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A. Z Á K L A D N É   Ú D A J E 
 
A.1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši 
A.1.1. Zadanie úlohy 
Text bez zmeny 
A.1.2. Dôvody pre spracovanie ÚPN mesta Banská Bystrica 
Dopĺňa sa text na koniec kapitoly nasledovne: 
Dôvodom riešenia Zmien a doplnkov č. 7 je: 
• zapracovanie podnetov vyplývajúcich z požiadaviek vedenia mesta a odborných útvarov mesta Ban-

ská Bystrica  

• zjednoznačnenie pojmov územnoplánovacej dokumentácie, úprava rozporov v definovaní 
parametrov v územnoplánovacej dokumentácii, oprava formálnych chýb v územnopláno-
vacej dokumentácii 

 
A.1.3. Ciele spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica 
Text bez zmeny 
A.1.4. Spôsob spracovania ÚPN mesta 
Text bez zmeny 
A.2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu mesta 
A.2.1. Vyhodnotenie urbanistickej koncepcie doterajšieho Územného plánu aglomerácie Banská 
Bystrica 
Text bez zmeny 
 

A.2.2.  Celková urbanistická koncepcia rozvoja mesta v koncepte ÚPN mesta Banská Bystrica 
Text bez zmeny 
 
A.2.3. Schválené zmeny a doplnky k platnému Územnému plánu mesta Banská Bystrica 
Dopĺňa sa text na koniec kapitoly nasledovne: 
- Zmeny a doplnky č.6 schválené dňa 5.4.2022 uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bys-

trici č.1020/2022 -MsZ. 
 

A.3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania kon-
ceptu ÚPN 
A.3.1. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním 
Dopĺňa sa na koniec kapitoly nový odstavec nasledovne: 
- Návrh zmien a doplnkov č.7 Územného plánu mesta Banská Bystrica je vypracovaný v súlade  

so Zadaním pre vypracovanie Územného plánu mesta Banská Bystrica schváleným uznesením 
mestského 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. Navrhovanými Zmenami a doplnkami č. 7 nedôjde 
k zásadnej zmene koncepcie riešenia územného plánu. 

 
A.3.2. Údaje o súlade riešenia územia so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu ÚPN 
Text bez zmeny 
 


