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Vyhodnotenie pripomienok a námietok  
uplatnených pri prerokovaní  

zadania pre spracovanie územného plánu zóny Chalupk ova 
 

 
Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

 
1. 

 
Krajský stavebný úrad v Bratislave 
Lamačská 8 
845 11 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nevyjadril sa v termíne prerokovania, ale vyzval MČ na dorokovanie na 
Krajskom stavebnom úrade v Bratislave 
 
Zápis z rokovania  
Dátum konania: 24. 07.2008 
Prítomní:  Krajský stavebný úrad:  Ing. arch. Milan  Horský 
                 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto : Ing. arch. Katarína  
                  Kantorová, CSc. 
                 spracovate ľ ÚPN Z Chalupkova:  Ing. arch. Jela Plencnerová    
  
Predmet: Návrh Zadania pre spracovanie územného plánu zóny C ha-
lupkova   
 
Po preštudovaní predmetného materiálu, ktorý mu bol zaslaný v rámci pre-
rokovania vyzval Krajský stavebný úrad (ďalej len KSÚ) v Bratislave mest-
skú časť Bratislava – Staré Mesto na rokovanie, ktorého účelom bolo vy-
svetlenie zvoleného postupu obstarávania a zároveň aj operatívne preroko-
vanie pripomienok k materiálu s tým, že toto rokovanie zároveň bude na-
hrádzať stanovisko KSÚ v Bratislave v prerokovaní.   
 

Na rokovaní boli prebraté základné výhrady k materiálu a otázky ďal-
šieho možného postupu.   

KSÚ konštatoval predovšetkým nesúhlas s navrhovaným riešením prí-
pravy ÚPD zóny Chalupkova tam, kde ide nad rámec platnej ÚPD mesta. 
V danom kontexte požaduje: 

 
- vypustiť z textu Zadania celú kapitolu P. Požiadavky na Z a D ÚPN hl. 

m. SR Bratislavy, a túto skutočnosť premietnuť aj do obsahu zadania (t. 
zn. vynechaním položiek o návrhu Z a D na str. 16 a 17) 

 
- zároveň požaduje upraviť v Zadaní kapitolu E. Požiadavky na rozvoj 

funkčno-prevádzkovej a hmotovo-priestorovej štruktúry nasledovne: 
preformulovať šiesty bod (odsek) tak, aby zodpovedal vyššie uvedenej 
požiadavke – t. zn. nepožadovať riešenia nad rámec platnej ÚPD, úpl-
ne vypustiť z textu Zadania ôsmy bod a z jedenásteho bodu vypustiť 
text uvedený na konci odseku (t. zn. text v zátvorke). 

  
V intenciách uvedeného postupu  požiada  MČ Bratislava - Staré Mesto 
KSÚ o posúdenie  upraveného návrhu zadania v zmysle § 20 ods. (5), ktoré 

 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptované, upraviť text Zadania v zmysle požiadavky 
KSÚ, t. zn. vynechaním položiek o návrhu Z a D. 
 
 
Akceptované, upraviť a preformulovať text šiesteho odse-
ku v zmysle požiadaviek a zároveň vypustiť požadovaný 
text odseku 11.   
 
 
 
 
Akceptované.  
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Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

 
 
Stanovisko bolo zaslané po doroko-
vaní na KSÚ v Bratislave – viď. zá-
znam vyššie  

KSÚ v svojom stanovisku následne posúdi v zmysle § 20 ods. (6).   
 
Územný plán zóny Chalupkova – zadanie  
- stanovisko 
 
 Listom zo dňa 4. 6. 2008 ste nás v rámci prerokovania v zmysle § 20 záko-
na č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov požiadali 
o zaslanie stanoviska ku spracovanému návrhu Zadania pre ÚPN zóny 
Chalupkova  ul. V Bratislave. 
Posúdili sme tento predložený materiál v zmysle ust. § 20,  
 Ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a konštatujeme nasledovné: 
- návrh Zadania je vypracovaný v súlade so znením § 20ods. 1 platného 

SZ a § 8 ods. 4 jeho vykonávacej vyhlášky č. 55/2001 Z. z. a obsahuje 
hlavné ciele a požiadavky na riešenie a je v súlade so záväznou časťou 
ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, schváleného v r. 2007 ako vyšší stupeň 
ÚPD, v ktorom je záväzne uložená menovite pre túto lokalitu, vyme-
dzenú ul. Košická, Chalupkova, Bottova, Továrenská, Dostojevského 
rad a Landererova ul. povinnosť obstarávateľa, ktorým je Mestská časť 
Bratislava – Staré Mesto, spracovať podrobnejšiu územnoplánovaciu 
dokumentáciu na úrovni zóny, 

 
- zo schváleného ÚPN hl. m. SR Bratislavy/2007 je ako záväzné pre túto 

bývalú priemyselnú zónu definovanú ako z časti stabilizované, z časti  
rozvojové územie určenie funkčného využitia na občiansku vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu, zmiešanú  funkciu bývania 
(max. 50% PP) a OV s max. IPP 2, 7, resp. 3, 0 technickú vybavenosť, 
parky a sadovnícke úpravy, zaregulované priestorovým usporiadaním 
ako zástavba mestského typu s priem. podlažnosťou 6-9 a regulatívmi 
intenzity využitia územia IZP max. 0, 34 – 0, 54 a min. KZ 0, 15 – 0, 30, 

 
- urbanistické a kompozično-priestorové požiadavky na podrobnejšie rie-

šenie tejto zóny nachádzajúcej sa z celomestského hľadiska vzácnej 
rozvojovej lokalite, ktorej disponibilita sa uvoľňuje odstránením  viace-
rých retardačných a obmedzujúcich faktorov, ako bolo teleso povrcho-
vej železničnej trate a zastaralý vlečkový systém, vymiestnením a rep-
rofiláciou bývalého závodu Kablo , začatím reanimácie územia postup-
nou likvidáciou starých ekologických záťaží na zdevastovanom území 
rafinérie Apollo a inými aktivitami, ktoré budú mať vyústenie v konkrét-
nom umiestnení, povoľovaní a realizácií viacerých investične náročných 
mestotvorných stavieb, si vyžaduje adekvátnu pozornosť pri dodržaní 
optimálnej metodiky územnoplánovacieho a prípravného procesu.    

  
- Z tohto dôvodu pripomíname, že nemôžeme súhlasiť s navrhovaným 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie (popis stavu v lokalite); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptované, text zadania je upravený v zmysle požia-
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Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

riešením ďalšej prípravy ÚPD zóny Chalupkova ul. Tam, kde ide nad 
rámec platnej legislatívy, resp. je s ňou v priamom rozpore. 

 
Zmyslom zadania a zároveň predmetom posudzovania nadriadeného orgá-
nu územného plánovania podľa § 20 ods. 6 písm. a) SZ je v prvom rade to 
či je v ňom zachovaný súlad so záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa. To-
to vylučuje, aby sa v rámci prerokovania a schvaľovania zadania robili zme-
ny, resp. úpravy tejto jemu imanentnej náležitosti. 

 
V posudzovanom prípade s prihliadnutím na jeho, s hore uvedeným súvisia-
cou variantnosť, ku ktorej dochádza tým, že SZ pri zonálnej dokumentácii 
nepredpisuje vypracovanie konceptu ÚPN sa táto zákonom neprípustná di-
chotómia prenáša až do výsledného návrhu ÚPN Z, ktorý preto nie je mož-
né zo strany KSÚ v BA kladne posúdiť v zmysle § 25 SZ pred jeho schvále-
ním. 

