mobiliár,...) 

--- --- Návrh 

22 Slovanské nábrežie Prístav osobných lodí 
na Dunaji 

Krajinná zeleň, OV-CR Prístav s mólami,  --- --- Návrh 

23 Slovanské nábrežie Cyklohotel OV-CR Ubytovacie a stravovacie zariadenie (hotel, prípadne penzión, reštaurácia s terasou), 
oddychové plochy, parkovo upravené plochy zelene, rekreačný mobiliár, osobný prístav, 

1+1 cca 40 x 20 m2 = 800 m2 ZP, 1 200 
m2 HP, 960 m2 CP, cca 20 lôžok, 40 
stoličiek, 

Návrh 

24 Slovanské nábrežie Detský areál Zeleň, Šport, Rekreácia Parkovo upravené plochy zelene, herné prvky pre deti, výtvarné prvky, oddychové 
plochy, rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, pešie trasy, 

--- cca 2 700 m2 Návrh 

25 Slovanské nábrežie Drobné objekty OV pre 
CR - Turistická ulička 
dunajská 

OV-CR Komplex drobných objektov OV – obchodné zariadenia, drobné predajne pre turistov 
(turistická ulička), služby, informácie, stravovacie zariadenia, hygienické zariadenia, 
prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), 
parkovo upravené plochy zelene, odporúčaná plochá strecha s vyhliadkovými strešnými 
terasami so zeleňou, 

1+1 rozsah súhrnne cca 800 m2 ZP, 1 200 
m2 HP, 960 m2 CP,  

Návrh 

26 Slovanské nábrežie Parkovisko DV-statická doprava Upravená prírodná plocha – parkovacie miesta, informačný mobiliár, sprievodná zeleň 
parkoviska,  

--- cca 20PM Návrh 

27 Medzi Devínskou cestou a 
nábrežím Dunaja, pri 
Kameňolome 

Cyklotáborisko pri 
Dunaji 

Šport Upravená prírodná plocha pre táborenie, plochy krajinnej zelene, plochy zelene s prírode 
blízkymi úpravami, prevádzkový objekt, cyklistický chodník,  

1+1 Cca 3 600m2, prevádzkový objekt cca 
20x10 m = 200 m2 ZP, 300 m2 HP, 
240 m2 CP,  

Návrh 

28 Medzi Devínskou cestou a 
nábrežím Dunaja, pri 
Kameňolome 

Prírodné pláže pri 
Dunaji 

Rekreácia, Zeleň Upravené prírodné pláže na brehu Dunaja, plochy krajinnej zelene, rekonštrukcia a 
revitalizácia náhonov,  

--- --- Návrh 

29 Medzi Devínskou cestou a 
nábrežím Dunaja, pri 
Kameňolome 

Športovo-rekreačný 
areál pri Dunaji 

Šport, OV-stravovanie, 
Zeleň 

Športovo-rekreačný areál oproti strelnici v blízkosti Dolných Korún,  prírodné a umelé 
športové plochy a ihriská, športové zariadenia, futbalové ihrisko, Tréningový športový 
komplex v prírode - prekážková dráha, cvičná tenisová a horolezecká stena, oddychové 
plochy, plochy zelene s prírode blízkymi úpravami, pešie trasy, cyklistický chodník, 
prevádzkový (polyfunkčný)objekt, služobné bývanie, stravovacie zariadenia, informácie, 

1+1 cca 30 000 m2, prevádzkový objekt 
cca 20x10 m = 200 m2 ZP, 300 m2 
HP, 240 m2 CP,  

Návrh 

30 Medzi Devínskou cestou a 
nábrežím Dunaja, pri 
Kameňolome 

Lodenica pri Dunaji Šport Objekt lodenice, prevádzkové plochy, plochy zelene s prírode blízkymi úpravami, 
parkovisko,  

2+1 cca 30x20 m = 600 m2 ZP, 1 500 m2 
HP, 1 200 m2 CP, 14 PM,  

Návrh 



                    

Príloha 2 

Navrhované areály, plochy a zariadenia pre OV, areál y, plochy a zariadenia pre cestovný ruch, šport, rek reáciu, zele ň, parkovacie plochy   (3)  

Číslo Lokalita Druh Funkcia Vybavenie Počet 
podlaží 

Kapacity, zast. plocha (ZP), 
hrubá podl. plocha (HP), 
čistá podl. plocha (CP) 

Intervencie 

31 Medzi Devínskou cestou a 
nábrežím Dunaja, pri 
Kameňolome 

Vodácky vjazd na vodu Šport Technické zariadenie pre vodné športy, (vodácky vjazd, uväzisko / kotvisko, výhony, 
schody, vjazd pre motorové člny, otočka pre vozidlá) 

--- --- Návrh 

32 Medzi Devínskou cestou a 
nábrežím Dunaja, pri 
Kameňolome 

Parkovisko DV-statická doprava, 
OV-CR 

Upravená prírodná plocha – parkovacie miesta, rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, 
prevádzkový objekt (služby), zeleň,  

1 cca 100 PM, prevádzkový objekt cca 
5x5 m, 25 m2 ZP 

Návrh 

33 Medzi Devínskou cestou a 
nábrežím Dunaja, pri 
Kameňolome 

Vodácke táborisko pri 
Dunaji 

R-rekreácia v prírodnom 
prostredí 

Upravená prírodná plocha pre táborenie, plochy krajinnej zelene, plochy zelene s prírode 
blízkymi úpravami, prevádzkový objekt,  

--- cca 1 800 m2 Návrh 

34 Medzi Devínskou cestou a 
nábrežím Dunaja, oproti 
Kameňolomu 

Športovo-rekreačný 
areál pod 
kameňolomom 

Šport, Rekreácia 
v prírodnom prostredí 

Plochy krajinnej zelene, plochy zelene s prírode blízkymi úpravami, prírodné a umelé 
športové plochy, detské ihrisko, oddychové plochy, vyhliadkové plochy, prvky malej 
architektúry (rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), pešia 
promenáda, pešie trasy, cyklistický chodník, zariadenia pre obsluhu územia, 
prevádzkový  (polyfunkčný) objekt, 

--- Cca 12 000 m2,  Výhľad 

35 Medzi Devínskou cestou a 
nábrežím Dunaja, oproti 
Kameňolomu 

Parkovisko DV-statická doprava, 
OV-CR 

Upravená prírodná plocha – parkovacie miesta, rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, 
prevádzkový objekt (služby), zeleň,  

1 prevádzkový objekt cca 5x5 m, 25 m2 
ZP cca 100 PM,  

Výhľad 

36 Medzi Devínskou cestou a 
nábrežím Dunaja, oproti 
Kameňolomu 

Prístav malých 
rekreačných plavidiel 
na Dunaji 

Šport, Krajinná zeleň Prístav rekreačných plavidiel s mólami, plochy krajinnej zelene, revitalizácia plôch 
zelene, vybudovanie promenádového chodníka a jeho naviazanie na hlavnú promenádu 
pozdĺž Dunaja systémom peších trás,  

--- --- Výhľad 

37 Kameňolom Multifunkčný športovo-
rekreačný a kultúrno-
spoločenský komplex 
na terasách 
kameňolomu 

Krajinná zeleň, Zeleň, 
Vodná plocha, Šport, OV-
ubytovanie, stravovanie, 
kultúra, služby, informácie, 
DV-statická doprava 

Polyfunkčný športovo-rekreačný a kultúrno-spoločenský komplex v Kameňolome – vo 
výhľade – po ukončení ťažby (cca 25 rokov) kameňa (na úbočí Devínskej Kobyly) a 
ťažby štrkopieskov s úložným priestorom kameňa a štrkov (medzi Devínskou cestou a 
Dunajom), revitalizácia plôch a terás po ťažbe, vyššia občianska vybavenosť 
celomestského významu – šport, rekreácia, turizmus, kultúrno-spoločenské zariadenia, 
ubytovacie a stravovacie zariadenia, prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, 
informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), nová vodná plocha, futbalové ihrisko, umelé 
športové plochy, vyhliadkové terasy, plochy statickej dopravy, otočka autobusov pre 
kyvadlovú dopravu, krajinná zeleň, plochy zelene s prírode blízkymi úpravami, parkovo 
upravené plochy zelene, (vo výhľade možnosť vybudovania vodného diela Wolfsthal a 
tým vytvorenia veľkých možností pre rozvoj vodných športov), 

2+1 cca 20x80 m, 1 800–2 000 m2 ZP, 4 
500 m2 HP, 3 000 m2 HP,2 400 m2 
CP, 120 lôžok, 120–150 stoličiek, 

Výhľad 

38 Medzi Devínskou cestou a 
nábrežím Dunaja 

Centrálne záchytné 
parkovisko 

DV-statická doprava, 
OV-CR 

Upravená prírodná plocha – parkovacie miesta, rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, 
prevádzkový objekt (služby), zeleň parkoviska,  

