
Obec Dubovica  
Dubovica 190, 082 71 Lipany 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DUBOVICA  
 

č. ../2022, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1  

Územného plánu obce Dubovica 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dubovica v súlade s § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 
27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie: 
 

Čl. 1 
 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasujú zmeny a doplnky č.1 
záväznej časti Územného plánu obce Dubovica.  
 
2.  Zmeny a doplnky záväznej časti č.1 územného plánu obce Dubovica sú uvedené 
v prílohe č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a v grafickej prílohe "Schéma 
záväzných častí, verejnoprospešné stavby". 
 

Čl. 2 
 

Dokumentácia Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Dubovica  je uložená a 
možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade Dubovica, na spoločnom stavebnom 
úrade na Mestskom úrade v Lipanoch a na Okresnom úrade v Prešove, odbore 
výstavby a bytovej politiky, oddelení územného plánovania. 
 

Čl. 3 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným  zastupiteľstvom obce 
Dubovica uznesením č...../2022 zo dňa .......... a nadobúda účinnosť 15-tym dňom 
odo dňa zverejnenia vyvesením na úradnej tabuli obce na dobu minimálne 30 dní. 
 
 
 
 
                                                                                  ................................... 
                                                                                        Ladislav Timčo 
                                                                                              starosta 

                         

  



Príloha VZN obce Dubovica č. .../2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 
č.1/2020 Územného plánu obce Dubovica: 

 
 

Záväzná časť územného plánu obce Dubovica, vyhlásená VZN obce Dubovica č.5/2009, sa 
mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 3 " Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania a využitia územia obce Dubovica", bode 
(2) Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky pre využitie jednotlivých plôch, sa pôvodný text 
nahrádza textom: 
 

   "Pre výstavbu na jednotlivých funkčných plochách na území obce Dubovica platia záväzné 
regulatívy podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia. Základným regulatívom je funkčné 
využitie plochy, ktoré je znázornené vo výkresoch č.2, č.3 a č.3a s názvom "Komplexný 
urbanistický návrh" vo výkresovej časti územného plánu príslušnou farbou a štruktúrou plochy 
alebo jej ohraničenia /vysvetlenie je v legende výkresov/. Záväzné regulatívy pre využitie takto 
určených plôch sú stanovené nasledovne:  
 
1/ OBJEKTY A PLOCHY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 

a) hlavné funkcie: zariadenia pre uspokojovanie potrieb obyvateľstva poskytovaním  
maloobchodných, stravovacích, ubytovacích, obchodných, školských, zdravotníckych, sociálnych, 
kultúrnych alebo administratívnych služieb, ktoré musia mať väčšinový podiel vo využití podlažných 
plôch stavieb na jednotlivých pozemkoch.  

b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: bývanie umiestnené najmä v horných podlažiach alebo 
zadných traktoch budov, parky a parkovo upravené plochy zelene 

c) neprípustné funkcie: priemyselné a poľnohospodárske výrobné zariadenia, veľkoobchodné sklady, 
zariadenia na zneškodňovanie odpadov.  

d) ostatné podmienky:  Objekty môžu byť polyfunkčné, môžu obsahovať byty a malé prevádzky 
doplnkových funkcií a výroby, neprodukujúce hluk, zápach a nebezpečný odpad. Odporúča sa 
integrácia zariadení. 

Stavby môžu byť maximálne dvojpodlažné s podkrovím alebo tomu zodpovedajúca výška 
stavieb, t.j. maximálne 10 m od úrovne pôvodného rastlého terénu po odkvap šikmej alebo atiku  
plochej strechy, s výnimkou kostolných alebo hasičských veží. Zástavba samostatne stojacimi 
objektmi alebo skupinová, zastavanosť pozemku budovami do 50%, sadové úpravy areálovej 
zelene, spevnené plochy dláždené. Parkovanie zamestnancov a návštevníkov riešené na pozemku 
objektu alebo verejnom parkovisku dostatočnej kapacity a v primeranej dostupnosti. Garáže pre 
byty vstavané alebo podstavané pod objektmi. 