 
Návrh zmien a doplnkov ÚPD sa podľa ustanovení §§ 22 až 28 SZ musí 
prerokovať primerane, resp. rovnakým spôsobom ako pôvodný návrh 
a schvaľuje ich v súlade s § 31 SZ ten orgán, ktorý schválil pôvodnú ÚPD. 
V tomto prípade schvaľujúcim orgánom zadania pre ÚPN Z , predmetom 
ktorého je aj návrh zmien a doplnkov vyššieho stupňa ÚPD, je jeho obstará-
vateľ – Mestská časť Bratislava  - Staré  Mesto. 
Schvaľujúcim orgánom týchto zmien a doplnkov záväznej časti ÚPN HMB, 
ktoré by mali byť primárne z legislatívneho aj metodického hľadiska , by 
však bol úplne iný obstarávateľský subjekt – Hlavné mesto SR Bratislava. 
Preto je nutné pre právnu čistotu celého obstarávacieho procesu zabezpečiť 
v súlade s § 30 ods. 1 SZ zmeny a doplnky základného dokumentu, ktorým 
je ÚPN hl. mesta SR Bratislavy zo strany jeho obstarávateľa  t. j. HMB na 
základe MV a RR SR odporúčaného postupu s využitím riadne prerokovanej 
a vyhodnotenej urbanistickej štúdie tej časti územia, ktorého sa zmeny do-
týkajú, podľa ust. § 4  ods. 1 SZ a ktorá je už v súčasnej dobe k dispozícii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

davky KSÚ, ktorú vyjadril na rokovaní dňa 24.07.2008, t. 
zn. vypustením kapitoly  „P. Požiadavky na Z a D  ÚPN“); 
 
Akceptované (viď predchádzajúci výrok); 
 
 
 
 
 
Konštatujeme, že zadanie neuvažuje so spracovaním 
konceptu ÚPN Z a návrh ÚPN Z bude v zmysle SZ inva-
riantný; 
 
 
 
 
Konštatujeme, že záväzná časť ÚPN hl. m. SR Bratislavy 
určuje v kapitole „2.2.5. Požiadavky na spracovanie ÚPN 
zón“  zoznam území, na ktoré je potrebné  obstarať 
a schváliť ÚPN zóny  ( v zmysle Vyhl. MŽP SR č. 55/2001 
Z.z. o ÚPP a ÚPD). V intenciách uvedenej požiadavky zo 
záväznej časti ÚPN hl. m.  a v zmysle ustanovení čl. 6 
ods. 2 písm. i) Štatútu hl. m. SR Bratislavy, obstarala 
mestská časť Bratislava Staré Mesto spracovanie  ÚPN 
zóny Chalupkova. 
V danom kontexte zároveň konštatujeme, že návrh ÚPN 
Z, z riešenia ktorého by eventuálne vyplynuli Z a D ÚPN 
hl. m. je rovnocenným a legitímnym podkladom pre prero-
kovanie prípadných Z a D, ako  prerokované územnoplá-
novacie podklady parciálnych častí územia (obstarávané 
vlastníkmi pozemkov) a z ich riešenia vyplývajúce Z a D. 
V danom prípade však bude musieť byť logicky procedúra 
prerokovania, resp. schvaľovania ÚPN Z rozložená do 
dvoch etáp, t.- zn.: 
1. etapa: prerokovanie návrhu ÚPN Z. V prípade, že z rie-
šenia vyplynú návrhy na Z a D požiada MČ BA Staré Mes-
to, na podklade kladne prerokovaného návrhu, o ich pre-
rokovanie   Hlavné mesto SR Bratislavu; 
2. etapa: na podklade schválených Z a D v Mestskom za-
stupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, zabezpečí 
mestská časť ich priemet do upraveného návrhu ÚPN 
Z a jeho následné schválenie v Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava Staré Mesto; 
Uvedený postup (rozloženie schvaľovacieho procesu) nie 
je v rozpore s „právnou čistotou“ obstarávacieho procesu , 
ale je adekvátny špecifickej situácii, vyplývajúcej z posta-
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Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predpokladá sa aj primerané zohľadnenie ostatných relevantných územnop-
lánovacích podkladov, ktoré menia územno-technické, dopravné a iné pred-
poklady pôvodne navrhnutej koncepcie organizácie územia, ako napr. DUŠ 
prepojenia železničných koridorov TEN – T 17, UAŠ Twin City a i. ako aj 
úzka spolupráca s Magistrátom HMB, s orgánmi susediacej MČ Ružinov 
a ostatnými dotknutými orgánmi, ako aj známymi investormi podieľajúcimi 
sa na budúcej zástavbe v riešenej zóne, resp. v jej bezprostrednom okolí. 

 
Po schválení zmien a doplnkov ÚPN HMB zastupiteľským zborom hl. mesta 
SR Bratislavy v zmysle VZN č. 4/2007 treba v ich intenciách zabezpečiť pre 
danú zónu Chalupkova ul. Resp. iné územné vymedzenie zóny dopracova-
nie ÚPN Z Chalupkova ul. Zo strany MČ Staré Mesto. 

 
Zároveň pripomíname našu opodstatnenú požiadavku na rozšírenie hraníc 
riešeného územia zo severnej strany min. po Páričkovu ul. Až po Dulovo 
nám. , resp. alternatívne po Záhradnícku ul., tak ako to  bolo prejednané 
s riešiteľkou ÚPD za účasti zástupkyne obstarávateľa  v júli 2008 na KSÚ 
v Ba a prípadnú úpravu zadania o etapu následného obstarania variantného 
konceptu dokumentácie ešte pred spracovaním jej výsledného návrhu. 
 
Po prerokovaní dopracovaného zadania podľa ods. 2 § 20 SZ a po vyhod-
notení stanovísk a pripomienok k nemu požiadajte opätovne o jeho posúde-
nie v súlade s ods. 5 písm. c)  toho istého §-u tunajší úrad, aby mohol zistiť 
či postup jeho obstarania a prerokovania bol v súlade s príslušnými práv-
nymi predpismi v zmysle ods. 6 písm. b)  §-u 20 SZ, nakoľko bez kladného 
stanoviska KSÚ v BA nemôže byť Zadanie pre ÚPN Z Chalupkova ul. prá-
voplatne schválené.  

venia mesta a mestských častí v úlohe obstarávateľov 
ÚPD v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy;  
Odporúčaný postup, aby sa pri príprave Z a D územnop-
lánovacej dokumentácie  použilo obstaranie UŠ je jednou 
z možností s tým, že zdokumentovanie územnotechnic-
kých súvislostí predpokladaných   navrhovaných Z a D 
a dopady na priestorové usporiadanie a funkčné využitie 
územia, vrátane dopravy a technickej infraštruktúry za-
bezpečí určite komplexnejšie ÚPN zóny obstaraný mest-
skou časťou pre celé územie, ako UŠ parciálnych  častí 
územia vymedzeného v ÚPN hl. m. SR BA pre spracova-
nie  územného plánu zóny. 
Vychádzame pritom z premisy, že územný rozvoj nie je 
možné chápať len ako umiestňovanie jednotlivých aktivít 
v území, ale ako zložitý komplex interakcií hmotovej štruk-
túry, civilizačných a prírodných hodnôt v území, vrátane 
vyhodnotenia všetkých ekonomických, sociálnych, ekolo-
gických a kultúrnych súvislostí. 
 