1+1 cca 22 500 m2, cca 500 PM, 
prevádzkový objekt cca 10x20 m, 200 
m2 ZP, 300 m2 HP, 240 m2 CP 

Návrh 

39 Medzi Devínskou cestou 
a nábrežím Dunaja, Stará 
horáreň 

Vodácke úväzisko  Šport Technické zariadenie pre vodné športy --- --- Návrh 

40 Hradná Nákupné centrum OV-obchod, služby, 
administratíva, stravovanie, 
ubytovanie, doplnkové 
bývanie,  

Na mieste bývalej kolkárne, obchodné zariadenia, prechodné príp. trvalé ubytovanie v 
podkroví, administratíva, služby, parkovanie (v objekte, na teréne), využitie priľahlého 
objektu požiarnej zbrojnice (PZ) na účely OV v troch alt. - rekonštrukcia objektu pre účely 
OV (1), rekonštrukcia vežičky požiarnej zbrojnice pre účely OV, ostatné časti asan. (2), 
asanácia celého objektu (3) 

2+1 50x15 m2 = 750 m2 ZP, 1 875 m2 
HP, 1 500 m2 CP, cca 15 PM na 
teréne,  

Návrh, Návrh na 
rekonštrukciu 
/asanáciu p. zbrojnice 

41 Hradná Centrum služieb OV-obchod, služby, 
administratíva, nevýrobné 
prevádzky, zdravotníctvo, 
kultúra 

Objekt bývalých Potravín, varianty rekonštrukcie objektu: zachovanie pôvodnej 
zastavanej plochy (1 podl.) alebo – vhodnejší variant – menšia zastavaná plocha a 
vyššia podlažnosť (2 podl.), služby, obchodné zariadenia, nevýrobné prevádzky, 
zdravotnícke zariadenia (zdravotné stredisko), stravovacie zariadenie, klubové priestory,  

1+1 / 2+1 35x25 m = 875 m2 ZP, max. 1 313 m2 
HP, 1 050 m2 CP, variantne 20x20 m, 
400 m2 ZP, 1 000m2 HP, 800 m2 CP,  

Návrh na 
rekonštrukciu 

42 Hradná Verejné (centrálne) 
komunikačné priestory 
– Hradná  

DV-pešie komunikácie Vybudovanie verejného fóra v historickom centre Devína – centrálne námestie pri 
objektoch OV – Miestny úrad, Nákupné centrum, Centrum služieb, zrekonštruovaný 
objekt bývalej požiarnej zbrojnice, parkovo upravené plochy zelene, výtvarné prvky, 
prepojenie pešou uličkou na Rytiersku ulicu, parkovacie miesta v južnej časti lokality,  

--- cca 700 m2, cca 12 PM Návrh na 
rekonštrukciu 

43 Námestie pred kostolom Verejné (centrálne) 
komunikačné priestory 
- Kremeľská  

DV-pešie komunikácie Rekonštrukcia priestorov pred kostolom, úprava križovatky, doplnenie plôch parkovo 
upravenej zelene, funkčná a priestorová väzba na Rytiersku 

--- --- Návrh na 
rekonštrukciu 

 



                    

Príloha 2 

Navrhované areály, plochy a zariadenia pre OV, areál y, plochy a zariadenia pre cestovný ruch, šport, rek reáciu, zele ň, parkovacie plochy   (4)  

Číslo Lokalita Druh Funkcia Vybavenie Počet 
podlaží 

Kapacity, zast. plocha (ZP), 
hrubá podl. plocha (HP), 
čistá podl. plocha (CP) 

Intervencie 

44 Priestor južne od kostola 
(Lomnická ulica) 

Parkovisko DV-statická doprava Rekonštrukcia plochy južne od kostola (pod oporným múrom, ktorý je potrebné tiež 
zrekonštruovať), vybudovanie parkovacích miest, doplnenie plôch sprievodnej zelene 
parkoviska, 

--- cca 8 PM Návrh na 
rekonštrukciu 

45 Brigádnická Parkovisko DV-statická doprava Parkovisko za Nákupným centrom, upravená prírodná plocha – parkovacie miesta, 
rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, zeleň parkoviska, 

---  Návrh 

46 Hutnícka Parkovisko DV-statická doprava Parkovisko za Centrom služieb, upravená prírodná plocha – parkovacie miesta, 
rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, zeleň parkoviska, 

---  Návrh 

47 Hradná Dom sociálnych služieb 
(Penzión pre 
dôchodcov) 

OV-sociálne zariadenia Dom sociálnych služieb / penzión pre dôchodcov, úprava plochy pred objektom na malé 
námestie, doplnenie plôch parkovo upravenej zelene, 

2+1 cca 20x20 m, 400 m2 ZP, 1 000 m2 
HP, 800 m2 CP,  

Návrh 

48 Muránska (Devínska 
cesta) 

Požiarna zbrojnica OV Návrh na vymiestnenie požiarnej zbrojnice z existujúceho objektu PZ  na Hradnej, návrh 
na nové umiestnenie (alternatívne) - a/ v severnom závere Muránskej ulice medzi 
hrádzou a cintorínom, b/ v mieste križovania Muránskej a Kremeľskej pri vstupe do 
zastavaného územia (dopravne výhodná poloha pri Kremeľskej, v prípade možnosti 
výmeny pozemkov by bola vhodná lokalita na parcele č. 624, c/ pri Devínskej ceste v 
nevyužívanom území (zastávka Dolné Koruny) pri areáli Strednej školy ozbrojených 
zložiek (na severozápadnej strane areálu) 

1+1 cca 15x15 m, 225 m2 ZP. 340 m2 HP, 
272 m2 CP,  

Návrh 

49 Lomnická, Nové centrum, 
časť "A" 

Plavecký komplex Šport, OV-stravovanie, 
športovo-relaxačné 
zariadenia 

Plavecký komplex s otvoreným (vonkajším) aj krytým bazénom, bazény (pre dospelých, 
detský,) s možnosťou preplávania z interiéru do exteriéru, prevádzkové priestory, 
športové zariadenia typu welness, fitness, stravovacie zariadenia, parkovanie na 
terasách, (parkovacie plochy – terasy – ako súčasť objektu plavárne,  

2 cca 2 000 m2 ZP, 4 000 m2 HP, 3 200 
m2 CP, 150 stoličiek, cca 100 PM,  

Návrh 

50 Lomnická, Nové centrum, 
časť "B" 

Polyfunkčný komplex 
"B" 

OV-obchod, služby, 
administratíva, stravovanie, 
ubytovanie, nevýrobné 
prevádzky, zdravotníctvo, 
školstvo, kultúra, športovo-
relaxačné zariadenia, 
doplnk. bývanie 

Obchodné zariadenia, stravovacie zariadenia (vyhliadková reštaurácia, bufet), služby, 
prechodné ubytovanie (typu hotel, penzión, turistická ubytovňa), materská škola, 
kultúrno-spoločenské zariadenia, (podľa záujmu tiež ZUŠ), služby, nevýrobné 
prevádzky, športovo-relaxačné zariadenia (fitness, wellness, sauna, telocvičňa), 
administratívne priestory, zdravotnícke zariadenia, doplnkové bývanie, prvky malej 
architektúry (rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), prírodné a 
umelé športové plochy, oddychové plochy, ihriská pre deti, plochy zelene s prírode 
blízkymi úpravami, parkovo upravené plochy zelene, výtvarné prvky,  

1+1 cca 20 x 140 m = 2 800 m2 ZP, 4 200 
m2 HP,  3 360 m2 CP, cca 40 lôžok, 
50 stoličiek, cca 20 PM,  

Návrh 

51 Lomnická, nad 
vodárenským objektom 

Parkovisko DV-statická doprava Parkovisko pri objektoch OV, upravená prírodná plocha – parkovacie miesta, informačný 
mobiliár, sprievodná zeleň parkoviska,  

--- cca 27 PM Návrh 

52 Lomnická, Nové centrum, 
časť "C" 

Polyfunkčný komplex 
"C" 

OV-obchod, služby, 
administratíva, stravovanie, 
ubytovanie, nevýrobné 
prevádzky, školstvo, 
kultúra, športovo-relaxačné 
zariadenia, doplnk. bývanie 

Obchodné zariadenia, stravovacie zariadenia, služby, administratívne priestory, kultúrno-
spoločenské a vzdelávacie zariadenia, športovo-relaxačné zariadenia, príp. ubytovacie 
zariadenie CR, nevýrobné prevádzky, doplnkové bývanie, prvky malej architektúry 
(rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), parkovo upravené plochy 
zelene, plochy zelene s prírode blízkymi úpravami,  

1+1 cca 50 x 20 m = 1000 m2 ZP, 1 500 
m2 HP,   1 200 m2 CP, cca 40 lôžok, 
50 stoličiek, 22 PM,  

Návrh 

53 Lomnická, Nové centrum, 
časť "C" 

Parkovisko DV-statická doprava Parkovisko pri objektoch OV, upravená prírodná plocha – parkovacie miesta, informačný 
mobiliár, sprievodná zeleň parkoviska, 