      Výstavba na potenciálne zosuvných územiach je podmienená návrhom zakladania a prípadne 
ďalších opatrení na zabezpečenie stability budovy a jej pozemku spracovaných na základe 
odborného geologického posudku  
 
 
2/ PLOCHY BÝVANIA  
Hlavnou funkciou je funkcia obytná, ktorá musí mať nadpolovičný podiel vo využití podlažných 
plôch stavieb na jednotlivých pozemkoch.  
 
2.1/ Rodinné domy a ich pozemky 

a) hlavné funkcie: bývanie v rodinných domoch 

b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: prechodné ubytovanie /penzióny/, maloobchod a služby, 
malokapacitné zdravotnícke a predškolské zariadenia,  



c) neprípustné funkcie: priemyselné a poľnohospodárske výrobné areály, stavebné dvory, dopravné 
areály, sklady, športové areály, administratívne budovy, zariadenia na zneškodňovanie odpadov.  

d) ostatné podmienky: objekty môžu byť jednoúčelové alebo polyfunkčné, v nich alebo na ich 
pozemkoch môžu byť umiestnené maloplošné jednotky a zariadenia obchodu a služieb, výrobné 
prevádzky remeselného charakteru do 3 zamestnancov, nenáročné na zásobovanie, 
neprodukujúce hluk, zápach a nebezpečný odpad. Poľnohospodárska výroba je možná v rozsahu 
samozásobovania. 

        Stavby môžu byť maximálne dvojpodlažné s využitým podkrovím alebo tomu zodpovedajúca 
výška stavieb, t.j. maximálne 10 m od úrovne pôvodného rastlého terénu po odkvap šikmej alebo 
atiku  plochej strechy. Zástavba je samostatne stojacimi alebo radovými objektmi, zastavanosť 
pozemku samostatne stojacimi budovami do 30%, pri radovej zástavbe do 45%. Parkovanie musí 
byť riešené na pozemku jednotlivých domov v počte odstavných miest minimálne zhodnom s 
počtom stanoveným podľa príslušnej STN.  

      Výstavba na potenciálne zosuvných územiach je podmienená návrhom zakladania a prípadne 
ďalších opatrení na zabezpečenie stability budovy a jej pozemku spracovaných na základe 
odborného geologického posudku  
 
2.2/ Plochy bytových domov 

a) hlavné funkcie: bývanie v malopodlažných bytových domoch, obsahujúcich byty a domovú 
vybavenosť. 

b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: prechodné ubytovanie /penzióny/, maloobchod a služby, 
malokapacitné zdravotnícke a predškolské zariadenia, administratívne budovy, športoviská. Stavby 
s doplnkovou funkciou nesmú svojim objemom prevýšiť stavbu s hlavnou funkciou,  

c) neprípustné funkcie: priemyselné a poľnohospodárske výrobné areály, stavebné dvory, dopravné 
areály, sklady, zariadenia na zneškodňovanie odpadov.  

d) ostatné podmienky: objekty môžu byť jednoúčelové alebo polyfunkčné, v nich alebo na ich 
pozemkoch môžu byť umiestnené maloplošné jednotky a zariadenia obchodu a služieb, výrobné 
prevádzky remeselného charakteru do 3 zamestnancov, nenáročné na zásobovanie, 
neprodukujúce hluk, zápach a nebezpečný odpad. Poľnohospodárska výroba je možná v rozsahu 
samozásobovania. 

        Stavby môžu byť maximálne trojpodlažné s využitým podkrovím alebo tomu zodpovedajúca 
výška stavieb, t.j. maximálne 14 m od úrovne pôvodného rastlého terénu po odkvap šikmej alebo 
atiku  plochej strechy. Zástavba je samostatne stojacimi alebo radovými objektmi, zastavanosť 
pozemku samostatne stojacimi budovami do 30%, pri radovej zástavbe do 45%. Parkovanie a 
garážovanie musí byť riešené na pozemku jednotlivých domov v počte odstavných miest 
minimálne zhodnom s počtom stanoveným podľa príslušnej STN.  