Akceptované. Uvedené ÚPP sú v zadaní citované medzi 
podkladmi, ktoré budú využité pri spracovaní návrhu 
územného plánu zóny  Chalupkova; 
 
 
 
 
 
Akceptované. Viď predchádzajúce výroky; 
 
 
 
 
Akceptované. Upraviť vymedzenie územia  pre riešenie 
širších vzťahov v zmysle požiadavky; 
 
 
 
 
 
Akceptované. 
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Por. 
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 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 
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  a pripomienkach 
 

 
2.  

 
Krajský úrad životného prostredia 
Odbor ochrany prírody a krajiny 
Karloveská 2 
841 04 Bratislava  
 
 
 

 
Tunajší úrad ako orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 9 
ods. 2 zákona č. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon) 
na základe Vami zaslanej dokumentácie – „Územný plán zóny Chalupkova“, 
návrh zadania, vydáva po preštudovaní nasledovné vyjadrenie: 
Riešené územie je územím, pre ktoré platí I. st. ochrany v rozsahu § 12 zá-
kona, to znamená, že je to územie Slovenskej republiky, ktorému sa nepos-
kytuje územná ochrana okrem chránených vtáčích území. V prvom stupni 
ochrany sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny 
podľa druhej časti zákona o ochrane prírody a krajiny. V riešenom území 
neevidujeme špeciálne záujmy ochrany prírody a krajiny. 
 
Predložený návrh zadania dostatočne obsahuje požiadavky tvorby 
a ochrany životného prostredia, tvorby a ochrany krajiny vrátane prvkov 
ekologickej stability. 
 
Na základe uvedeného Krajský úrad životného prostredia v Bratislave ako 
orgán ochrany prírody a krajiny nemá zásadné pripomienky k návrhu zada-
nia „Územný plán zóny Chalupkova“. 

 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 

 
3. 
 

 
Ministerstvo pôšt, dopravy 
a telekomunikácií SR 
Nám. Slobody 6 
813 70 Bratislava 
 
 

 
Nášmu ministerstvu bolo doručené Oznámenie o prerokovaní zadania 
„Územného plánu zóny Chalupkova“, ktoré je podkladom pre obsah 
a rozsah obstarávania územného plánu zóny. 

 
V dotknutej lokalite Železnice Slovenskej republiky pripravujú prepojenie že-
lezni čného koridoru TEN – T s letiskom a železni čnou sie ťou 
v Bratislave. Pripomienky k predmetnému zadaniu Vám priamo zaslali lis-
tom č. 3104/2008/0220 zo dňa 16. 06. 2008, ktoré požadujeme rešpekto-
vať. 

 
V záujmovom území sa cesty a dopravné zariadenia vo vlastníctve a správe 
Slovenskej správy ciest nenachádzajú, preto z hľadiska vecnej pôsobnosti 
nemáme iné pripomienky . 
  

 
 
 
 
 
Akceptované, v texte zadania (viď. kapitolu D. Požiadavky 
na riešenie vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentá-
cie mesta, resp. Územného plánu VÚC Bratislavského 
samosprávneho kraja ( str. 8 zadania - bod 3.).   
 
 
Berie sa na vedomie. 

   
 4. 

 
Hlavné mesto SR Bratislava 
Primaciálne námestie 1 
814 99 Bratislava 1 
 

 
Nevyjadrili  sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

  
 5. 
 

   
Ministerstvo obrany SR 
Správa nehnuteľného majetku 
a výstavby 
Kutuzovova 8 
832 47 Bratislava 3 

   

 
V zmysle zákonného ustanovenia § 26 zákona č. 319/2002 Z. z. obrane 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 21 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskor-
ších predpisov Vám oznamujem stanovisko z hľadiska záujmov obrany štá-
tu k predloženej územnoplánovacej dokumentácii. 
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Por. 
č. 
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 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 
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  a pripomienkach 
 

  Vojenská správa nemá pripomienky, lebo v riešenom území nemá zvláštne 
územné požiadavky.   Dlhodobejšia perspektíva nie je známa. 
  

Berie sa na vedomie. 

 
 6. 

 
Okresný dopravný inšpektorát 
Zrínskeho 3 
812 13 Bratislava 
 

 
Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
 7. 

 
Bratislavský samosprávny kraj 
Odbor regionálneho rozvoja 
a územného plánovania 
P. O. Box 106 
Sabinovská 16 
820 05 Bratislava 25 

 
V prílohe Vášho listu sme obdržali dokumentáciu návrhu zadania Územný 
plán zóny Chalupkova (ďalej len „ÚPN Z“) so žiadosťou zaujať k nej stano-
visko v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len  „stavebný 
zákon“). 
Objednávateľom predmetnej dokumentácie je MČ BA Staré Mesto 
v zastúpení odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie a prerokovanie 
ÚPD a ÚPP. Spracovateľom dokumentácie je Ing. arch. Jela Plencnerová 
autorizovaný architekt 1052AA. 
 
Podľa vyjadrenia spracovateľa, dôvodom pre spracovanie predmetnej do-
kumentácie je podrobnejšie spracovať podklad pre reguláciu územia 
z hľadiska funkčného a priestorového. 
Bratislavský samosprávny kraj z hľadiska svojej pôsobnosti a na základe 
platnej ÚPN regiónu – ÚPN VÚC Bratislavského kraja, v znení neskorších 
zmien a doplnkov (ďalej len „ÚPN VÚC“), vyjadruje k predmetnej dokumen-
tácii nasledovné stanovisko:  
V predmetnej dokumentácii je potrebné postupovať pri územnoplánovacích 
činnostiach na úrovni obcí a zón v súlade s platnou ÚPN regiónu – ÚPN 
VÚC, najmä v zmysle všetkých ustanovení jej záväznej časti (vyhlásené Na-
riadenie vlády SR č. 64/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN 
VÚC Bratislavského kraja, v znení nariadenia vlády SR č. 336/2001 Z.z. a č. 
20/2003 Z.z.). 
 
Pri návrhu zadania ÚPN Z Vás však upozorňujeme, že riešené územie je 
určené ako rozvojová funkčná plocha. Južne v riešenom území  je vedená 
trasa VTL  a tiež elektrické vedenie 110 kV. Zdroj znečistenia ovzdušia je 
severne od návrhu riešenej zóny. 

 
Z hľadiska dopravného Odbor dopravy nemá pripomienky k východiskám 
pre riešenie dopravy. 
BSK k návrhu zadania ÚPN  O z hľadiska svojich kompetencií vo vzťahu 
k ÚPN VÚC Bratislavského kraja nemá zásadné pripomienky . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptované, upraviť, resp. doplniť v texte zadania názov 
kapitoly D tak, aby bol zhodný s obsahom (viď. bod. 3.  
ÚPN VÚC Bratislavského samosprávneho kraja, vrátane 
Z a D). Upravený  názov kapitoly D bude nasledovný: 
„Požiadavky na riešenie vyplývajúce z územnoplánovacej 
dokumentácie mesta a veľkého územného celku“. 
 
Akceptuje sa, návrh riešenia technickej vybavenosti vo 
všetkých funkčných systémoch bude vychádzať z prijatých 
celomestských koncepcií v ÚPD vyšších stupňov 
a z územných generelov jednotlivých systémov technické-
ho vybavenia. 
 
Berie sa na vedomie. 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 

  
 8. 