---  Návrh 

54 Lomnická, Nové centrum, 
časť "D" 

Polyfunkčný komplex 
"D" 

OV-obchod, služby, 
administratíva, stravovanie, 
ubytovanie, nevýrobné 
prevádzky, kultúra, 
športovo-relaxačné 
zariadenia, doplnk. 
bývanie,  

Obchodné zariadenia, stravovacie zariadenia, služby, administratívne priestory, kultúrno-
spoločenské zariadenia, príp. turistická ubytovňa, športovo-relaxačné zariadenia, 
nevýrobné prevádzky, doplnkové bývanie, prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, 
informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), parkovo upravené plochy zelene, plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami,  

1+1 cca 50 x 20 m = 1000 m2 ZP, 1 500 
m2 HP, cca 20 lôžok, 30 stoličiek, 24 
PM,  

Návrh 

55 Lomnická, Nové centrum, 
časť "E" 

Polyfunkčný komplex 
"E" 

OV-obchod, služby, 
administratíva, stravovanie, 
ubytovanie, nevýrobné 
prevádzky, kultúra, 
športovo-relaxačné 
zariadenia, doplnk. 
bývanie,  

Obchodné zariadenia, stravovacie zariadenia, služby, administratívne priestory, kultúrno-
spoločenské zariadenia, športovo-relaxačné zariadenia, príp. turistická ubytovňa, 
doplnkové bývanie, prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, 
výtvarné prvky,...), parkovo upravené plochy zelene, plochy zelene s prírode blízkymi 
úpravami,  

1+1 cca 50 x 20 m = 1000 m2 ZP, 1 500 
m2 HP,   1 200 m2 CP, cca 20 lôžok, 
30 stoličiek,  

Návrh 



                    

Príloha 2 

Navrhované areály, plochy a zariadenia pre OV, areál y, plochy a zariadenia pre cestovný ruch, šport, rek reáciu, zele ň, parkovacie plochy   (5)  

Číslo Lokalita Druh Funkcia Vybavenie Počet 
podlaží 

Kapacity, zast. plocha (ZP), 
hrubá podl. plocha (HP), 
čistá podl. plocha (CP) 

Intervencie 

56 Lomnická, Nové centrum, 
časť "E" 

Parkovisko DV-statická doprava Parkovisko pri objektoch OV, upravená prírodná plocha – parkovacie miesta, informačný 
mobiliár, sprievodná zeleň parkoviska, 

---  Návrh 

57 Lomnická, Nové centrum Parkovo upravené 
plochy zelene 

Zeleň, Šport Prírodné športové plochy, umelé športové ihriská pre deti a dospelých, detské ihrisko, 
oddychové plochy, pešie trasy, plochy zelene s prírode blízkymi úpravami, rekreačný 
mobiliár, výtvarné prvky,  

--- cca 5 000 m2 upravených plôch,  Návrh 

58 Nad Kremeľskou Lokálne centrum OV-obchod, služby, kultúra, 
nevýrobné prevádzky 

Základná obchodná vybavenosť (potraviny, základný spotrebný tovar), služby, klubové 
priestory, individuálne prevádzky nevýrobného charakteru podľa trhového záujmu, 
oddychové plochy, malé detské ihrisko, parkovo upravené plochy zelene, plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami, parkovisko,  

1+1 cca 20x30 m, 600 m2 ZP, 900 m2 HP, 
720 m2 CP, cca 7-10 PM,  

Návrh 

59 Merice - Svätopluk Lokálne centrum OV-obchod, služby, kultúra, 
nevýrobné prevádzky 

Základná obchodná vybavenosť (potraviny, základný spotrebný tovar), služby, klubové 
priestory, individuálne prevádzky nevýrobného charakteru podľa trhového záujmu, 
oddychové plochy, malé detské ihrisko, prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, 
informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), parkovo upravené plochy zelene, plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami, parkovisko, 

1+1 cca 20x30 m, 600 m2 ZP, 900 m2 HP, 
720 m2 CP, cca 7-10 PM, 

Návrh 

60  Gronáre Lokálne centrum OV-obchod, služby, kultúra, 
nevýrobné prevádzky 

Základná obchodná vybavenosť (potraviny, základný spotrebný tovar), služby, klubové 
priestory, individuálne prevádzky nevýrobného charakteru podľa trhového záujmu, 
oddychové plochy, malé detské ihrisko, prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, 
informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), parkovo upravené plochy zelene, plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami, parkovisko, 

1+1 cca 20x30 m, 600 m2 ZP, 900 m2 HP, 
720 m2 CP, cca 7-10 PM, 

Návrh 

61 Dolné Koruny Lokálne centrum OV-obchod, služby, kultúra, 
nevýrobné prevádzky 

Základná obchodná vybavenosť (potraviny, základný spotrebný tovar), služby, klubové 
priestory, individuálne prevádzky nevýrobného charakteru podľa trhového záujmu, 
oddychové plochy, malé detské ihrisko, prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, 
informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), parkovo upravené plochy zelene, plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami, parkovisko, 

1+1 cca 20x30 m, 600 m2 ZP, 900 m2 HP, 
720 m2 CP, cca 7-10 PM, 

Návrh 

62 Záhradky Lokálne centrum OV-obchod, služby, kultúra, 
nevýrobné prevádzky 

Základná obchodná vybavenosť (potraviny, základný spotrebný tovar), služby, klubové 
priestory,  individuálne prevádzky nevýrobného charakteru podľa trhového záujmu, 
oddychové plochy, malé detské ihrisko, prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, 
informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), parkovo upravené plochy zelene, plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami, parkovisko, 

1+1 cca 20x30 m, 600 m2 ZP, 900 m2 HP, 
720 m2 CP, cca 7-10 PM, 

Návrh 

63 Mokrá Jama Lokálne centrum OV-obchod, služby, kultúra, 
nevýrobné prevádzky 

Základná obchodná vybavenosť (potraviny, základný spotrebný tovar), služby, klubové 
priestory, individuálne prevádzky nevýrobného charakteru podľa trhového záujmu, 
oddychové plochy, malé detské ihrisko, prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, 
informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), parkovo upravené plochy zelene, plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami, parkovisko, 

1+1 cca 20x30 m, 600 m2 ZP, 900 m2 HP, 
720 m2 CP, cca 7-10 PM, 

Návrh 

64 Pri Sihoti Lokálne centrum OV-obchod, služby, kultúra, 
nevýrobné prevádzky 

Základná obchodná vybavenosť (potraviny, základný spotrebný tovar), služby, klubové 
priestory, individuálne prevádzky nevýrobného charakteru podľa trhového záujmu, 
oddychové plochy, malé detské ihrisko, prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, 
informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), parkovo upravené plochy zelene, plochy zelene 
s prírode blízkymi úpravami, parkovisko, 

1+1 cca 20x30 m, 600 m2 ZP, 900 m2 HP, 
720 m2 CP, cca 7-10 PM, 

Návrh 

65 Nad Lomnickou Devínske vínne terasy Zeleň, Rekreácia 
v prírodnom prostredí 

Plochy krajinnej zelene, plochy zelene s prírode blízkymi úpravami, prírodné športové 
plochy pre deti aj dospelých, detské ihrisko, oddychové plochy, vyhliadkové plochy, 
vyhliadkové zelené terasy, prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, informačný 
mobiliár, výtvarné prvky,...), pešie trasy,  

--- --- Návrh na revitalizáciu 

66 Kráľova hora – západ Prírodné športovo-
rekreačné plochy 

Krajinná zeleň, Zeleň, 
Šport, Rekreácia  v 
prírodnom prostredí 

Západná časť Kráľovej hory, plochy krajinnej zelene, prírodné športové plochy pre deti aj 
dospelých, prírodné detské ihriská, oddychové plochy, prírodné soláriá, táboriská, 
vyhliadkové plochy, vyhliadkové zelené terasy, pešie trasy, prvky malej architektúry 
(rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), rozhľadňa, križovatky 
turistických a cyklistických trás, oddychové plochy na rekreačných trasách, zariadenia 
pre obsluhu územia (prevádzkový objekt – polyfunkčný objekt / horáreň), možnosť 
umiestniť verejne prístupný menší rekreačný golfový areál s menším prevádzkovým 
objektom, cvičné odpalisko pre široké vrstvy obyvateľov Bratislavy, 

--- cca 100 000 m2 voľných plôch 
určených pre rekreáciu v prírodnom 
prostredí 

Návrh 
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Navrhované areály, plochy a zariadenia pre OV, areál y, plochy a zariadenia pre cestovný ruch, šport, rek reáciu, zele ň, parkovacie plochy   (6)  

Číslo Lokalita Druh Funkcia Vybavenie Počet 
podlaží 

Kapacity, zast. plocha (ZP), 
hrubá podl. plocha (HP), 
čistá podl. plocha (CP) 

