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1 ZÁVÄZNÁ ČASŤ 

1.1 REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA 
POZEMKOV 
Územný plán CMZ Trstená rieši predovšetkým funkčné usporiadanie územia. 

Priestorové usporiadanie rieši najmä regulatívami určujúcimi počet nadzemných podlaží a  
precento zastavanosti pozemku.  

Vzhľadom k rozsiahlosti územia a rôznorodosti funkcií v ňom sa nachádzajúcich nebolo 
možné spracovať tento územný plán v podrobnosti regulačného plánu a z toho dôvodu 
nemôže nahrádzať územné rozhodnutia jednotlivých stavieb v riešenom území. 

1.1.1 Regulatívy priestorového usporiadania 
Pre priestorové usporiadanie územia platia najmä nasledovné regulatívy: 
- zachovať historickú podstatu sídla a túto umocniť novými objektami s takou 

funkčnou náplňou na princípoch polyfunkčnosti, ktorá zabezpečí mestotvornosť        
a posilní najmä zložku občianskej vybavenosti v tomto priestore 

- rehabilitovať mestotvorné fenomény: námestie, ulica, parter, vnútroblok 
- vylúčiť výstavbu solitérnych stavieb v najexponovanejších polohách a mestotvorný 

charakter výstavby zaistiť kompaktne plánovanými a jasne koncipovanými blokmi, 
vytvárajúc tak námestie a ulice s jasnou orientáciou 

- zachovať pôvodnú uličnú sieť s jej navrhnutými funkčnými prehodnoteniami              
a s potrebnými korekciami 

- zachovať a včleniť do organizmu mesta pamiatkové objekty 
- vymedziť plochy na budovanie chýbajúcich kapacít občianskeho vybavenia, resp. 

bývania v ťažiskových polohách CMZ 
- doplniť plochy zelene v mestskom interiéri a v dotykových polohách ich vhodne 

napojiť na stávajúcu zeleň 
- vymedziť vhodné plochy pre parkovanie tak, aby nepôsobili rušivo vo vzťahu 

k historickej zástavbe  
- uvolniť priestory dvorných traktov od nevhodných prístavieb a dobudovať tieto 

priestory v novej náplni 
- vymiestniť prevádzky, ktoré svojou funkciou nepatria do CMZ  
- nábrežia Oravice a Všivára a ich priľahlé plochy upravovať tak, aby sa povýšili na 

výrazné kompozičné prvky a zapojili sa do obrazu mesta 
- osobitnú pozornosť venovať tvorbe mestského interiéru najmä v pamiatkovej zóne 
- historické jadro ako špecifické prostredie využiť na umiestnenie takých centrálnych 

funkcií, ktoré z hľadiska priestorových a prevádzkových nárokov nebudú v rozpore 
so záujmami pamiatkovej ochrany 

Základné priestorové regulatívy: výškové zónovanie (podlažnosť) a podiel zastavanej 
plochy sú pre všetky územnostavebné bloky a podbloky určené v tabuľke č. 5. 

1.1.2 Regulatívy funkčného využívania pozemkov 
 Na území CMZ sú pre jednotlivé typy funkčných plôch stanovené nasledovné 

regulatívy: 
 Plochy s dominantnou funkciou OV  

plochy základnej a vyššej občianskej vybavenosti 
- v CMZ dislokovať obchodné atraktívne zariadenia nevyžadujúce náročnú obslužnú 

dopravu a rozsiahle skladovacie priestory 
- zo základnej vybavenosti situovať v CMZ len zariadenia kapacitne zodpovedajúce 

obyvateľom bývajúcim v území 
- stavby komerčnej občianskej vybavenosti musia mať zodpovedajúce rozptylové 

plochy a vlastné odstavné plochy pre motorové vozidlá, zodpovedajúce kapacite 
týchto zariadení  

- ako doplnková funkcia je prípustné bývanie (vo vyšších podlažiach) a prevádzkarne 
drobnej remeselnej výroby a služieb bez vplyvu na okolie  

- neprípustné sú: poľnohospodárska výroba (vrátane drobnochovu a záhradkárstva), 
priemyselná výroba, samostatné objekty skladov a technickej infraštruktúry  
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 Polyfunkčné plochy OV+BI 

s rovnocennými hlavnými funkciami bývanie a občianska vybavenosť 
- v objektoch riešiť atraktívny parter s občianskou vybavenosťou v dotyku s verejným 

priestranstvom 
- objekty s občianskou vybavenosťou musia mať vlastné odstavné plochy pre 

motorové vozidlá, zodpovedajúce kapacite týchto zariadení  
- ako doplnková funkcia sú povolené prevádzkarne drobnej remeselnej výroby             

a služieb bez vplyvu na okolie 
- výrobná činnosť, umiestnenie samostatných skladov, poľnohospodárska 

drobnovýroba a chov hospodárskych zvierat sú neprípustné  
- voľné časti pozemkov využívať najmä ako obytnú zeleň 