 

3/ POLYFUNKČNÉ PLOCHY 

Viacúčelové plochy  s minimálne dvoma hlavnými funkciami, z ktorých každá musí mať minimálne 
30 %-ný podiel z úžitkových plôch budov na danej ploche. 

3.1 Polyfunkčné plochy občianska vybavenosť a bývanie 

a) hlavné funkcie:  bývanie v polyfunkčných domoch obsahujúcich malokapacitné prevádzky 
obchodu, služieb alebo remeselnej výroby, administratívu, ubytovacie zariadenia a byty na bývanie 

b) doplnkové funkcie: športové a kultúrne zariadenia, parky a parkovo upravené plochy zelene  



c) neprípustné funkcie: veľkoobchodné sklady, služby pre motoristov, dopravné areály, stavebné 
dvory a zariadenia na zneškodňovanie odpadov.  

d) ostatné podmienky: Objekty max. dvojpodlažné s podkrovím alebo tomu zodpovedajúca výška 
stavieb, t.j. maximálne 10 m od úrovne pôvodného rastlého terénu po odkvap šikmej alebo atiku  
plochej strechy. Zástavba samostatne stojacimi objektmi alebo skupinová, zastavanosť pozemku 
budovami do 50%, sadové úpravy areálovej zelene, spevnené plochy dláždené.  Podiel plôch 
zelene minimálne 30 %. Parkovanie zamestnancov a návštevníkov riešené na pozemku objektu 
alebo verejnom parkovisku dostatočnej kapacity a v primeranej dostupnosti. Garáže pre byty v 
rámci pozemku stavby, vstavané alebo podstavané pod objektmi. 
 

3.2  Plochy agroturistiky  
a) hlavné funkcie:  poľnohospodárska výroba a rekreácia 
b) doplnkové funkcie: bývanie a prechodné ubytovanie, športové zariadenia, parkovo upravené 

plochy zelene, drobná remeselná výroba  
c) neprípustné funkcie: priemyselná výroba, veľkoobchodné sklady, dopravné areály, stavebné dvory 

a zariadenia na zneškodňovanie odpadov.  
d) ostatné podmienky: Objekty max. dvojpodlažné s podkrovím alebo tomu zodpovedajúca výška 

stavieb, t.j. maximálne 10 m od úrovne pôvodného rastlého terénu po odkvap šikmej alebo atiku  
plochej strechy. Zástavba samostatne stojacimi objektmi alebo skupinová, zastavanosť pozemku 
budovami do 50%, sadové úpravy areálovej zelene, komunikačné plochy spevnené.  Podiel plôch 
zelene minimálne 30 %. Parkovanie zamestnancov a návštevníkov riešené v rámci areálu.   
 

4/ PLOCHY VÝROBY, SKLADOV A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
Plochy výroby a skladov sú určené pre výrobné areály priemyselne a poľnohospodárskej výroby,  
veľkoobchodné sklady a výrobné služby. Plochy technickej infraštruktúry sú areály prevažne 
nadzemných technologických objektov zabezpečujúcich funkciu a prevádzku inžinierskych sietí. 
 
 
4.1/ Plochy výroby a skladov  

a) hlavné funkcie: priemyselná a remeselná výroba, výrobné služby, skladovanie  
b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: administratívne prevádzky, energetické zariadenia 
c) neprípustné funkcie:  bývanie, zdravotnícke, školské a ubytovacie zariadenia  
d) ostatné podmienky: Zástavba halová, výška objektov maximálne 10 m od úrovne pôvodného 

rastlého terénu po odkvap šikmej alebo atiku  plochej strechy. V rámci vstupných areálov 
administratívne budovy riešené ako dominanty, parkovacie plochy pre zamestnancov a parkové 
úpravy. Vnútroareálové komunikácie musia byť spevnené, nezastavané plochy využité na 
vnútroareálovú zeleň. Zastavanosť pozemku budovami do 40 %. Vnútroareálové plochy musia byť 
upravené ako spevnené alebo zelené plochy. 
 