Intervencie 

67 Kráľova hora – východ Komplex OV pre šport, 
rekreáciu, 
zdravotníctvo, 

Prírodné športovo-
rekreačné plochy 

Krajinná zeleň, Zeleň, 
Šport, Rekreácia, OV-CR, 
zdravotníctvo 

Plochu určenú pre občiansku vybavenosť v juhovýchodnej časti Kráľovej hory treba 
chápať ako vybavenosť slúžiacu pre šport a krátkodobý prímestský rekreačný pobyt, 
plochy krajinnej zelene, plochy zelene s prírode blízkymi úpravami, prírodné športové 
plochy, detské ihriská, oddychové plochy, prírodné soláriá, táboriská, vyhliadkové 
plochy, vyhliadkové zelené terasy, pešie trasy, prvky malej architektúry (rekreačný 
mobiliár, informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), križovatky turistických a cyklistických 
trás, oddychové plochy na rekreačných trasách, možnosť umiestniť jazdecký areál, 
zariadenia pre obsluhu územia (prevádzkový/polyfunkčný objekt), stravovacie zariadenia 
(bufet, koliba. záhradná reštaurácia s terasami), služby súvisiace s rekreačnou funkciou 
územia, požičovňa športových potrieb, informácie, hygienické zariadenia, ubytovacie 
zariadenia nie sú navrhované, 

1+1 cca 50 000 m2 voľných plôch 
určených pre krátkodobý rekreačný 
pobyt, objekty OV súhrnne cca 1 200 
m2 ZP, 1 800 m2 HP, 1 440 m2 CP, 
120–150 stoličiek, cca 80 lôžok 
(zdrav.), cca 150 PM 

Návrh 

68 Líščia stráň – západ Prírodné športovo-
rekreačné plochy 

Krajinná zeleň, Šport, 
Rekreácia v prírodnom 
prostredí 

Plochy krajinnej zelene, prírodné športové plochy, detské ihriská, oddychové plochy, 
prírodné soláriá, táboriská, vyhliadkové plochy, vyhliadkové zelené terasy, pešie trasy, 
prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), 
križovatky turistických a cyklistických trás, oddychové plochy na rekreačných trasách, 
zariadenie pre obsluhu územia (prevádzkový objekt – polyfunkčný objekt / horáreň), 

--- cca 57 500 m2, malý prevádzkový 
objekt (80m2 ZP, 80 m2 HP, 70 
m2CP) 

Návrh 

69 Líščia stráň – východ Prírodné športovo-
rekreačné plochy 

Krajinná zeleň, Šport, 
Rekreácia v prírodnom 
prostredí 

Plochy krajinnej zelene, prírodné športové plochy, detské ihriská, oddychové plochy, 
prírodné soláriá, táboriská, vyhliadkové plochy, vyhliadkové zelené terasy, pešie trasy, 
prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), 
križovatky turistických a cyklistických trás, oddychové plochy na rekreačných trasách,  

1+1 cca 16 000 m2 Návrh 

70 Devínska Kobyla Polyfunkčný areál 
netradičných športov, 
výskumu a vzdelávania 
v prírode 

Šport, Zeleň, Krajinná 
zeleň, OV-ubytovanie, 
stravovanie, veda a 
výskum, 

Areál bývalej vojenskej základne na území dvoch mestských častí, - existujúce objekty je 
možné využiť pre turistické ubytovanie, komunitné bývanie, netradičné kultúrno-
spoločenské a klubové formy netradičné športy (s prevádzkovými zariadeniami a 
službami), zariadenia pre obsluhu územia (prevádzkový objekt – polyfunkčný objekt / 
horáreň), observatórium, drobné zariadenia pre vedecko-výskumné účely, rozhľadňa, 
prvky malej architektúry (rekreačný mobiliár, informačný mobiliár, výtvarné prvky,...), 
parkovisko, krajinná zeleň, plochy zelene s prírode blízkymi úpravami, pešie trasy, areál 
sa nachádza na území dvoch katastrov (Devín, Devínska Nová Ves) 

2+1 cca 120 000 m2, cca 150 PM Návrh 



                    

Príloha 3 

Zaradenie regula čných blokov do funk čno-priestorových celkov 

Zaradenie regula čných blokov do funk čno-priestorových celkov 

Číslo Funk čno-priestorový celok Regula čné bloky 

1 Historická obec, obytné územie / 
Historické centrum 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, --- 14, --- 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, --- 42, 43, --- --- 75, 76, 77, --- 85, 86, --- 88, 89, 90, 91,  

2 Národná kultúrna pamiatka Devín – 
Slovanské hradisko 

41,  

3 / 01 Ihrisko 13, --- 15,   3 / A Nové centrum - časť "A" 121, 122, --- 128,  

3 / 02 Nad potokom 87, --- 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,   3 / B Nové centrum - časť "B" 129, --- 130, 131, 132, --- 134, 135, 136,  

3 / 03 Panské 141, 142, --- 152, 153,   3 / C Nové centrum - časť "C" 114, --- 119, 120,  

3 / 04 Pod Panským 133, --- 137, 138, 139, --- 154,   3 / D Nové centrum - časť "D" 105, 106,  

3 / 05 Svätý Urban 116, 117, 118, --- 225,   3 / E Nové centrum - časť "E" 109, 110, 111,  

3 / 06 Zlatý roh - sever 112, 113, --- 115,      

3 / 07 Zlatý roh - stred 108,      

3 / 08 Zlatý roh - juh 107,   3 / DVT Devínske vínne terasy 140, --- 143,  

3 / 09 Záhradky 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,      

3 / 10 Lomnická 123, 124, 125, 126, 127,      

3 / 11 Nad hradnou cestou 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,      

3 / 12 Gronáre 178, 179, 180, 181, 182,      

3 / 13 Nad Kremeľskou 78, 79, 80, 81, 82, 83,      

3 Rozvojové územie Devín severovýchod, 
nové centrum 

       

4 / 01 Svätopluk (juhozápadná časť) 64, 65, 66,   4s / 01 Grefty (severná časť) 170, 171, --- 177,  

4 / 02 Grefty (južná časť) 167, 168, 169, --- 172, 173, 174, 175, 176,   4s / 02 Svätopluk (severovýchodná časť) 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,  

4 / 03 Merice 1 164, 165, 166,      

4 / 04 Merice 2 (alternatívne) súčasť územia "Nad Kremeľskou"     

4 / 05 Štítová (časť) 84,      

4 / 06 Tri domky 92, 93, 94, 95, 96,      

4 / 07 Dolné koruny 183, 184, 185, 186,      

4 Zmiešané územia bývania a rekreácie 

       

5 / 01 Mokrá jama 191, 192, 193, 194, 195, 196,  5 Lokality Mokrá jama, Stará horáreň, Zlaté 
schody 

5 / 02 Stará horáreň, Zlaté schody 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, --- 209, 210, 211, 212, 213,  

6 Športovo-rekreačný koridor na nábreží 
Dunaja a Moravy, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ---44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, --- 187, 188, 189, 190, --- 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 
223, 224, --- 232, --- 240, 241,  

7 / 01 Kráľova hora - západ, východ 226,   7 / 03 Líščia stráň - západ 229,  7 Rekreačné lokality v prírodnom prostredí 
Kráľova hora, Líščia stráň 

7 / 02 Kráľova hora - TV 227, 228,   7 / 04 Líščia stráň - východ 230,  

8 Polyfunkčný areál netradičných športov, 
výskumu a vzdelávania v prírode 
Devínska Kobyla 

231,  

9 Multifunkčný športovo-rekreačný a 
kultúrno-spoločenský komplex 
Kameňolom (výhľad), v súčasnej dobe 
dobývací priestor 

233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,  



                    

Príloha 4 

Regulácia riešeného územia vo vymedzených regula čných blokoch 

Regula čné tabu ľky   (1)  

Koncepčná regulácia Priestorová regulácia Funkčná regulácia 
Číslo 

regulačnéh
o bloku 

Urbanistické 
intervencie 
do územia 

Etapizácia 
Maximálna 
podlažnosť 

Ne/prípustnosť výstavby objektov 
Nezastavateľné územia 

Charakteristika prírodných prvkov 
Funkčné 
využitie 

Súčasný stav 

Funkčné 
využitie 
Návrh 

Poznámky 

1 S Stav 1+1 na území historického valu,  
možnosť dostavby v prielukách 

XZ súkromné záhrady BRD BRD územie historického valu pod hradným bralom, overiť 
možnosť vybudovať chodník v trase valu západne od 
záhrad 