 
Obvodný úrad v Bratislave 
Odbor civilnej ochrany a krízového 

 
V rámci prerokúvania predloženého Zadania pre spracovanie Územného 
plánu zóny Chalupkova, Bratislava, požadujeme spresni ť návrh riešenia 
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Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

riadenia 
Staromestská 6 
814 71 Bratislava 
 
 

z hľadiska civilnej ochrany v časti K v rozsahu: 
- požiadaviek ustanovení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov – najmä §§ 2, 3, 4, 
16 a 19 zákona, a ustanovení súvisiacich vyhlášok, napr.  - § 4 vyhláš-
ky MV SR č. 532/2006 Z. z. (namiesto vyhlášky 297/1994) o stavebno-
technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach za-
riadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších 
predpisov, 

 
- vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej 
ochrany. 

 

 
Akceptované upraviť a doplniť text kapitoly v zmysle po-
žiadavky. 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie ako požiadavka týkajúca sa násled-
ných etáp projektovej a realizačnej prípravy stavieb 
v území. 

 
 9. 
 

 
Obvodný úrad pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie 
Pri starej prachárni 14  
831 03 Bratislava 3 
 

 
Dňa 09. 07. 2008 sme obdržali Vašu žiadosť o stanovisko k zadaniu pre 
spracovanie Územného plánu zóny Chalupkova. 
Cieľom predloženého územného plánu zóny je podrobnejšie  rozpracovať 
dopravné riešenie ÚPN hl. mesta SR Bratislavy , vychádzajúc z výsledkov 
dopravného riešenia vypracovanej Urbanisticko - architektonickej štúdie zó-
ny Chalupkova – Landererova, pritom zohľadniť trasovanie a šírkové uspo-
riadanie obslužných komunikácií ulíc Čulenova, Továrenská a Chalupkova, 
preveriť možnosti trasovania novo navrhovaných obslužných komunikácií. 
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ako príslušný 
cestný správny orgán pre cesty II. a III. Triedy podľa § 3 ods. 5 písm. a) zá-
kona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov z hľadiska svojej kompetencie nemá požiadavky vo či predlože-
nému návrhu zadania pre spracovanie územného plánu zóny Chalup-
kova. 

  

 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 

 
10. 
 

 
Obvodný pozemkový úrad 
Krížna 52  
821 08 Bratislava 2 

 
Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
 11. 
 

 
Západoslovenská energetika, a. s. 
Čulenova 6 
816 47 Bratislava 1 
 

 
Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
 12. 

 
Slovenská elektrizačná a prenosová 
sústava, a. s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 
 

 
Na základe Vášho listu zn. č. 34591-25880/ÚP zo dňa 4. 6. 2008, v ktorom 
nás žiadate o vyjadrenie k „ÚPN zóny Chalupkova – prerokovanie zadania“, 
Vám predkladáme nasledovné stanovisko: 
Z hľadiska nami prevádzkovaných existujúcich elektrických vedení vvn 
a zvn, ako i z hľadiska rozvoja prenosovej sústavy nemáme pripomienky  

   k Zadaniu pre ÚPN zóny Chalupkova, Bratislava.  

 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

 
 13. 
 

 
Bratislavská teplárenská, a. s.  
Čulenova 7  
812 22 Bratislava 
 

 
Na základe predloženého Zadania pre ÚPN zóny (ÚPZ) Chalupkova, Vám 
predkladáme nasledovné stanovisko: 
Spoločnosť Bratislavská  teplárenská a.s. (BAT), ako prevádzkovateľ sústa-
vy CZT má nasledovné pripomienky: 
 
Zadanie UPZ navrhuje zásobovanie teplom riešiť v dvoch variantoch a to 
tepelnou energiou z CZT alebo blokovými kotolňami na báze zemného ply-
nu. Spoločnosť BAT navrhuje zapracovať do zadania ÚPZ podmienku po-
krytia spotreby tepla v zóne v plnom rozsahu z CZT. Takéto riešenie by bolo 
pre danú oblasť, ktorá bude súčasťou nového centra mesta, najvýhodnejšie 
riešenie najmä z hľadiska negatívnych vplyvov na kvalitu ovzdušia centrál-
nej zóny mesta a nebude ju zaťažovať škodlivinami emitovanými do dýcha-
teľných vrstiev atmosféry, ktoré by  do ovzdušia územia boli dodávané ply-
novými kotolňami. Zdroje a sústavy CZT sú situované v priemyselných zó-
nach na periférii mesta. 
 
Okrem ekologického hľadiska sme presvedčení, že zásobovanie teplom zo 
sústav CZT je perspektívny, spoľahlivý a dlhodobo udržateľný spôsob do-
dávok tepla pre zabezpečenie tepelného komfortu stavieb všetkých  typov 
a kategórií. Ako technické riešenie je zvlášť vhodné pre výškové budovy. 
Zároveň je CZT zaujímavé pre investorov jednoduchším technickým rieše-
ním a prevádzkou pripojených zariadení odovzdávacích staníc tepla (OST), 
nižšími investičnými nákladmi a nenáročnosťou na umiestnenie technológie 
a záber miesta. 
 
Spoločnosť BAT  je pripravená zabezpečiť dodávky tepla v plnom rozsahu 
pre všetky uvažované stavby v zóne. Konkrétne technické a obchodné 
podmienky dodávok tepla bude dohodnuté s každým investorom samostat-
ne. 
 
V súčasnosti sú zásobované teplom z CZT jestvujúce objekty ZSE, BAT 
a Elektrovod na Čulenovej ul. ako aj OC Bottova a budova Design Factory 
na Bottovej ulici. 
 
K popisu jestvujúceho stavu rozvodov tepla v oblasti dopĺňame, že 
v súčasnej dobe v rámci stavby kolektora na Landererovej ulici sa ukončujú 
práce na prepojení kostrových horúcovodoch na  Landererovej ulici 
a Dostojevského rade, čo  zvýši spoľahlivosť v dodávkach tepla v dotknutej 
lokalite. 
 

 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie s konštatovaním, že zadanie stano-
vuje len zásady pre riešenie s možnosťou uplatniť 
v návrhu optimálne riešenia, resp.  kombináciu oboch sys-
témov (t. zn. systém CZT, alebo decentralizovaných blo-
kových kotolní na báze plynu).    
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 

 
14. 

 
Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva hl. m. SR Bratislavy 
Ružinovská 8 
P. O. Box 26 

 
Dňa 6.6.2088 bola na tunajší úrad doručená Vaša žiadosť o vydanie stano-
viska k zadaniu ÚPN –Z Chalupkova, k. ú.  Staré mesto, ktoré bude podkla-
dom pre spracovanie územného plánu ako legislatívneho nástroja pre 
územné rozhodovanie a usmerňovanie investičnej činnosti v riešenej zóne, 

 
 
 
 
 



 9 

 
Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

82009 Bratislava 29 
 

a to vo väzbe na ÚPN hl. m. SR Bratislava r. 2007. 
Predmetom zadania je územie s vysokým dopravným zaťažením. Jeho hra-
nice sú vymedzené z juhu cestnou komunikáciou – Landererova, zo západu 
ul. Dostojevského rad- Karadžičova ulica, zo severu ul. Mlynské Nivy, 
z východu Košickou ulicou; v širších vzťahoch z juhu hranicou ľavý breh rie-
ky Dunaj, z východu Prístavný most, Bajkalská , zo severu Mlynské Nivy – 
Prievozská, zo západu Karadžičova – Jakubovo nám. – Šafárikovo  nám. – 
Starý most. 
Podľa ÚPN hl. m. SR Bratislavy je v riešenej zóne navrhnuté situovanie ob-
čianskej vybavenosti mestského a nadmestského významu, bývanie kombi-
nované so vstavanou občianskou vybavenosťou, ako aj vybrané zariadenia 
technickej infraštruktúry. 
V predloženom zadaní sú o. i. prezentované všeobecné východiská na rie-
šenie urbanistickej koncepcie jednotlivých funkčných zložiek,  technickej in-
fraštruktúry i dopravného vybavenia ako aj požiadavky na ochranu 
a starostlivosť o životné prostredie a ochranu a tvorbu prírody. 
 