4.2/ Plochy technickej infraštruktúry  

a) hlavné funkcie: špecifické areály technických zariadení umiestnené podľa technických požiadaviek 
na ich funkciu 

b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: administratívne prevádzky, energetické zariadenia  
c) neprípustné funkcie:  bývanie, občianska vybavenosť, rekreácia 
d) ostatné podmienky: Pozemné alebo podzemné inžinierske stavby, účelové budovy, zástavba 

halová, výška objektov maximálne 7 m od úrovne pôvodného rastlého terénu po odkvap šikmej 
alebo atiku  plochej strechy. V rámci vstupných areálov administratívne budovy riešené ako 
dominanty, parkovacie plochy pre zamestnancov a parkové úpravy. Vnútroareálové komunikácie 
musia byť spevnené, nezastavané plochy využité na vnútroareálovú zeleň. Zastavanosť pozemku 
budovami do 40%. Vnútroareálové plochy musia byť upravené ako spevnené alebo zelené plochy. 

 
 



4.3/ Plochy poľnohospodárskej výroby 

a) hlavné funkcie: zariadenia a areály poľnohospodárskej výroby, skladovanie 
b) doplnková funkcia k hlavnej funkcii: remeselná výroba, maloobchodný predaj, energetické 
zariadenia, administratívne prevádzky, 
c) neprípustné funkcie: bývanie, rekreácia, školské, športové a zdravotnícke prevádzky s 
výnimkou podnikových zariadení 
d) ostatné podmienky: Zástavba halová alebo budovy najviac dvojpodlažné  s podkrovím. V rámci 
vstupných areálov parkovacie plochy pre zamestnancov a parkové úpravy. Vnútroareálové 
komunikácie musia byť spevnené, nezastavané plochy využité na vnútroareálovú zeleň. 
Zastavanosť pozemku budovami do 50%. Vnútroareálové plochy musia byť upravené ako 
spevnené alebo zelené plochy. Parkovanie riešené v areáli.  

 
 
5/ PLOCHY VEREJNEJ A SÚKROMNEJ ZELENE 
Hlavnou funkciou plôch verejnej a súkromnej zelene je zabezpečenie ich pozitívnych účinkov na 
životné prostredie. Neprípustné funkcie sú výrobná a skladovacia.  
 
5.1/ Krajinná a sprievodná zeleň  
a)hlavné funkcie: nelesná prírodná, ochranná alebo sprievodná zeleň 

b) doplnková funkcia k hlavnej funkcii: rekreácia a šport, vodozádržná, ekologická,  

c) neprípustné funkcie: bývanie, výroba, skladovanie, energetické zariadenia, doprava, odpadové 
hospodárstvo. 

d) ostatné podmienky: Plochy bez zástavby trvalými objektmi okrem stavieb súvisiacich 
s hospodárskym, rekreačným alebo športovým využitím plochy,  zastavanosť pozemkov budovami 
najviac  10 %. 

 Zeleň má mať prírodný charakter, skladať sa má z domácich druhov, podiel plôch vysokej zelene 
(kroviny a dreviny) má byť nad 75% . Plochy môžu byť doplnené o pešie a cyklistické chodníky s 
doplnkovými objektmi malej architektúry /prístrešky, lavičky a pod./. 
 
5.2/ Sady a záhrady  
a)hlavné funkcie: rekreačná, poľnohospodárska malovýroba pre samozásobovanie, okrasná 

b) doplnková funkcia k hlavnej funkcii: skladovanie poľnohospodárskych plodín, drobnochov 
úžitkových zvierat 

c) neprípustné funkcie: bývanie, výroba, skladovanie, energetické zariadenia, doprava, odpadové 
hospodárstvo. 

d) ostatné podmienky: plochy bez zástavby trvalými objektmi okrem drobných úžitkových 
a skladovacích stavieb, zastavanosť pozemkov budovami najviac 10 %. 