2 S Stav 1+1 na území historickej priekopy XZ súkromné záhrady BRD BRD územie historickej priekopy 

3 S Stav 2+1 zachovať pešiu uličku Mládežnícka XZ súkromné záhrady BRD BRD  

4 S Stav 2+1  XZ súkromné záhrady BRD BRD  

5 S Stav 2+1  X zeleň zariadenia, areálu OV (rekreačnej) OVR OVR súčasť vybavenosti nábrežnej promenády 

6 S Stav 2+1 pešia spojovacia ulička, nádvorie OV XV,XZ zeleň zariadenia, areálu OV, súkromné záhrady BRD BRD plochy vhodné pre umiestňovanie OV centrotvorného 
charakteru 

7 S Stav 2+1 nádvorie OV XV,XZ zeleň zariadenia, areálu OV, súkromné záhrady BRD,OV BRD,OV plochy vhodné pre umiestňovanie OV centrotvorného 
charakteru 

8 S,N,R Stav 
Návrh 

2+1 centrálne námestie XV,XZ zeleň zariadenia, areálu OV, súkromné záhrady, 
parkovo upravené plochy zelene námestia 

BRD BRD,OV plochy vhodné pre umiestňovanie OV centrotvorného 
charakteru, umiestnenie parkoviska, centra služieb, 
centrálneho námestia, rekonštrukcia schátraného objektu 

9 S,N,R Stav 
Návrh 

2+1 centrálne námestie, nádvorie OV XV zeleň zariadenia, areálu OV, parkovo upravené 
plochy zelene námestia 

OV OV plochy vhodné pre umiestňovanie OV centrotvorného 
charakteru, umiestnenie parkoviska, centrálneho 
námestia, rekonštrukcia schátraného objektu, využitie 
plochy nevyužívanej kolkárne na výstavbu objektu OV 
(nákupné centrum), rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

10 S Stav 2+1  XZ súkromné záhrady BRD BRD  

11 S Stav 2+1  XZ súkromné záhrady BRD BRD  

12 S Stav 2+1  XZ súkromné záhrady BRD BRD územie historickej priekopy 

13 N Návrh 2+1 menšie námestie na križovatke Kozičova 
- Hradná 

XV zeleň zariadenia, areálu OV, parkovo upravené 
plochy zelene námestia 

nevyužitá plocha OV OV sociálneho charakteru 

14 S,R Stav 2+1 nádvorie prevádzkového areálu XV zeleň zariadenia, areálu OV, drobných prevádzok OV OV menšie prevádzkové areály 

15 N Návrh 2 malé lokálne námestie XF,XV súkromné záhrady, malé lokálne námestie BRD BRD pešia spojovacia ulička smerom ku Muránskej 

16 S Stav 1+1  XZ súkromné záhrady BRD BRD  

17 S Stav   XZ súkromné záhrady BRD BRD územie historickej priekopy 

18 S,N Stav 
Návrh 

1+1  XZ,XV súkromné záhrady BRD BRD plochy vhodné aj pre umiestňovanie OV rekreačného 
charakteru, viazanej na nábrežnú promenádu 

19 N Návrh 1+1 malé lokálne námestie, malé vyhliadkové 
oddychové plochy 

XV zeleň zariadenia, areálu OV, malé lokálne námestie OV, nevyužitý 
objekt 

OVR plochy vhodné pre umiestňovanie OV rekreačného 
charakteru, viazanej na nábrežnú promenádu, na malé 
vyhliadkové oddychové plochy 

20 S,R Stav 2+1 malé lokálne námestie s parkovo 
upravenou zeleňou 

XZ,XV súkromné záhrady, parkovo upravaná plocha malého 
námestia 

BRD,ZP BRD,ZP revitalizácia malého námestia v križovatke ulíc 
Slovienska, Brigádnická, zachovať spojovaciu uličku k 
nábrežnej promenáde 

21 S Stav 2+1  XZ súkromné záhrady BRD BRD  

22 S Stav 1  XF zeleň areálu, zariadenia TV TV TV  

23 S Stav --- plocha vyhradenej zelene cintorína X vyhradená zeleň cintorína ZC ZC návrh na rekonštrukciu, vhodnejšie výmenu oplotenia  

24 S Stav 2+1  XZ súkromné záhrady BRD BRD plocha vhodná tiež na umiestnenie zariadenia OV, príp. 
požiarnej zbrojnice pri vstupe do Devína 



                    

Príloha 4 

Regula čné tabu ľky   (2)  

Koncepčná regulácia Priestorová regulácia Funkčná regulácia 
Číslo 

regulačnéh
o bloku 

Urbanistické 
intervencie 
do územia 

Etapizácia 
Maximálna 
podlažnosť 

Ne/prípustnosť výstavby objektov 
Nezastavateľné územia 

Charakteristika prírodných prvkov 
Funkčné 
využitie 

Súčasný stav 

Funkčné 
využitie 
Návrh 

Poznámky 

25 S,N Stav 
Návrh 

2+  XV Zeleň verejných komunikačných priestorov – verejné 
priestranstvá 

cestná 
komunikácia, 

nevyužité plochy 

ZVP 
TV 

námestie v závere nábrežnej promenády, možnosť 
umiestnenia požiarnej zbrojnice pri Kremeľskej 

26 S 
(vo výstavbe) 

Stav --- hrádzové teleso X zeleň hrádzového telesa TV TV na hrádzovom telese je navrhovaný cyklistický chodník, 
do hrádze sú votknuté objekty OV, pešie chodníky 

27 N Návrh 2+ parkovacia plocha XV sprievodná zeleň parkoviska, zeleň rekreačnej OV nevyužité plochy P,OVR nevyužité plochy bývalého futbalového ihriska, návrh na 
parkovisko, vo výhľade dvojúrovňové parkovanie na 
otvorených terasách, prevádzkové objekty ku prírodnému  

28 N Návrh 1+1 športové plochy, areálová zeleň XV zeleň športovej OV nevyužité plochy Š športový komplex na Muránskej,  

29 N Návrh --- parkovacia plocha XV sprievodná zeleň parkoviska, nevyužité plochy P parkovisko pri cintoríne a v závere nábrežnej promenády 
na Muránskej                                                                                                                                                                                                                                                                     

30 N Návrh --- parkovacia plocha XV sprievodná zeleň parkoviska, zeleň verejných 
komunikačných priestorov 

nevyužité plochy P, VP parkovisko pri nábrežnej promenáde 

31 N Návrh --- parkovacia plocha XV sprievodná zeleň parkoviska, zeleň verejných 
komunikačných priestorov 

nevyužité plochy P,ZVP parkovisko pri nábrežnej promenáde 

32 S Stav 2+1   zeleň pri zariadeniach OV OVR OVR hotel Hradná brána 

33 R Stav --- zeleň hradného brala X zeleň hradného brala (vegetačná stabilizácia svahov) ZH ZH pešie trasy a oddychové plochy v zeleni, vyhliadkové 
námestie v zlome Muránskej 

34 N Návrh 2+1 rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej 
nábrežnej promenády s parkovými 
úpravami 

XF,XV zeleň rekreačných plôch nábrežnej promenády s 
prvkami malej architektúry 

nevyužité plochy, 
objekt vo 
výstavbe 

OVR,RNP OV pre cestovný ruch/turizmus, šport a rekreáciu, 
rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej nábrežnej 
promenády s parkovými úpravami 

35 N Návrh  ústredné rekreačné plochy Moravskej a 
Dunajskej nábrežnej promenády s 
prvkami malej architektúry športovo-
rekreačného charakteru 

XV zeleň ústredných rekreačných plôch nábrežnej 
promenády s prvkami malej architektúry, zeleň 
zariadení OV 

nevyužité plochy UNP ústredné rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej 
nábrežnej promenády s parkovými úpravami 

36 N Návrh 1+1 rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej 
nábrežnej promenády s parkovými 
úpravami 

XF,XV zeleň rekreačných plôch nábrežnej promenády s 
prvkami malej architektúry, zeleň zariadení 
rekreačnej OV 

OV provizóriá OVR,RNP OV pre cestovný ruch/turizmus, šport a rekreáciu, 
rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej nábrežnej 
promenády s parkovými úpravami 

37 R Stav --- zeleň nábrežnej promenády X zeleň nábrežnej promenády verejná zeleň ZVP  

38 R Stav --- zeleň hradného brala X zeleň hradného brala (vegetačná stabilizácia svahov) ZH ZH revitalizácia stupňovitého sedenia na plochy zelene s 
prírode blízkymi úpravami a stabilizačnou funkciou 

39 R Návrh 2+  XV zeleň pri zariadeniach OV, strešná zeleň vyhliadkovej 
hornej terasy amfiteátra 

nevyužité plochy, OVR návrh na rekonštrukciu amfiteátra (okrem terasového 
hľadiska na svahu) a využitie na účely OVR, využitie 
studne pri amfiteátri (prvok malej architektúry) 

40 S Stav 1+1 súkromné záhrady XZ súkromné záhrady BRD BRD  

41 S Stav --- národná kultúrna pamiatka, 
archeologická lokalita 

X zeleň archeologickej lokality AL AL na areál sa vzťahujú ustanovenia zákona 49/2002 Z. z. o 
ochrane pamiatkového fondu 