 Plochy s dominantnou funkciou BI 
- ako doplnková funkcia sú prípustné: občianska  vybavenosť a prevádzkarne 

drobnej remeselnej výroby a služieb bez vplyvu na okolie; v rozsahu 
neobmedzujúcom hlavnú funkciu  

- doplnkové funkcie prednostne umiestňovať do odporúčaných polôh (grafická časť 
výkr. č.2) 

- hospodárska činnosť na pozemkoch rodinných domov je obmedzená na 
záhradkárenie a chov hydiny 

- voľné časti pozemkov existujúcich rodinných domov majú byť využívané najmä ako 
obytná zeleň 

 Plochy s dominantnou funkciou BM  
- panelové bytové domy 
- prípustné ďalšie funkcie - občianska vybavenosť 
- hospodárska a výrobná činnosť je vylúčená 
- vnútrobloková plocha je nezastaviteľná (určená je pre zeleň a ihriská)  

 Plochy s dominantnými funkciami: výroba, technická infraštruktúra, sklady 
- na území CMZ sú neprípustné 

 V ostatnom riešenom území (mimo CMZ) sú pre príslušné typy funkčných plôch 
stanovené nasledovné regulatívy: 
 Plochy s dominantnou funkciou OV   

- plochy základnej a vyššej občianskej vybavenosti, 
- v areáli základnej školy a gymnázia sú iné funkcie neprípustné 
- ako doplnková funkcia ostatnej vybavenosti je povolené bývanie 
- stavby komerčnej občianskej vybavenosti musia mať vlastné odstavné plochy pre 

motorové vozidlá zodpovedajúce kapacite týchto zariadení  
- poľnohospodárska výroba (vrátane drobnochovu a záhradkárstva), priemyselná 

výroba, samostatné objekty skladov a technickej infraštruktúry sú neprípustné 
 Plochy s dominantnou funkciou BI 

- prípustné ďalšie funkcie v rozsahu, neobmedzujúcom hlavnú funkciu - občianska 
vybavenosť, drobné remeselné prevádzky a služby bez podstatného vplyvu na 
okolie 

- funkciu bývania okrem novej výstavby posilňovať aj modernizáciou jestvujúceho 
fondu, využitím podkroví a dostavbami do dvorných častí. 

- hospodárska činnosť na pozemkoch rodinných domov je obmedzená na 
záhradkárenie a chov hydiny, do roku 2010 uvažovať s postupným vylúčením 
chovu veľkých hospodárskych zvierat, chov kožušinovej zveri je neprípustný/  

- voľné časti pozemkov existujúcich rodinných domov majú byť využívané najmä ako 
obytná zeleň 

 Plochy s dominantnou funkciou BM  
- z ďalších funkcií sú prípustné: občianska vybavenosť,  
- hospodárska a výrobná činnosť je vylúčená 
- vnútrobloková plocha je nezastaviteľná (určená je pre zeleň a ihriská)  

 Plochy s dominantnými funkciami: výroba, tech. infraštruktúra, sklady 
- nie sú v riešenom území prípustné, odporúčame zmenu funkcie na občiansku 

vybavenosť, hromadné garáže a iné podobné funkcie. 
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Funkčné a priestorové regulatívy pre jednotlivé bloky sú podrobne uvedené  
v nasledujúcej tabuľke. V tabuľke boli použité nasledovné skratky a symboly: 

 
OV - občianska vybavenosť 
OV-ŠA - občianska vybavenosť – školský areál  
OV+BI - polyfunkčné plochy s rovnocenným zastúpením OV a BI 
BI - bývanie individuálne  
BM  - bývanie mestské  
V - výroba 
VS - ľahká výroba a sklady 
VS1 - výroba a služby bez vplyvu na okolie (prevádzkarne drobnej remeselnej výroby a 

služieb napr.: ateliéry, krajčírske dielne atď) umiestniteľné v CMZ 
VS2 - výroba a služby bez podstatného vplyvu na okolie (prevádzkarne drobnej 

remeselnej výroby a služieb napr.: zámočníctvo, stolárstvo, kamenárska výroba 
atď.) odporúčané na umiestnenie do ostatného územia (mimo CMZ) 