Z hľadiska verejného zdravia s predloženým zadaním pre spracovanie ÚPN 
–Z Chalupkova súhlasíme   za predpokladu dodržania všetkých požiadaviek 
vyplývajúcich z príslušných predpisov na ochranu verejného zdravia. 
 
V štádiu spracovania ÚPN Z však osobitne upozor ňujeme na potrebu 
zhodnotenia za ťaženosti riešeného územia z h ľadiska: 
1. starých geologických záťaží a reálnosti dosiahnutia zdravého stavu zlo-

žiek životného prostredia (pôda, podzemné a povrchové vody) po vyko-
naní stanovených sanačných opatrení pre účely navrhovaného využitia; 

 
2. hlukovej expozície obyvateľstva dopravnému hluku z okolitých vysoko 

frekventovaných komunikácií s návrhom účinnej protihlukovej ochrany 
tangovaného prostredia, ktoré bude využívané pre dlhodobý pobyt ľudí 
(pri súčasnom zabezpečení účinných vetracích podmienok); 

 
3. imisnej situácie vplyvu znečisťujúcich škodlivín v ovzduší (najmä pra-

chových látok) emitovaných z výrobného podniku Gumon na kvalitu 
ovzdušia v riešenej zóne. V tejto súvislosti považujeme za žiaduce pre-
sadzovať plánované vymiestnenie tejto obťažujúcej výroby z dosahu 
obytného prostredia, event. Vylúčiť funkciu trvalého bývania 
z predmetnej zóny. 

 
Súhlasné záväzné stanovisko k ÚPN Z Chalupkova môže byť tunajším úra-
dom vydané až po dodaní uvedených podkladov, ktoré zhodnotia možnosti 
plánovaného funkčného využitia riešenej zóny z hľadiska ochrany verejného 
zdravia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
Akceptované,  upraviť a doplniť text  zadania v kapitole I. 
Požiadavky  na ochranu a starostlivosť o životné prostre-
die,  v zmysle citovaných požiadaviek.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 

 
15. 

 
Bratislavská  vodárenská spoloč-

 
Územný plán zóny Chalupkova –  vyjadrenie k zadaniu: 
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Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

nosť, a. s.  
Prešovská 48 
826 46 Bratislava 
 

Predmetné územie je vymedzené ulicami Landererova, Dostojevského rad, 
Karadžičova, Mlynské nivy.  
 
Súčasný stav: V území sa nachádzajú okrem neverejných vodohospodár-
skych sietí aj verejné vodohospodárske zariadenia v majetku našej spoloč-
nosti – ich trasy vrátane ochranných pásiem je nutné rešpektovať. 
Vek a technický stav týchto zariadení neumožňuje územný rozvoj, z čoho 
vyplýva nutnosť ich rekonštrukcie. 
Zásady, ktoré žiadame zoh ľadni ť pri spracovávaní následných doku-
mentácií : 
Na prípadné preložky vodohospodárskych zariadení sa 
z majetkovoprávneho hľadiska v celom rozsahu vzťahuje § 35 zákona č. 
442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 
Vo vodohospodárskej časti žiadame zdokumentovať nároky na pitnú 
a požiarnu vodu a výšku zástavby. Výpočet potreby vody je nutné previesť 
podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo dňa 14. 11. 2006. 
 
Odvádzaniu odpadových vôd z urbanizovaného územia je potrebné venovať 
zvýšenú pozornosť a návrhom nových funkcií nezvyšovať podiel spevne-
ných plôch a koeficienty odtoku. Podľa Generelu kanalizácií Bratislavy bol 
použitý koeficient odtoku k=0,4. Vody z povrchového odtoku, ktoré presahu-
jú súčasné odtokové množstvo, je nutné odvádzať do terénu, mimo verejnú 
kanalizáciu, resp. navrhnúť retenčné zariadenia dostatočnej kapacity. Vsa-
kovacie a retenčné zariadenia žiadame podrobne riešiť v ďalších stupňoch 
dokumentácie s ohľadom na reálne hydrogeologické podmienky.  
 
Novo navrhované vodohospodárske zariadenia, ktoré majú v zmysle zákona 
č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov verejný charakter žiadame 
zaradiť medzi verejnoprospešné stavby. 
 
Verejné vodohospodárske siete žiadame umiestňovať do verejných komuni-
kácií resp. verejne prístupných koridorov s minimálnou šírkou 6, 0 m, 
s únosnosťou povrchu umožňujúcou vjazd servisných vozidiel prevádzky. 
 
Verejné vodohospodárske siete žiadame navrhovať v súlade s STN 736005, 
STN 755401, STN 736620, ON 755411, STN 756101, súv. normami. 
 
Je nutná vecná koordinácia návrhu technickej a dopravnej infraštruktúry zó-
ny Chalupkova s riešením susedných lokalít. 
 

 
Ďalší stupe ň ÚPD v textovej a grafickej podobe vrátane koordina čnej si-
tuácie celej zóny žiadame predloži ť k žiadosti o vyjadrenie.  

  
 

 
 
 
Berie na vedomie ako konštatovanie. 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa ako požiadavka týkajúca sa následných 
stupňov projektovej dokumentácie. 
 
 
Akceptované, doplniť do textu kapitoly ako špecifickú po-
žiadavku v zásobovaní vodou.  
 
 
Akceptované – viď. text zadania: všeobecné požiadavky 
v kapitole Technická infraštruktúra (str. 13). 
 
 
 
 
  
 
 
Akceptované – viď. text zadania: kapitola N. Požiadavky 
na vymedzenie VPS (str. 19). 
 
 
Viď. predchádzajúci výrok. 
 
 
 
Akceptované ako požiadavka týkajúca sa následných 
stupňov projektovej a predprojektovej dokumentácie. 
 
Berie sa na vedomie. Požiadavka je predmetom riešenia 
návrhu ÚPN zóny a vyplýva z  cieľov a úloh spracovania  
územného plánu uvedených v zadaní. 
 
Akceptované, návrh riešenia ako následná etapa po 
schválení Zadania bude prerokovaný v zmysle ustanovení 
Stavebného zákona.  
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Por. 
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16 

 
Slovenský plynárenský priemysel, 
a. s. 
Mlynské nivy 44/a 
825 11 Bratislava 26 
 

 
Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
17. 

 
Dopravný podnik Bratislava, a. s.  
Olejkárska 1 
814 52 Bratislava 
 

 
K predloženej dokumentácii „Územný plán zóny Chalupkova – zadanie „ 
oznamujeme nasledovné stanovisko: 
1. Kapitola C . Vymedzenie riešeného územia zóny Chalupkova , str. 4, 

Vymedzenie riešeného územia pre širšie vzťahy: Za severnú hranicu 
požadujeme stanovi ť komunikáciu Záhradnícka . Pre navrhnutie 
a komplexné posúdenie dopravných riešení zadaná hranica v línii 
Mlynské nivy  - Prievozská je nedostačujúca. 