42 S Stav 1+1  XZ  BRD BRD  

43 R Stav --- zeleň hradného brala X zeleň hradného brala (vegetačná stabilizácia svahov) ZH ZH Úprava plôch zelene pri východnom vstupe do hradu 
(vrátane  

44 N Návrh --- parkovo upravené plochy nábrežnej 
promenády 

X rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej nábrežnej 
promenády s parkovými úpravami 

cestná 
komunikácia, 
parkovisko 

RNP úprava námestia v dunajskej časti nábrežnej promenády 

45    rekreačné plochy nábrežnej promenády s 
parkovými úpravami 

X rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej nábrežnej 
promenády s parkovými úpravami 

zeleň, trávne 
porasty 

RNP rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej nábrežnej 
promenády s parkovými úpravami 



                    

Príloha 4 

Regula čné tabu ľky   (3)  

Koncepčná regulácia Priestorová regulácia Funkčná regulácia 
Číslo 

regulačnéh
o bloku 

Urbanistické 
intervencie 
do územia 

Etapizácia 
Maximálna 
podlažnosť 

Ne/prípustnosť výstavby objektov 
Nezastavateľné územia 

Charakteristika prírodných prvkov 
Funkčné 
využitie 

Súčasný stav 

Funkčné 
využitie 
Návrh 

Poznámky 

46 N Návrh 1+1 rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej 
nábrežnej promenády s parkovými 
úpravami 

XF,XV zeleň rekreačných plôch nábrežnej promenády s 
prvkami malej architektúry, zeleň zariadení 
rekreačnej OV 

zeleň, trávne 
porasty 

OVR,RNP OV pre cestovný ruch/turizmus, šport a rekreáciu, 
rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej nábrežnej 
promenády s parkovými úpravami 

47 N Návrh  ústredné rekreačné plochy Moravskej a 
Dunajskej nábrežnej promenády s 
prvkami malej architektúry športovo-
rekreačného charakteru 

XV zeleň ústredných rekreačných plôch nábrežnej 
promenády s prvkami malej architektúry, detský areál 

zeleň, trávne 
porasty 

UNP ústredné rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej 
nábrežnej promenády s parkovými úpravami, detský areál 
s hernými prvkami prírodného charakteru 

48 N Návrh 1+1 rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej 
nábrežnej promenády s parkovými 
úpravami 

XF,XV zeleň rekreačných plôch nábrežnej promenády s 
prvkami malej architektúry, zeleň zariadení OV 

zeleň, trávne 
porasty, OV 

OVR,RNP OV pre cestovný ruch/turizmus, šport a rekreáciu, 
rekreačné plochy Moravskej a Dunajskej nábrežnej 
promenády s parkovými úpravami, osobný prístav, 
cyklohotel 

49 S 
(vo výstavbe) 

Stav --- hrádzové teleso X zeleň hrádzového telesa TV TV na hrádzovom telese je navrhovaný cyklistický chodník, 
do hrádze sú votknuté objekty OV, pešie chodníky 

50 N Návrh --- prístavné móla osobného prístavu X zeleň Moravského a Dunajského nábrežia s prírode 
blízkymi úpravami 

ZNP ZNP osobný prístav na Dunaji 

51 R Stav --- brehové porasty Dunajského nábrežia 
(Slovanské nábrežie) 

X brehové porasty Dunajského nábrežia (Slovanské 
nábrežie) 

ZBP ZBP úprava kamenného chodníka pri brehu Dunaja 

52 R Stav --- zeleň Moravského a Dunajského 
nábrežia s prírode blízkymi úpravami 

X Zeleň Moravského a Dunajského nábrežia s prírode 
blízkymi úpravami 

zeleň, trávne 
porasty 

ZNP úpravy pozdĺž navrhovaného prístavu malých 
rekreačných plavidiel 

53 N Návrh 1 športovo-rekreačné plochy prírodného 
charakteru 

XF Športovo-rekreačné plochy prírodného charakteru zeleň, trávne a 
lesné porasty 

SRP,OVT prírodné kúpalisko s drobnými objektmi  

54 N Návrh --- sprietočnené mŕtve rameno Moravy X sprietočnené mŕtve rameno Moravy zeleň, trávne a 
lesné porasty, 

občasná vodná 
plocha 

VVT navrhovaný prístav malých rekreačných plavidiel 

55 S Stav --- lesné porasty inundačného územia X lesné porasty inundačného územia LIN LIN zachované porasty ako zelený ostrov 

56 S Stav --- zamokrené a mokraďové plochy 
inundačného územia 

 zamokrené a mokraďové plochy inundačného územia ZIN ZIN  

57 R Stav --- športovo-rekreačné plochy prírodného 
charakteru 

X Športovo-rekreačné plochy prírodného charakteru lúčne plochy SRP  

58 R Stav --- športovo-rekreačné plochy prírodného 
charakteru 

X Športovo-rekreačné plochy prírodného charakteru lúčne plochy SRP  

59 R Návrh --- športovo-rekreačné plochy prírodného 
charakteru 

X Športovo-rekreačné plochy prírodného charakteru lúčne plochy SRP vodácke táborisko 

60 N Návrh 2+1 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri OV lesné a trávne 
porasty 

OVR lodenica na Morave, parkovacie plochy, prístup od 
Kremeľskej 

61 S Stav --- lesné porasty inundačného územia X lesné porasty inundačného územia LIN LIN  

62 S Stav --- sprievodná zeleň cestných komunikácií X Sprievodná zeleň cestných komunikácií ZCK ZCK  

63 S Stav 1+1 zeleň areálu OV XF Zeleň areálov s obmedzeným prístupom verejnosti GM GM Geologické múzeum v prírode 

64 I Stav 2+1 malé lokálne námestia, sprievodná zeleň 
cestných komunikácií 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

BRD BRD  

65 I Stav 2+1 malé lokálne námestia, sprievodná zeleň 
cestných komunikácií 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

BRD BRD  

66 I Stav 2+1 malé lokálne námestia, sprievodná zeleň 
cestných komunikácií 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

BRD BRD  

 

 

 



                    

Príloha 4 

Regula čné tabu ľky   (4)  

Koncepčná regulácia Priestorová regulácia Funkčná regulácia 
Číslo 

regulačnéh
o bloku 

Urbanistické 
intervencie 
do územia 

Etapizácia 
Maximálna 
podlažnosť 

Ne/prípustnosť výstavby objektov 
Nezastavateľné územia 

Charakteristika prírodných prvkov 
Funkčné 
využitie 

Súčasný stav 

Funkčné 
využitie 
Návrh 

Poznámky 

67 S Stav 2+1 súkromné záhrady,  plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, záhradné 
domy, rodinné domy),  

68 N Návrh 1+1 zeleň pri zariadeniach OV XV trávne porasty nevyužité plochy OVL Malé lokálne centrum s parkoviskom 

69 S Stav 2+1 súkromné záhrady,  plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, záhradné 
domy, rodinné domy),  

70 S Stav 2+1 súkromné záhrady,  plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, záhradné 
domy, rodinné domy),  

71 N Návrh  zeleň pri zariadeniach OV XV trávne porasty nevyužité plochy OVL Malé lokálne centrum s parkoviskom 

72 S Stav  súkromné záhrady,  plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, záhradné 
domy, rodinné domy),  

73 S Stav  súkromné záhrady,  plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, záhradné 
domy, rodinné domy),  

74 S Stav  súkromné záhrady,  plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, záhradné 
domy, rodinné domy),  

75 I Stav 2+1 malé lokálne námestia, sprievodná zeleň 
cestných komunikácií 

XZ súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

BRD BRD  

76 I Stav 2+1 malé lokálne námestia, sprievodná zeleň 
cestných komunikácií 

XZ súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

BRD BRD  

77 I Stav 2+1 malé lokálne námestia, sprievodná zeleň 
cestných komunikácií 

XZ súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

BRD BRD  

78 N Návrh 1+1 malé lokálne námestia, plochy zelene                                                                    XV,XZ súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií, verejné zelené priestranstvá (s prvkami 
rekreácie), terasové plochy zelene 

BRD BRD  

79 N Návrh 1+1 malé lokálne námestia, plochy verejnej 
zelene                                                                    

XV,XZ súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií, verejné zelené priestranstvá (s prvkami 
rekreácie), terasové plochy zelene 

BRD BRD  

80 S Stav  súkromné záhrady ,plochy verejnej 
zelene 

XZ, XV súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

BRD BRD  

81 S Stav  súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ, XV súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

BRD BRD  

82 N Návrh  zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň zariadení OV, sprievodná zeleň parkoviska záhrady RD OVL Malé lokálne centrum s parkoviskom 

83 N Návrh 1+1 malé lokálne námestia, plochy zelene                                                           XV,XZ súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií, verejné zelené priestranstvá (s prvkami 
rekreácie), terasové plochy zelene 