D-PZ - doprava – pešia zóna  
D-P - doprava – parkoviská 
D-G - doprava – garáže  
D-AN - doprava – autobusové nástupište 
TI  - technická infraštruktúra 
ZV  - verejná zeleň 
ZC  - zeleň cintorína 
B - dominantná funkcia  
OV - doplnková funkcia  
BI OV - zmena funkcie 
x NP - max. počet nadzemných podlaží  
+P - využiteľné podkrovie v stávajúcej alebo novej strešnej nadstavbe 
+S - plytká, šikmá strecha ako nová strešná konštrukcia nad plochou strechou  

Tab. č.1: Základné funkčné a priestorové regulatívy pre ÚSB  
Organizačné 

regulatívy 
Legislatívne 

limity 
Priestorová 
regulácia 

ÚSB CMZ PZ OÚ 

Funkčná 
Regulácia max . 

zastavanosť
max . 

podlažnosť 

A    OV,D-PZ,D-P,ZV stáv. stáv.,1NP 

B    OV,OV+BI 40-60% 2 NP+P 

C    OV,ZV stáv. stáv. 
D1      OV,OV+BI 30-60% 2 NP+P D 
D2      OV,OV+BI 40-60% 2 NP+P 
E1      OV,ZV stáv. stáv. 
E2      OV+BI 40-60% 2 NP+P E 
E3    BI, OV stáv. stáv. 
F1       OV-ŠA stáv. stáv.+S 
F2     BI 30% 1 NP+P F 
F3    BI,OV 30% stáv. 
G1    BI,OV 30% 1 NP+P G 
G2    BI stáv. stáv. 
H1    BI,OV 40% 1 NP+P H 
H2    BI,VS1,2,OV 50% 1 NP+P 

I    BI 30% 1 NP+P 
J1    D-G,P 30% 1 NP 
J2    BI 30% 1 NP+P J 
J3    VS,VS D-P,D-G stáv.+20% 2 NP+S 

K    BI  30% 1 NP+P 
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Tab. č.1: Základné funkčné a priestorové regulatívy pre ÚSB - pokračovanie 
Organizačné 

regulatívy 
Legislatívne 

limity 
Priestorová 
regulácia 

ÚSB CMZ PZ OÚ 

Funkčná 
Regulácia max . 

zastavanosť
max . 

podlažnosť 

L1    OV+BI,ZV stáv.+10% 2 NP+P L 
L2    OV+BI(BM),ZV stáv.+10% 2 NP+P 
M1    OV stáv. stáv. 
M2    OV+BI stáv. 2 NP+P 
M3    BM,OV,ZV,D-P stáv. stáv. +P 

M 

M4    VS2,OV stáv. stáv. 

N      OV,OV+BI(BM),VS OV(BM) 40-60% 2 NP+P 
O1    BI,D-G 30% 1 NP+P O 
O2    BI,OV 30% 1 NP+P 
P1    BI 30% 1 NP+P P 
P2    BM,OV,D-G stáv. stáv.+P 
Q1    BI, OV, VS1 30% 1 NP+P 
Q2    OV-ŠA stáv. stáv.+S Q 
Q3    BI 30% 1 NP+P 

R    OV,BM,ZV,D-P,G stáv. stáv. 

S    BI,OV 30% 1 NP+P 
T1     D-AN,OV,V OV,VS1,2,BI 30% 2 NP+P 
T2    BI,OV 30% 1 NP+P T 
T3    V OV, VS1,2, D-G,VS stáv. stáv. 
U1    BI, OV-ŠA 30% 1 NP+P 
U2    OV-ŠA,BI OV-ŠA stáv. stáv. U 
U3    TI,OV stáv. stáv. 
V1    OV+VS2 50% 1 NP+P 
V2    BI 30% 1 NP+P V 
V3    ZC ZV stáv. stáv. 

1.2 REGULATÍVY USPORIADANIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 
 ťažisko riešenia dopravy spočíva v návrhu preložky št. cesty 1. triedy č. 59, čím je 

vytvorený predpoklad vylúčenia tranzitnej dopravy z územia CMZ, pričom dopravná 
obsluha riešeného územia je zabezpečená v stávajúcich trasách komunikácií s ich 
funkčným prehodnotením a z toho vyplývajúcimi korekciami ich šírkového usporiadania 

 v pamiatkovej zóne považovať za dominantný peší pohyb doplnený len nevyhnutnou 
dopravnou obsluhou územia 

 navrhnúť a rozvinúť pešiu zónu v diferenciácii hlavných a doplňujúcich peších 
priestorov a ťahov v smere hlavných kompozičných osí (kompozičná os východ – 
západ, spájajúca historické jadro s priemyselnou zónou a os juh – sever ). 