 
2. Kapitola E.  Požiadavky na rozvoja funkčno-prevádzkovej a hmotovo-

priestorovej štruktúry zóny, strana 9, Riešené územie, prvý odsek: ne-
súhlasíme s vyústením obslužných komunikácií zóny n a zbernú 
komunikáciu ul. Mlynské nivy a požadujeme túto podm ienku zo 
zadania vyškrtnú ť. Pripojenie riešeného územia na existujúcu komu-
nikačnú sieť požadujeme riešiť výlučne cez ulice Landererova 
a Karadžičova a na Mlynských nivách a Prievozskej ulici zriadiť (zacho-
vať) vyhradené jazdné pruhy pre MHD. 

 
3. Kapitola G. Požiadavky na konkrétne riešenie jednotlivých funkčných 

zložiek, strana 12, Verejná hromadná doprava, prvý odsek: požaduje-
me podmienku preformulova ť „Optimálne lokalizova ť zastávky 
MHD, existujúcim polohám zastávok prispôsobi ť očakávané do-
minantné pešie ťahy a na komunikáciách vymedzujúcich riešené 
územie (kapitola C, prvý odsek) nenavrhova ť (nezriaďovať žiadne 
ďalšie nové zastávky“.    

 
4. Kapitola G . Požiadavky na konkrétne riešenie jednotlivých funkčných 

zložiek, strana 12, Verejná hromadná doprava, druhý odsek: plne pod-
porujeme text zadania , najmä požadovanú preferenciu MHD prostred-
níctvom vyhradených jazdných pruhov a odporúčame text rozšíriť po-
kračovaním „ ... vyhradené jazdné pruhy, návrh použitia technických 
riadiacich prvkov preferencie MHD v dynamickom riad ení cestnej 
svetelnej signalizácie križovatiek“. 

 
5. Kapitola G.  Požiadavky na konkrétne riešenie jednotlivých funkčných 

zložiek, strana 12, Verejná hromadná doprava, tretí odsek: požaduje-
me text zadania v tomto odseku rozšíri ť pokra čovaním   „ a nosného 
systému MHD, zabezpečiť priamu nadväznos ť medzi existujúcimi 
klasickými trakciami MHD (trolejbus, autobus)  i vy volaným rozší-
rením klasických trakcií MHD, železni čnou dopravou (koridor siete 

 
 
 
Akceptované, rozšíriť vymedzenie riešeného územia pre 
širšie vzťahy v zmysle pripomienky. 
 
 
 
 
Neakceptované. Uvedené zásady pre riešenie ÚPN Z vy-
chádzajú z riešenia dopravy v platnom územnom pláne 
mesta, ktorý zachováva v danej lokalite existujúce trasy 
komunikácií a priestory dopravných koridorov, 
resp. opierajú sa  aj o poznatky a výsledky predchádzajú-
cich etáp územnoplánovacej prípravy územia (UAŠ zóny 
Chalupkova - Landererova a UŠ dostavby územia AS 
a prestavby areálu Kablo na Mlynských nivách).   
 
Neakceptované. Urbanistické riešenie nových lokalít sa 
logicky nebude prispôsobovať existujúcim zastávkam 
MHD, ale návrh a lokalizácia nových zastávok sa  musí 
prispôsobiť navrhovanej funkčno-priestorovej organizácii 
územia a z nej vyplývajúcich potrieb a požiadaviek na  ob-
sluhu územia, t. zn.  vrátane rozmiestnenia zastávok MHD 
(a nie naopak) 
 
Berie sa na vedomie s tým, že požiadavka sa týka ná-
sledného systému organizácie dopravy, ktorá nie je pred-
metom riešenia ÚPD. 
 
 
 
 
 
Akceptované, doplniť text zadania v zmysle pripomienky. 
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Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

medzinárodného významu TEN – T 17) a tiež prímestsk ou, regio-
nálnou a medzinárodnou autobusovou dopravou“.    

 
6. Kapitola G.  Požiadavky na konkrétne riešenie jednotlivých funkčných 

zložiek,  strana 12, Verejná hromadná doprava, doplni ť nový odsek : 
„Rieši ť vyvolanú potrebu nárastu kapacity štandardných, sú čas-
ných trakcií mestskej hromadnej dopravy - trolejbus  a autobus ako 
dôsledok intenzifikácie urbanizácie v riešenej zóne  s prednostnou 
podporou rozširovania ekologickej elektrickej trakc ie (trolejbus), 
vyčísli ť očakávané zvýšenie prepravných nárokov, rieši ť trasy 
a navrhnú ť zásady technickej infraštruktúry trolejbusovej dop ravy 
vrátane nových tratí“. 

 
7. Kapitola G.  Požiadavky na konkrétne riešenie jednotlivých funkčných 

zložiek, strana 12, Individuálna automobilová doprava, druhý odsek: 
požadujeme text zadania v tomto odseku rozšíri ť pokra čovaním  „ 
... možnosti vytvorenia nových dopravných uzlov predovšetkým mi-
moúrov ňovým a nie úrov ňovým zapojením do existujúcej komuni-
kačnej siete (výnimkou sú pravoto čivé pripojenia)“. 

 
8. Kapitola G . Požiadavky na konkrétne riešenie jednotlivých funkčných 

zložiek, strana 12, Individuálna automobilová doprava, štvrtý odsek:  
nesúhlasíme so zadaním pre vytváranie novej plnohod notnej kri-
žovatky Košická – Valchárska a požadujeme túto podm ienku zo 
zadania vyškrtnú ť.  

 
9. Kapitola G. Požiadavky na konkrétne riešenie jednotlivých funkčných 

zložiek, strana 12, Individuálna automobilová doprava, ôsmy odsek:  
požadujeme zada ť podmienku, aby pri návrhu dopravy boli využité 
aj výsledky dopravného riešenia Dopravno-urbanistic kej štúdie 
dostavby územia autobusovej stanice 2006/2007  (spracovateľ DI – 
KONSULT – Ing. J. Morávek, CSc. , AUREX). 

 
Prepracované a doplnené zadanie ÚPN Z Chalupkova žiadame predložiť na 
prerokovanie a rovnako aj všetky ďalšie s predmetnou zónou súvisiace (aj 
čiastkové) riešenia.   

 
     

 
 
 
Akceptované, doplniť text zadania v zmysle pripomienky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptované, vzhľadom na uvažované funkčné využitie  
územia jeho rozsah, a existujúcu technickú infraštruktúru, 
ktoré neumožňujú realizovať požadované mimoúrovňové 
dopravné napojenia (trend rozvoja dopravnej infraštruktúry 
sa uberá v centrách miest opačným smerom t. zn. odstra-
ňovaním takýchto prepojení).  
 
Neakceptované., V citovanom texte  zadania sa  požaduje 
preveriť v návrhu riešenia možnosť uvedeného trasovania, 
čo je  v súlade s obsahom  zadania (toto prepojenie okrem 
uvedeného nemá vplyv na obsluhu územia prostriedkami 
MHD). 
   
Akceptované čiastočne. Doplniť text ôsmeho odseku na-
sledovne: „a zároveň  primerane využiť aj výsledky pred-
chádzajúcej etapy územnoplánovacej prípravy v území -  
t. zn.  UŚ dostavby územia AS a prestavby areálu Kablo 
na Mlynských nivách na mestské polyfunkčné prostredie.      
 