Na pozemkoch môžu byť umiestnené drobné úžitkové stavby a chatky /zastavaná plocha do 16 m
2
, 

max. jednopodlažné so šikmou strechou/. Podiel zastavaných plôch max.5% . Parkovanie a 
garážovanie musí byť riešené na pozemkoch. 
 
5.3/ Cintorín  
a) hlavné funkcie: pohrebisko, kultová zeleň 

b) doplnková funkcia k hlavnej funkcii: pohrebné služby, park 



c) neprípustné funkcie: všetky druhy objektov okrem budov pre prevádzku pohrebných služieb. 

d) ostatné podmienky:  Jednopodlažné stavby so šikmou strechou, architektonicky náročne 
riešené, so sadovými úpravami celého areálu, dláždené vonkajšie spevnené plochy. Zastavanosť 
pozemku budovami objektmi max.5%, podiel plôch zelene minimálne 25%. Parkovanie 
návštevníkov riešené v areáli alebo verejnom parkovisku dostatočnej kapacity a v primeranej 
dostupnosti. 

 
6/ PLOCHY ŠPORTU 

6.1/ Plochy rekreácie a športu  

a) hlavné funkcie: športová – maloplošné a veľkoplošné ihriská a športoviská, slúžiace 
neorganizovanej a organizovanej telovýchove, ihriská, haly a štadióny so základným vybavením 

b) doplnková funkcia k hlavnej funkcii: rekreácia, stravovacie a ubytovacie služby, nevýrobné služby a 
bývanie (služobné byty, prechodné ubytovanie), fotovoltické zariadenia a elektrárne len na 
strechách objektov. 

c) neprípustné funkcie: priemyselná a poľnohospodárska výroba a skladovanie, dopravné areály, 
zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 

d) ostatné podmienky: Zástavba samostatne stojacimi objektmi s vlastnými areálmi alebo jednotlivé 
areály športovísk bez objektov. Objekty max. dvojpodlažné alebo dvojpodlažné s podkrovím, alebo 
tomu zodpovedajúca výška stavieb, t.j. maximálne 10 m od úrovne pôvodného rastlého terénu po 
odkvap šikmej alebo atiku  plochej strechy.  Nezastavané plochy sadovo upravené. V rámci areálu 
musia byť riešené dostatočné parkovacie plochy pre návštevníkov jednotlivých zariadení, 
ozelenené vysokou zeleňou. 

6.2/ Plochy lyžiarskych svahov 

a) hlavné funkcie: športovo-rekreačná –  sezónne veľkoplošné športové areály pre rekreačné zimné a 
letné športy - lyžovanie, sánkovanie, cyklistiku a pod. 

b) doplnková funkcia k hlavnej funkcii: občianska vybavenosť - služby pre návštevníkov   
c) neprípustné funkcie: bývanie,  výroba a skladovanie, dopravné areály, zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov. 
d) d) ostatné podmienky: Plochy bez zástavby pozemnými stavby s výnimkou dopravných horských 

zariadení (vleky, lanovky) a bez oplotenia. Stavebné objekty len mimo plochy prvkov územného 
systému ekologickej stability. Prírodný charakter úprav prostredia so zachovaním  prírodných 
biotopov národného a európskeho významu. 
 

7/ OBJEKTY REKREÁCIE  

a) hlavné funkcie: rekreačná - chaty, chalupy, objekty na individuálnu rekreáciu, základná rekreačná 
vybavenosť– rekreačné zariadenia a areály s rekreačnými, športovými, ubytovacími a stravovacími 
službami, prechodné ubytovanie,  

b) doplnková funkcia k hlavnej funkcii: služby a bývanie /služobné byty/ v rozsahu maximálne 1/3 
podlažnej plochy objektu, športové areály, parky, fotovoltické zariadenia a elektrárne na strechách 
objektov 

c) neprípustné funkcie: priemyselná a poľnohospodárska výroba, skladovanie, dopravné areály, 
zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 

d) ostatné podmienky: Zástavba samostatne stojacimi objektmi s vlastnými areálmi, alebo jednotlivé 
areály alebo zariadenia bez objektov. Zastavanosť pozemkov nadzemnými objektmi maximálne 30 