BRD BRD  

84 T Stav 1+1 súkromné záhrady XZ súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

BR BR  

85 S Stav lokálna 
dominanta 

plochy areálovej zelene XV zeleň areálu OV parkovo upravená OVM OVM  

86 S Stav 1+1 súkromné záhrady XZ súkromné záhrady BRD BRD  

87 N Návrh 2+1 súkromné záhrady XZ súkromné záhrady BRD BRD  

88 S Stav 2+1 súkromné záhrady XZ súkromné záhrady BRD BRD  



                    

Príloha 4 

Regula čné tabu ľky   (5)  

Koncepčná regulácia Priestorová regulácia Funkčná regulácia 
Číslo 

regulačnéh
o bloku 

Urbanistické 
intervencie 
do územia 

Etapizácia 
Maximálna 
podlažnosť 

Ne/prípustnosť výstavby objektov 
Nezastavateľné územia 

Charakteristika prírodných prvkov 
Funkčné 
využitie 

Súčasný stav 

Funkčné 
využitie 
Návrh 

Poznámky 

89 S Stav 3+1 športové plochy, plochy areálovej zelene, 
upravené koryto potoka 

XF plochy areálovej zelene, upravené koryto potoka OVM OVM  

90 N Návrh 2+1 súkromné záhrady XZ súkromné záhrady, revitalizované koryto potoka BRD BRD revitalizácia koryta potoka 

91 S Stav 2+1 súkromné záhrady XZ súkromné záhrady BRD BRD  

92 N Návrh --- terasové plochy zelene X terasové plochy zelene nevyužité plochy TPZ  

93 I Stav 2+1 súkromné záhrady  súkromné záhrady BRD BRD  

94 S Stav 1 plochy areálovej zelene XF zeleň areálu, zariadenia TV TV TV  

95 S Stav 2+1 súkromné záhrady XZ súkromné záhrady BRD BRD  

96 I Stav 2+1 súkromné záhrady XZ súkromné záhrady BRD BRD  

97 N Návrh 2+1 súkromné záhrady XZ súkromné záhrady BRD BRD  

98 R,N Stav, Návrh --- plochy verejnej zelene X Zachované rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom území, terasové plochy zelene 

krajinná zeleň TPZ,ZK revitalizácia vodného toku 

99 N Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií, terasové plochy zelene 

krajinná zeleň BRD, SŹCK, 
TPZ 

pešia spojovacia ulička 

100 N Návrh 1+1 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska krajinná zeleň OVL Malé lokálne centrum s parkoviskom 

101 N Návrh 2+1 súkromné záhrady,  plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií, terasové plochy zelene, verejné zelené 
priestranstvá s prvkami rekreácie 

krajinná zeleň BRD  

102 N Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií, terasové plochy zelene 

krajinná zeleň BRD pešia spojovacia ulička 

103 N Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií, terasové plochy zelene 

krajinná zeleň BRD  

104 R Stav --- plochy verejnej zelene X Zachované rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom území, terasové plochy zelene 

krajinná zeleň TPZ,ZK revitalizácia vodného toku 

105 N Návrh --- plochy verejnej zelene X terasové plochy zelene krajinná zeleň TPZ  

106 N Návrh 1+1 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska krajinná zeleň OVL Malé lokálne centrum s parkoviskom 

107 N Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,XV súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií, verejné zelené priestranstvá (s prvkami 
rekreácie) 

krajinná zeleň BRD,ZCK,ZVP, 
ZR 

 

108 N Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,XV súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií, verejné zelené priestranstvá (s prvkami 
rekreácie) 

krajinná zeleň BRD,ZCK,ZVP, 
ZR 

 

109 N Návrh 1+1 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska krajinná zeleň OVL Malé lokálne centrum s parkoviskom 

110 R Stav --- plochy verejnej zelene X Zachované rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom území, terasové plochy zelene 

krajinná zeleň TPZ,ZK  

111 R Stav --- plochy verejnej zelene X Zachované rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom území, terasové plochy zelene 

krajinná zeleň TPZ,ZK  

112 N Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií, verejné zelené priestranstvá (s prvkami 
rekreácie) 

krajinná zeleň BRD,ZCK,ZVP, 
ZR 

 

113 N Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ, X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD  
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Regula čné tabu ľky   (6)  

Koncepčná regulácia Priestorová regulácia Funkčná regulácia 
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regulačnéh
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intervencie 
do územia 

Etapizácia 
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Nezastavateľné územia 

Charakteristika prírodných prvkov 
Funkčné 
využitie 

Súčasný stav 

Funkčné 
využitie 
Návrh 

Poznámky 

114 R Stav --- plochy verejnej zelene X Zachované rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom území 

krajinná zeleň ZK  

115 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD, ZCK pešia spojovacia ulička 

116 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

117 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

118 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

119 N Návrh --- plochy verejnej zelene X terasové plochy zelene krajinná zeleň TPZ  

120 N Návrh 1+1 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska krajinná zeleň OVL Malé lokálne centrum s parkoviskom 

121 N Návrh 2 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska krajinná zeleň OVS Plavecký komplex 

122 N Návrh --- plochy verejnej zelene X terasové plochy zelene krajinná zeleň TPZ  

123 N Návrh --- plochy verejnej zelene X zeleň verejných komunikačných priestorov – verejné 
priestranstvá 

krajinná zeleň ZVP  

124 N Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

125 S Stav 2+1 súkromné záhrady XZ súkromné záhrady  krajinná zeleň  BRD  

126 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

127 N Návrh --- plochy verejnej zelene X zeleň verejných komunikačných priestorov – verejné 
priestranstvá 

krajinná zeleň ZVP  

128 R (A) Stav 2 plochy areálovej zelene XF plochy areálovej zelene  TV TV objekt je schátraný, nepoužívaný 

129 R Stav 1 plochy areálovej zelene XF plochy areálovej zelene  TV TV areál je neupravený 

130 N Návrh --- plochy parkovo upravenej zelene X plochy parkovo upravenej zelene, sprievodná zeleň 
parkoviska 

nevyužívané 
plochy 

PZ námestie na Lomnickej, revitalizácia priľahlého 
vodného toku 

131 R Stav --- plochy verejnej zelene, vodné toky X ostatné vodné toky (vodohospodársky nevýznamné VT), 
sprievodná zeleň vodných tokov a vodných plôch 

OVT,ZVT OVT,ZVT zapojenie vodného toku do navrhovanej zástavby 

132 N Návrh 1+1 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska krajinná zeleň OVM  

133 N Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

134 N Návrh --- plochy verejnej zelene X terasové plochy zelene krajinná zeleň TPZ  

135 N Návrh 1+1 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska krajinná zeleň OVM  

136 N Návrh --- plochy parkovo upravenej zelene X plochy parkovo upravenej zelene nevyužívané 
plochy 

PZ  

137 N Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

138 N Návrh --- plochy verejnej zelene X terasové plochy zelene krajinná zeleň TPZ  

139 N Návrh 1+1 súkromné záhrady,  plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

140 N Návrh --- plochy verejnej zelene XF,X parkové plochy zelene, krajinná zeleň, vinice, viničné 
domčeky 

krajinná zeleň DVT Devínske vínne terasy 

141 S Stav 2+1 súkromné záhrady XZ súkromné záhrady  krajinná zeleň  BRD  
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Funkčné 
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Poznámky 

142 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

143 R Stav --- plochy verejnej zelene X zachované rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom území 

krajinná zeleň ZK  

144 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

145 N Návrh --- plochy verejnej zelene X verejné zelené priestranstvá (s prvkami rekreácie) krajinná zeleň ZR  

146 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

147 R Stav --- plochy verejnej zelene, vodné toky X ostatné vodné toky (vodohospodársky nevýznamné VT), 
sprievodná zeleň vodných tokov a vodných plôch 

OVT,ZVT OVT,ZVT zapojenie vodného toku do navrhovanej zástavby 

148 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

149 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

150 N Návrh --- plochy verejnej zelene X zeleň verejných komunikačných priestorov – verejné 
priestranstvá 

krajinná zeleň ZVP  

151 R Stav --- plochy verejnej zelene X zachované rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom území 

krajinná zeleň ZK  

152 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

153 R Stav --- plochy verejnej zelene X zachované rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom území 

krajinná zeleň ZK  

154 S Stav 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

155 S Stav 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

156 R Stav --- plochy verejnej zelene, vodné toky X zachované rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom území, ostatné vodné toky 
(vodohospodársky nevýznamné VT), sprievodná zeleň 
vodných tokov a vodných plôch 

krajinná zeleň, 
OVT,ZVT 

ZK,OVT,ZVT zapojenie vodného toku do navrhovanej zástavby 

157 S Stav 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,XV súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

158 S Stav 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,XV súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

159 S Stav 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,XV súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

160 N Návrh --- plochy verejnej zelene X terasové plochy zelene krajinná zeleň TPZ  

161 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK môže byť radová zástavba 