 
Berie na vedomie s konštatovaním, že prerokovanie 
a schvaľovanie všetkých etáp spracovávanej územnoplá-
novacej dokumentácie – ÚPN Z Chalupkova  bude 
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb.  
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.   
 

 
18  

 
Slovak Telecom, a. s. 
Odbor rozvoja BA a ZS 
Poštová 1 
010 08 Žilina 
Pracovisko centra  služieb 
a infraštruktúry Karadžičova 10 

 
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s predloženou do-
kumentáciou : „Zadanie pre Územný plán zóny Chalupkova“  súhlasíme 
bez pripomienok . 
 
Doporučujeme:  

 
 
 
Berie sa na vedomie.  
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Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

825 13 Bratislava Pri realizácii prác príde ku kolízii s našimi podzemnými telekomunikačnými 
zariadeniami (PTZ) – tlkm. káble, ktoré žiadame rešpektovať, dôsledne 
zmapovať ich trasu a dodržať priestorové normy uloženia inžinierskych sietí 
(STN 73 6005)1), a zabezpečiť koordináciu budovania infraštruktúry 
s výstavbou v danom území. 
Žiadame predloži ť nasledujúce stupne PD na vyjadrenie .   
 

Berie sa na vedomie ako požiadavky týkajúce sa násled-
ných etáp spracovania projektovej dokumentácie, resp. 
výstavby a prevádzkovania konkrétnych stavieb v území. 
 
 
Akceptované ako požiadavky týkajúce sa následných etáp 
spracovania projektovej dokumentácie, resp. výstavby 
a prevádzkovania konkrétnych stavieb v území. 
 

 
19  

 
Krajský úrad pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie 
v Bratislave 
Vajnorská 98/D 
831 03 Bratislava 
 

 
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, ako 
príslušný cestný správny orgán a špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy 
v území zóny Chalupkova, v ktorom sa nenachádza cesta I. triedy nemá 
žiadne zámery. Vzhľadom k uvedenému požadujeme len na predpokladaný 
nárast dopravy posúdiť dopravné uzly a systém dopravy aj v širších vzťa-
hoch, t. j. s dopadom na cesty I. triedy. V prípade ak kapacity cestnej siete 
budú v posúdení nevyhovujúce, musí byť navrhnutý vyhovujúci systém do-
pravy, respektíve zástavba obmedzená vzhľadom k únosnosti dopravného 
zaťaženia miestnych komunikácií a ciest.     

 

 
Berie sa na vedomie. 

 
20. 

 
Štátna ochrana prírody SR 
Regionálna správa ochrany 
a prírody  a krajiny Bratislava 
Mlynská dolina1 
811 04 Bratislava 1 
 

 
Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
21 

 
Krajský pamiatkový úrad 
v Bratislave 
Leškova 17  
811 04 Bratislava 
 

 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava ako miestne a vecne príslušný orgán 
štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 11 ods. 2 
písm. d) a § 9 ods. 5 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkové-
ho fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len pamiatkový zákon), vydá-
va toto stanovisko: 
Krajský pamiatkový úrad (ďalej len KPÚ) na základe žiadosti MĆ Bratislava 
– Staré Mesto, prijatej na KPÚ dňa 6.6.2008, o stanovisko k návrhu Zada-
nia pre spracovanie ÚPN Z Chalupkova, zhotovila JEL A s.r.o., Ing. 
arch. Jela Plencnerová v 05/2008  pre objednávateľa MČ BA Staré Mesto, 
riešené územie je ohraničené z juhu cestnou komunikáciou Landererovou 
ulicou, zo západu ulicami Dostojevského rad a Karadžičova, zo severu uli-
cou Mlynské Nivy a z východu Košickou ulicou, vo vymedzenom území sa 
nachádza národná kultúrna pamiatka tepláreň v Bratislave, Čulenova ul. 7 
súp. č. 6067, p.č. 9085/5 v k. ú. Staré Mesto, vyhlásená rozhodnutím MK 
SR č. MK-401/2008-51/5961 zo dňa 23.4.2008 (ďalej len „kultúrna  pamiat-
ka tepláreň), podľa § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového zákona  súhlasí  
s predloženým  návrhom  Zadania  pre spracovanie ÚP N Z Chalupkova 
s podmienkami: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

1. V koncepcii priestorového a funkčného využívania územia v rámci N 
ÚPN Z Chalupkova bude kultúrna pamiatka tepláreň, v pôdoryse 
i obraze riešeného územia ako aj v širších vzťahoch vymedzených pre 
riešené územie, rešpektovaná ako dominantný objekt historickej urba-
nizácie, bude  zabezpečená ochrana, funkčné využitie  a prezentácia 
kultúrnej pamiatky teplárne primerane jej pamiatkovej hodnote, pre 
ktorú bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku 

2. Spôsob ochrany potenciálnych archeologických nálezov na riešenom 
území určí pamiatkový KPÚ v rámci územných a stavebných konaní 
na základe posúdenia stupňov PD, predloženej investormi/stavebníkmi 
v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového  a stavebného zákona. 

 
3. Ďalšie stupne ÚPD budú predložené KPÚ na vydanie stanoviska podľa 

§ 30 ods. 4 pamiatkového zákona. 
 
 
4. KPÚ, v súlade s ÚPN hl. m. SR BA, odporúča v rámci tvorby pôdorys-

ného a priestorového usporiadania zóny  Chalupkova rešpektovať his-
torické mestské komunikácie vo vnútri riešeného územia, najmä tie, 
ktoré nadväzujú na historickú, dodnes zachovanú mestskú sieť, a to 
Čulenovu ulicu nadväzujúcu na ul. 29. aug., Továrenskú ulicu prebie-
hajúcu ďalej  mimo riešenej zóny na JZ, prípadne zvážiť obnovu pô-
vodnej línie  Bottovej ulice , nadväzujúcej pôvodne na západnej strane 
na Landererovu ul. (býv. Prístavná cesta). 

 
Odôvodnenie: 

Riešené územie zóna Chalupkova leží v k. ú. Mestská časť Bratislava 
– Staré Mesto, mimo pamiatkových území – východne od Mestskej pamiat-
kovej rezervácie Bratislava a juhovýchodne od Pamiatkovej zóny Centrálna 
mestská oblasť Bratislava. V riešenom území sa nachádza kultúrna pamiat-
ka tepláreň v Bratislave s adresou Čulenova ulica č. 7, súp. č. 6067, parcela 
č. 9098/5 v k. ú. Staré Mesto, vyhlásená rozhodnutím MK SR č. MK-
401/2008 – 51/5961 zo dňa 23. 4. 2008. KPÚ nemá doposiaľ vedomosti 
o právoplatnosti citovaného rozhodnutia o vyhlásení kultúrnej pamiatky. 

 
Kultúrna pamiatka tepláreň je výnimočná stavba – architektonické dielo so 
znakmi dobovej moderny a funkcionalizmu, významne reprezentujúce in-
dustriálnu architektúru Bratislavy z konca 1. polovice 20. storočia, ktorého 
autorstvo sa prisudzuje Dušanovi Jurkovičovi. Technická a architektonická 
kvalita stavby teplárne dovoľuje porovnanie v európskych súvislostiach. 
Tepláreň je významným prvkom historickej urbanizácie juhovýchodnej peri-
férie mesta Bratislavy s historickými areálmi významných tovární (Apollo, 
Kablo, Gumon, Cvernovka) a ich prístavných skladov. 

