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Ú V O D N É    I N F O R M Á C I E  

 

1) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE K ÚPN MESTA BANSKÁ BYSTRICA, ZMENY A DOPLNKY č.7 

 
Názov územnoplánovacej dokumentácie: Územný plán mesta Banská Bystrica -  

Zmeny a doplnky č.7 
 

Obec : Banská Bystrica 
 
Orgán územného plánovania, ktorý  Mesto Banská Bystrica 
obstaráva územný plán: Ulica Československej armády 26 

974 01 Banská Bystrica 
       
Osoba zodpovedná za obstarávanie: Mgr. Kristína Kubšová 

Odborne spôsobilá osoba reg. č. 440 
 
Zhotoviteľ a hlavný riešiteľ:  Ing. arch. Tomáš Tornyos  

autorizovaný architekt reg.č.1810 AA 
 
Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici 
 
Uloženie územného plánu: MsÚ Banská Bystrica – Oddelenie územného plánovania     

MsÚ Banská Bystrica – Stavebný odbor 
OÚ Banská Bystrica –  Odbor výstavby a bytovej politiky 

 

2) DÔVODY PRE OBSTARANIE ÚPN MESTA BANSKÁ BYSTRICA, ZMENY A DOPLNKY č.7  

Mesto Banská Bystrica na základe uznesenia MsZ Banská Bystrica č. 1021/2022 – zo dňa 05. apríla 2022 
pristúpilo k obstaraniu ÚPN mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č.7.  
Dôvodmi pre obstaranie Zmien a doplnkov č.7 k ÚPN mesta Banská Bystrica sú: 

- zjednoznačnenie pojmov územnoplánovacej dokumentácie 
- úprava rozporov v definovaní parametrov v územnoplánovacej dokumentácii  
- oprava formálnych chýb v územnoplánovacej dokumentácii. 

 

3) PREDMET RIEŠENIA ÚPN MESTA BANSKÁ BYSTRICA , ZMENY A DOPLNKY č.7 

zapracovanie podnetov vyplývajúcich z požiadaviek vedenia mesta a odborných útvarov mesta Ban-
ská Bystrica, ktoré sa týkali:  

• zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia:  
a) Úpravy regulácie výšky zástavby 
b) Úprava regulácie zastavateľnosti územia a doplnenie kompenzácie záberov zelene 
c) Úprava regulácie stavebných zásahov do územia (stabilizované, rozvojové územie, ) 

 

• Úprava adaptačných opatrení na zníženie dôsledkov zmeny klímy  

• úprava používaných výrazových pojmov v rámci ÚPN mesta Banská Bystrica 

• úprava zásad a regulatívov funkčného využívania pre jednotlivé funkčné plochy  

• úprava regulácie ochranného pásma cintorínov  v zmysle platnej legislatívy 
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4) FORMA, SPÔSOB A ROZSAH VYPRACOVANIA ÚPN MESTA BANSKÁ BYSTRICA, ZMENY 
A DOPLNKY č.7 

ÚPN M Banská Bystrica bol schválený uznesením MsZ Banská Bystrica číslo 19/2015-MsZ zo dňa 
24.marca 2015, ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN č.1/2015, nadobudol účinnosť 01.mája 2015.  
Uvedené zmeny a doplnky sú zapracované do textovej časti a  grafická časť je zosúladením s legendami 
grafickej časti  ÚPN mesta Banská Bystrica. Obidve časti sú spracované v súlade so zákonom č. 50/1976 
Zb. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.  
 
Textová časť: 
je vypracovaná formou vypustenia a doplnenia textov s nasledovným označením:  

text platného ÚPN mesta BB v znení zmien  
a doplnkov etapa č. I. až č. IV,  č.5 a č. 6 bez zmeny     - čierny  
vypúšťaný text           - červený prečiarknutý   
dopĺňaný text          - modrý      
 
Záväzná časť (regulatívy)  - je vypracovaná len v rozsahu dotknutých častí kapitol. 
 
Grafická časť: 
Navrhované zmeny v príslušných výkresoch sú uvedené v zmysle javov zobrazených v legendách výkre-
sov. 
 

5) OBSAH ÚPN MESTA BANSKÁ BYSTRICA, ZMENY A DOPLNKY č.7  

Textová časť:  Úvodné informácie k ZaD č.7 
Záväzná časť - (regulatívy) 

Grafická časť: 

výkres č. 7a  Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia  
- funkčné a výškové regulatívy (výrezy) - legenda       M 1: 10 000 

 

6) ÚDAJE O SÚLADE ÚPN MESTA B. BYSTRICA, ZMENY A DOPLNKY č.7 SO ZADANÍM K ÚPN MESTA 
BANSKÁ BYSTRICA 

Návrh zmien a doplnkov č.7 Územného plánu mesta Banská Bystrica sú vypracované v súlade  
so Zadaním pre vypracovanie Územného plánu mesta Banská Bystrica schváleným uznesením Mest-
ského zastupiteľstva č. 510 / 2006, zo dňa 30. marca 2006 a doplnením Zadania pre spracovanie návrhu 
ÚPN mesta Banská Bystrica“, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici číslo 
598/2009-MsZ zo dňa 22.09.2009. Navrhované Zmeny a doplnky č. 7 nemajú zároveň vplyv  
na urbanistickú koncepciu riešenia územného plánu. 

7) ÚDAJE O SÚLADE ÚPN MESTA B. BYSTRICA, ZMIEN A DOPLNKOV č.7 S ÚPN VÚC 
BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA 

Údaje o súlade návrhu Zmien a doplnkov č.7 so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrického kraja 
v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s §30 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. z. o územnom pláno-
vaní a s stavebnom poriadku. 
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8) POPIS ZMIEN NAVRHNUTÝCH V GRAFICKEJ ČASTI ÚPN MESTA BANSKÁ BYSTRICA, ZMENY A 
DOPLNKY č.7  

Na základe úprav regulácie stavebných zásahov do územia sa v grafickej časti jedná len o úpravu le-
gendy výkresu č. 7a Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia - funkčné 
a výškové regulatívy. Táto úprava nie je označovaná samostatným číslovaním zmien a doplnkov. 
 
 