%. V chatovej oblasti vzdialenosť objektov minimálne  15 m,  zástavba bez  oplotení. Objekty max. 
dvojpodlažné s podkrovím alebo tomu zodpovedajúca výška stavieb, t.j. maximálne 10 m od 
úrovne pôvodného rastlého terénu po odkvap šikmej alebo atiku  plochej strechy. Nezastavané 
plochy upravené krajinárskou zeleňou. V rámci areálov musia byť riešené dostatočné parkovacie 
plochy pre návštevníkov jednotlivých zariadení, ozelenené vysokou zeleňou. 

Výstavba na potenciálne zosuvných územiach je podmienená návrhom zakladania a prípadne 
ďalších opatrení na zabezpečenie stability budovy a jej pozemku spracovaných na základe 
odborného geologického posudku. 

 
8/ OSTATNÉ PLOCHY 

 
8.1/ Vodné plochy 

a) hlavné funkcie:  vodné toky a nádrže, nezastavané plochy s vodohospodárskou funkciou 

b) doplnková funkcia k hlavnej funkcii: športovo - rekreačná, hospodárska (rybárstvo, chov vodnej 
hydiny, rybné hospodárstvo) 

c) neprípustné funkcie:  priemyselná výroba, skladovanie, dopravné areály, zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov. 

d) ostatné podmienky: Úpravy vodných tokov majú mať krajinársky charakter s využitím prírodných 
materiálov, mimo potenciálne zosuvné územia umožňujúce vsakovanie povrchových vôd.   

8.2/ Polder 

a) hlavné funkcie:  vodozádržná, nezastavané plochy s vodohospodárskou funkciou 

b) doplnková funkcia k hlavnej funkcii: poľnohospodárska (lúky, pasienky), rekreačná 

c) neprípustné funkcie:  bývanie, občianska vybavenosť, priemyselná výroba, skladovanie, dopravné 
areály, zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 

d) ostatné podmienky: Úpravy vodných tokov majú mať krajinársky charakter s využitím prírodných 
materiálov, mimo potenciálne zosuvné územia umožňujúce vsakovanie povrchových vôd.   

8.3/ Orná pôda  

a) hlavné funkcie: poľnohospodárska rastlinná výroba 

b) doplnková funkcia k hlavnej funkcii: dočasné skladovanie poľnohospodárskych produktov 

c) neprípustné funkcie: výstavba budov okrem dočasných objektov slúžiacich poľnohospodárskej 
výrobe, fotovoltické zariadenia a elektrárne, skládkovanie odpadov. 

 d) ostatné podmienky: Plochy bez zástavby trvalými objektmi, prípustné je prechodné umiestnenie 
s poľnohospodárskou výrobou súvisiacich dočasných objektov (stohy a iné formy sezónneho 
skladovania, strážne búdky a pod.). 

8.4/ Lúky,  pasienky  

a) hlavné funkcie: trvalé trávne porasty, poľnohospodárska pestovateľská a chovateľská činnosť 
veľkovýrobného alebo malovýrobného charakteru 



b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: dočasné skladovanie poľnohospodárskych produktov 
a ustajnenie hospodárskych zvierat  

c) neprípustné funkcie: výstavba budov okrem dočasných objektov slúžiacich poľnohospodárskej 
výrobe, fotovoltické zariadenia a elektrárne, skládkovanie odpadov. 

d) ostatné podmienky: Plochy bez zástavby trvalými objektmi, prípustné je prechodné umiestnenie 
s poľnohospodárskou výrobou súvisiacich dočasných objektov (stohy a iné formy sezónneho 
skladovania, strážne búdky, oplôtky, ohrady, košiare a pod.). 