162 R Stav --- plochy verejnej zelene X zachované rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom území 

krajinná zeleň ZK  

163 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK môže byť radová zástavba 

164 R Stav --- plochy verejnej zelene X zachované rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom území 

krajinná zeleň ZK  
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Regula čné tabu ľky   (8)  

Koncepčná regulácia Priestorová regulácia Funkčná regulácia 
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regulačnéh
o bloku 

Urbanistické 
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do územia 
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Maximálna 
podlažnosť 

Ne/prípustnosť výstavby objektov 
Nezastavateľné územia 

Charakteristika prírodných prvkov 
Funkčné 
využitie 

Súčasný stav 

Funkčné 
využitie 
Návrh 

Poznámky 

165 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

166 S Stav 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

167 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

168 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

169 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

170 S Stav 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

171 S Stav 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

172 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

173 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

174 S Stav 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

175 R Stav --- plochy verejnej zelene, vodné toky X ostatné vodné toky (vodohospodársky nevýznamné VT), 
sprievodná zeleň vodných tokov a vodných plôch 

OVT,ZVT OVT,ZVT zapojenie vodného toku do navrhovanej zástavby 

176 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

177 R Stav --- plochy verejnej zelene, vodné toky X ostatné vodné toky (vodohospodársky nevýznamné VT), 
sprievodná zeleň vodných tokov a vodných plôch 

OVT,ZVT OVT,ZVT zapojenie vodného toku do navrhovanej zástavby 

178 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

179 N Návrh 1+1 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska krajinná zeleň OVL Malé lokálne centrum s parkoviskom 

180 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

181 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

182 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  
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Funkčné 
využitie 
Návrh 

Poznámky 

183 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

184 N Návrh 1+1 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska krajinná zeleň OVL Malé lokálne centrum s parkoviskom 

185 S Stav 1 plochy areálovej zelene XF plochy areálovej zelene  TV TV areál je neupravený 

186 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

187 R Stav --- plochy verejnej zelene X zachované rozsiahlejšie plochy pôvodnej krajinnej 
zelene v urbanizovanom území 

krajinná zeleň ZK  

188 S Stav 3+1 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska OVM OVM Stredná škola Policajného zboru SR 

189 S Stav 2 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska OVS OVS Strelnica 

190 S Stav 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,XV súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

191 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

192 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

193 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

194 S Stav 2+1 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska OVM OVM prevádzkový objekt kameňolomu 

195 N Návrh 1+1 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska nevyužité plochy OVL Malé lokálne centrum s parkoviskom 

196 N Návrh 1+1 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska nevyužité plochy OVL Malé lokálne centrum s parkoviskom 

197 S Stav 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

198 S Stav 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,XV súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

199 S Stav 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

200 S Stav 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

201 S Stav 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

202 N Návrh 1+1 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska krajinná zeleň OVL Malé lokálne centrum s parkoviskom 

203 S Stav 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

204 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  
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Poznámky 

205 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

206 N Návrh 1+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

krajinná zeleň BRD,ZCK  

207 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

208 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

209 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

210 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

211 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

212 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

213 T Návrh 2+1 súkromné záhrady, plochy verejnej 
zelene 

XZ,X súkromné záhrady, sprievodná zeleň cestných 
komunikácií 

chatové a 
záhradkárske 

lokality 

BRD zmiešané územia bývania a rekreácie (chaty, 
záhradné domy, rodinné domy),  

214 R Návrh --- športovo-rekreačné plochy prírodného 
charakteru 

X športovo-rekreačné plochy prírodného charakteru lúčne plochy SRP cyklotáborisko 

215 N Návrh 1+1 zeleň športovo-rekreačného areálu v 
prírode 

XF športovo-rekreačné plochy prírodného charakteru, 
športové plochy s umelým povrchom 

trávne porasty SRA športovo-rekreačný areál v prírodnom prostredí 

216 N Návrh 2+1 zeleň pri zariadeniach OV XV zeleň pri zariadeniach OV, sprievodná zeleň parkoviska trávne porasty OVR lodenica na Dunaji, parkovacie plochy, prístup od 
Kremeľskej, detský areál 

217 N Návrh --- sprievodná zeleň parkoviska X parkovisko, sprievodná zeleň parkoviska trávne porasty P parkovisko 

218 N Návrh --- zeleň športovo-rekreačného areálu v 
prírode 

XF športovo-rekreačné plochy prírodného charakteru, 
športové plochy s umelým povrchom 

trávne porasty SRA športovo-rekreačný areál v prírodnom prostredí 

219 R Návrh --- športovo-rekreačné plochy prírodného 
charakteru 

X športovo-rekreačné plochy prírodného charakteru lúčne plochy SRP vodácke táborisko 

220 N Návrh --- sprievodná zeleň parkoviska X parkovisko, sprievodná zeleň parkoviska trávne porasty P centrálne parkovisko 

221 S Stav 1 plochy areálovej zelene XF plochy areálovej zelene  TV TV  

222 S Stav 1 plochy areálovej zelene XF plochy areálovej zelene  TV TV  

223 S Stav 1 plochy areálovej zelene XF plochy areálovej zelene  TV TV  

224 S Stav 1 plochy areálovej zelene XF plochy areálovej zelene  TV TV  
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225 N Návrh 1 plochy areálovej zelene XF plochy areálovej zelene  TV TV nový objekt TV nad Urbanom 

226 N Návrh 1+1 zeleň a športovo-rekreačné plochy 
športovo-rekreačnej lokality v prírode 

XF prírodné športovo-rekreačné plochy, športové plochy s 
umelým povrchom, prírodné ihriská, detské areály, 
krajinná zeleň 

krajinná zeleň OVR,SRA,SRP rekreačná lokalita Kráľova hora 

227 S Stav 1 plochy areálovej zelene XF plochy areálovej zelene  TV TV objekt TV pri Kráľovej hore 

228 S Stav 1 plochy areálovej zelene XF plochy areálovej zelene  TV TV objekt TV pri Kráľovej hore 

229 N Návrh --- zeleň a športovo-rekreačné plochy 
športovo-rekreačnej lokality v prírode 

X prírodné športovo-rekreačné plochy, prírodné ihriská, 
detské areály, krajinná zeleň 

krajinná zeleň OVR,SRA,SRP rekreačná lokalita Líščia stráň - západ 

230 N Návrh --- zeleň a športovo-rekreačné plochy 
športovo-rekreačnej lokality v prírode 

X prírodné športovo-rekreačné plochy, prírodné ihriská, 
detské areály, krajinná zeleň 

krajinná zeleň OVR,SRA,SRP rekreačná lokalita Líščia stráň - východ 

231 N Návrh 2+1 
 

rozhľadňa 

zeleň a športovo-rekreačné plochy 
polyfunkčného areálu netradičných 
športov a vzdelávania 

XF prírodné športovo-rekreačné plochy, prírodné ihriská, 
krajinná zeleň 

vojenská 
základňa 

PSA polyfunkčný areál netradičných športov, výskumu a 
vzdelávania v prírode, Devínska Kobyla 

232 S Stav --- bezporastové plochy bagroviska --- bezporastové plochy bagroviska TV TV bagrovisko pri Dunaji 

233 V Výhľad 3+1 zeleň a športovo-rekreačné plochy XF plochy areálovej zelene  ťažobný priestor MSR Multifunkčný športovo-rekreačný a kultúrno-
spoločenský komplex Kameňolom 

234 V Výhľad --- sprievodná zeleň parkoviska X parkovisko, sprievodná zeleň parkoviska trávne porasty P parkovisko v multifunkčnom komplexe Kameňolom 

235 V,R Výhľad --- revitalizované terasy kameňolomu X revitalizované terasy kameňolomu ťažobný priestor ZTP terasové plochy zelene revitalizovaného 
kameňolomu 

236 V Výhľad --- sprievodná zeleň parkoviska X parkovisko, sprievodná zeleň parkoviska ťažobný priestor P parkovisko v multifunkčnom komplexe Kameňolom 

237 V Výhľad  zeleň a športovo-rekreačné plochy XF plochy areálovej zelene trávne porasty SRA športovo-rekreačné areály v prírodnom prostredí 

238 V Výhľad --- sprievodná zeleň parkoviska X parkovisko, sprievodná zeleň parkoviska trávne porasty P parkovisko 

239 V Výhľad  zeleň a športovo-rekreačné plochy  plochy areálovej zelene  trávne porasty SRA športovo-rekreačné areály v prírodnom prostredí, 
prístav malých rekreačných plavidiel 

240 N Návrh --- sprievodná zeleň parkoviska X parkovisko, sprievodná zeleň parkoviska trávne porasty P parkovisko nad Geologickým múzeom v prírode 

241 S Stav --- dunajské pobrežné pozemky X dunajské pobrežné pozemky kamenisté 
pozemky 

SRP Dunajské prírodné pláže 

 