1.3 REGULATÍVY ZAČLENENIA STAVIEB DO PAMIATKOVEJ ZÓNY 
 Historický vývoj a dochované kultúrno-historické hodnoty 

 Pamiatkovú zónu tvorí urbanisticky ucelený komplex historickej zástavby s nadväznými 
plochami, ktoré sa podieľajú na utváraní charakteristického obrazu urbanistickej 
štruktúry.V pamiatkovej zóne sa podľa vymedzenia z rozhodnutia MK 5810/2004-400, 
ktorou sa zmenilo vyhlásenie hraníc pamiatkovej zóny Trstená nachádzajú nasledovné 
územno-stavebné bloky, resp. ich časti – územno-stavebné podbloky v nasledovnom 
rozsahu: A (100%), B (100%), C 100%), D – D1 (100%), D2 (100%), E - E1 (100%), E2 
(100%), F - F1 (25%), L – L1 (100%), M – M1 (100%), N (25%). Celková výmera 
pamiatkovej zóny je 8,06ha. 
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 Medzi objekty dotvárajúce prostredie pamiatkovej zóny navrhujeme zaradiť nasledovné 

objekty: 
1. Dom na Hattalovej ulici (OSD), parc. č.247 
2. Dom na Hattalovej ulici (vedľa OSD), parc. č. 248 
3. Dom na Bernolákovej ulici vedľa MsÚ, parc. č. 254/1 
4. Rokokový remeselnícky dom na Bernolákovej ulici, parc. č. 260 
5. Bývalý prícestný hostinec (dnes pekáreň), parc. č. 395 
6. Kaplnka na cintoríne v Rovni parc. č. 290 

 V priestore MPZ Trstená sa doteraz nerealizoval systematickejší archeologický 
výskum. Do budúcnosti možno očakávať nálezový materiál predovšetkým v priestore 
kostola sv. Martina, kde okrem architektúr zo starších stavebných fáz (vzhľadom na 
starý horizont patrociniátu nemožno vylúčiť ani prítomnosť starších sakrálnych 
objektov), možno predpokladať existenciu stredovekého a novovekého prikostolného 
cintorína. 

 V centrálnej časti pamiatkovej zóny sa ďalej dajú očakávať nálezy, ktoré by výrazne 
mohli prispieť k poznaniu predurbanistického a protourbanistického vývoja územného 
celku. Z toho dôvodu požadujeme, aby v prípade akejkoľvek stavebnej činnosti 
v priestore MPZ (nielen v pamiatkových objektoch), ktorá by zahrňovala zemné práce, 
bol prizvaný k stavebnému konaniu ako dotknutý orgán aj Krajský pamiatkový úrad 
Žilina, ktorý posúdi potrebu realizácie archelogického výskumu. 

 V riešenom území sa nenachádzajú žiadne objekty historickej zelene zapísané 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. V prípade zásahov do významných 
stromov, resp. skupín stromov, v zmysle priloženého návrhu funkčnej a priestorovej 
regulácie je potrebné osloviť ako dotknutý orgán Krajský pamiatkový úrad Žilina, ktorý 
k nim vydá stanovisko. 
 
Podrobná funkčná a priestorová regulácia pre jednotlivé územnostavebné bloky a ich 

časti je uvedená v tabuľkovej forme ako príloha č.2. 
 

 

2 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

Verejnoprospešné stavby sú usporiadané v nasledovnej tabuľke: 
Tab. č.2: Verejnoprospešné stavby  

Lokalizácia Por. 
číslo ÚSB* Ulica, križovatka ulíc 

Účel Identifikácia dotknutých parciel 

1 J križovatka Zápotočná - 
Dukelských hrdinov nové parkovisko 3345/1 (časť) 

2 N križovatka Bernolákova - 
Čs. armády nové parkovisko 274;275 

3 U Ul. železničiarov rozšírenie gymnázia 643/1 

4 U Ul. železničiarov rozšírenie gymnázia 645; 646/1; 646/2; 655/2 

• ÚSB = územnostavebný blok  
Ďalej sú za verejnoprospešné stavby považované všetky stavebné akcie, ktoré budú 

postupne uskutočňované v rámci komplexnej rekonštrukcie verejných priestorov, na 
plochách, ktoré sú pre tento účel vymedzené a graficky znázornené vo výkresoch: Návrh 
verejnej dopravnej vybavenosti a Návrh verejnoprospešných stavieb 

- plochy všetkých nových aj rekonštruovaných automobilových komunikácií  
- plochy verejných odstavných plôch pre motorové vozidlá  
- plochy všetkých navrhnutých peších komunikácií 
- plochy všetkých líniových vedení inžinierskych sietí a objektov technického 

vybavenia 
- plochy verejnej zelene   
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