8.5/ Les 

a) hlavné funkcie: hospodárska 

b) doplnková funkcia k hlavnej funkcii: rekreácia a šport  

c) neprípustné funkcie: bývanie, priemyselná výroba, skladovanie, energetické zariadenia, doprava, 
odpadové hospodárstvo. 

d) ostatné podmienky: plochy bez zástavby trvalými objektmi okrem stavieb, súvisiacich 
s hospodárskym, rekreačným alebo športovým využitím plochy,  zastavanosť pozemkov najviac 5 
%.“ 

 

2. V čl. 3 " Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania a využitia územia obce Dubovica", bode 
(3) „Zásady  a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia“ , písm. 
A, „Automobilové komunikácie“, sa dopĺňa text: 

„Uličný priestor  miestnych zberných ciest kategórie MZ 8,0 musí mať šírku minimálne 10,0 m. 
Uličný priestor  miestnych obslužných ciest kategórie MO 7,5 musí mať šírku minimálne 9,0 m a 
kategórie MO 6,5 minimálne 8,0 m. Uličný priestor ciest kategórie D1- obytná zóna musí mať šírku 
minimálne 4,5 m pri jednosmernej a 6,5 m pri obojsmernej premávke, okrem prípadov stiesnených 
pomerov v pôvodnej zástavbe.“ 
 

3. V čl.4 „Verejnoprospešné stavby, plochy pre vybrané verejnoprospešné stavby a na vykonanie 
asanácie“ sa zoznam verejnoprospešných stavieb nahrádza zoznamom: 
 
A, Stavby verejnej občianskej vybavenosti 
A-1. Materská škola  
A-2. Základná škola 
A-3. Obecný úrad, Kultúrny dom 
A-4. Dom smútku 
A-5. Obecný cintorín  
A-6. Verejné priestranstvá  
A-7. Detské ihrisko  
A-8. Hasičská zbrojnica 
A-9. Zberný dvor 
A-10. Polyfunkčná budova 
A-11. Futbalový areál  
A-12. Oddychová zóna (investícia obce) 
A-13. Obecné nájomné byty 
A-14. Amfiteáter 
A-15. Dom opatrovateľskej služby 
A-16. Maloplošné ihrisko 
 



B, Dopravné stavby 
B-1. Cesta III. triedy 
B-2. Miestne cesty 
B-3. Verejné parkoviská  
B-4. Autobusové zastávky 
B-5. Účelové cesty 
B-6. Cyklistická cestička 
B-7. Cyklistické trasy 
B-8. Turistické trasy 
 
C, Stavby technickej infraštruktúry 
C-1. Inžinierske siete a zariadenia (ver. vodovod, splašková a dažďová kanalizácia, el. rozvody,  
plynofikácia, elektronické telekom. siete) 
C-2. Vodojem 
C-3. Úprava vodných tokov, prehrádzky 
C-4. Viacúčelové vodné plochy a poldre 
C-5. Záchytné a odvodňovacie priekopy a rigoly, zasakovacie pásy 
 
D, Verejnoprospešné opatrenia 
D-1. Krajinná a sprievodná zeleň. 
 
 

4. V čl. 5 "Chránené časti krajiny, ochranné pásma a stavebné uzávery" sa v bode (2) rušia prvé dve 
vety, týkajúce sa ochranného pásma cintorína. 
 

5. Do záväznej časti sa dopĺňajú články: 
 

Čl.8 
SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

 
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb, ktorá znázorňuje umiestnenie 

vymedzených verejnoprospešných stavieb a funkčných plôch na území obce, je prílohou tejto 
záväznej časti územného plánu. 

 
Čl.9 

      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Uvedené záväzné regulatívy územného plánu obce Dubovica sa musia uplatňovať pri:  
- spracovaní následných územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacích dokumentácií 
a projektov stavieb na území obce 
- pri vydávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti na území obce 
- pri určovaní podmienok pre výstavbu pri územnom a stavebnom konaní 
- pri vydávaní stanovísk k podnikateľským zámerom právnických a fyzických osôb. 
 
 

 