 
KPÚ v súlade s daným právnym stavom, keď sa v riešenom území nachá-
dza kultúrna pamiatka a v súlade s § 30 ods. 4 pamiatkového zákona 

Akceptované, doplniť text  kapitoly: J. Požiadavky 
z hľadiska ochrany pamiatok o citované podmienky (po-
žiadavky), ktoré budú rešpektované pri spracovaní ná-
slednej etapy územnoplánovacej dokumentácie, resp. 
v následných stupňoch PD.  
 
 
Berie na vedomie ako požiadavky a podmienky pre ná-
sledné etapy projektovej a realizačnej prípravy stavieb 
v území. 
 
 
Akceptované, prerokovanie návrhu ÚPN Z Chalupkova 
bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.  
 
Akceptované v texte zadania v kap. E. Požiadavky na roz-
voj funkčno-prevádzkovej a hmotovo-priestorovej štruktúry 
(viď. Širšie vzťahy - druhý odsek, str. 8, Riešené územie 
prvý odsek, str. 9).  
 
 
 
 
 
 
Akceptované, viď. vyššie uvedené výroky týkajúce sa 
uplatnených podmienok stanoviska. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptované, viď. vyššie uvedené výroky týkajúce sa 
uplatnených podmienok stanoviska. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptované, viď. vyššie uvedené výroky týkajúce sa 
uplatnených podmienok stanoviska. 
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Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

v tomto stanovisku stanovil podmienky k návrhu zadania pre spracovanie 
Návrhu ÚPN zóny Chalupkova. Podmienky sú zamerané na ochranu pa-
miatkovej hodnoty kultúrnej pamiatky teplárne podľa ustanovení pamiatko-
vého zákona, najmä § 27 o základnej ochrane kultúrnej pamiatky, a sú za-
merané na primerané začlenenie významnej urbanistickej a architektonickej 
hodnoty, prítomnej v kultúrnej pamiatke teplárne, do nového konceptu cen-
trálneho mestského prostredia v zóne Chalupkova v záujme zvýšenia jeho 
urbanistickej a architektonickej hodnoty. KPÚ určuje podmienku na ochranu 
archeologického kultúrneho dedičstva vzhľadom na stav územia 
s historickými zanáškami dunajského ramena antropogénnymi vrstvami, kto-
ré sú predmetom výskumu. 

 
KPÚ odporúča zachovanie historickej cestnej siete vo vnúti riešeného úze-
mia (Továrenská a Čulenova ulica) a prípadne tiež obnovu Bottovej ulice 
v záujme zachovania prvkov historického pôdorysu riešeného územia na 
mesto, ako aj v záujme zachovania historickej pôdorysnej osnovy 
v prostredí kultúrnej pamiatky.     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptované v texte zadania. (viď. kap. E., str. 8 -širšie 
vzťahy, druhý odsek a str. 9. -  riešené územie, prvý od-
sek).  

 
22  
 

 
Letecký úrad SR  
Odd. ochranných pásiem 
a leteckých zariadení 
Letisko M. R. Štefánika 
823 05 Bratislava 21 
 

 
Letecký úrad Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na 
úseku civilného letectva v zmysle ust. § 28 ods. (3) zákona č. 143/1998 Z. z. 
o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v zmení neskorších predpisov, Vám oznamujeme, že predmetné úze-
mie sa nachádza v ochranných pásmach Letiska M. R. Štefánika, Bratisla-
va, ktoré boli stanovené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-66/81 
zo dňa 03. 07. 1981. 

 
Výškové obmedzenie  stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, poras-
tov a pod. je stanovené ochranným pásmom kuže ľovej prekážkovej  plo-
chy (sklon 4% - 1:25) s výškovým obmedzením 210-242 m. n. m.  B. p. v. 
Nad túto výšku je zakázané umiest ňovať akéko ľvek stavby 
a zariadenia bez predchádzajúceho súhlasu Leteckého  úradu SR. 

 
Vyššie popísané ochranné pásma Letiska M. R. Štefánika, Bratislava sú 
znázornené vo výkresovej prílohe, ktorá je súčasťou tohto stanoviska (prílo-
ha). 

 
Zároveň Vás upozorňujeme, že v zmysle § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zá-
kona je Letecký úrad SR dotknutým orgánom štátnej správy v povoľovacom 
procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach le-
tísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách , ktoré by 
mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné 
požiadať Letecký úrad SR o súhlas pri stavbách a zariadeniach: 
- ktoré by svojou výškou, resp. svojim charakterom mohli narušiť obme-

dzenia stanovené vyššie popísanými ochrannými pásmami Letiska M. 
R. Štefánika, Bratislava; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa, doplniť text zadania v zmysle pripomienok – 
t. zn. ako limitujúce podmienky (požiadavky) pre stanove-
nie funkčnej a priestorovej regulácie územia v návrhu 
ÚPN Z Chalupkova, a zároveň aj pre následné stupne PD. 
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Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

- vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods.1, písmeno a); 
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných ale-

bo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú 
krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b); 

- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov 
a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných 
podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia 
a vysielacie stanice  (§ 30 ods. 1, písmeno c); 

- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na genero-
vanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá 
a silné svetelné zdroje  (§ 30 ods. 1, písmeno d). 

 
Ďalší stupe ň územnoplánovacej dokumentácie  (textovú aj výkresovú 
časť), v ktorej budú zohľadnené a zapracované obmedzenia vyplývajúce 
z ochranných pásiem Letiska M. R. Štefánika, Bratislava, žiadame predlo-
žiť k podrobnému posúdeniu a odsúhlaseniu.  Ochranné pásma žiadame 
do predmetnej ÚPD zapracovať do textovej aj výkresovej (záväznej) časti 
ako regulatívy priestorového a funkčného usporiadania predmetného úze-
mia. Ochranné pásma majú byť zapracované do výkresu takej mierky, aby 
boli prehľadné a zrozumiteľné. 
Podklady ochranných pásiem (taktiež v digitálnej forme), prípadne bližšie in-
formácie Vám budú poskytnuté na Leteckom úrade SR, oddelení ochran-
ných pásiem letísk a LPZ.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptované, prerokovanie návrhu ÚPN Z Chalupkova 
bude v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
– t. zn. obstarávateľ prerokuje a dohodne návrh so všet-
kými  dotknutými orgánmi štátnej správy. 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 

 
23  

 
Železnice SR  
Odbor rozvoja 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 
 
 

 
Listom ste požiadali Železnice Slovenskej republiky o stanovisko 
k prerokovávanému :Zadaniu pre spracovanie Územného plánu zóny Cha-
lupkova“. V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov k návrhu zadania uvá-
dzame nasledujúce: 
V dotknutej lokalite Železnice SR pripravujú stavbu ŽSR, prepojenie želez-
ničného uzla koridoru TEN-T s letiskom a železni čnou sie ťou 
v Bratislave. Dopravno-urbanistická štúdia bola prerokovaná s dotknutými 
orgánmi. Trasa nového železničného prepojenia  Bratislava Filiálka – Brati-
slava Petržalka je v danej lokalite navrhnutá ako podpovrchová. Trasu no-
vého koľajového zariadenia ŽSR žiadame v návrhu zadania rešpektova ť . 
Zhotoviteľom dokumentácie ŽSR (dopravno-urbanistickej štúdie) je spoloč-
nosť DI Koridor, s. r. o. (Dopravoprojekt). 
  

 
 
 
 
 
 
Akceptované, v texte zadania (viď. kapitolu D. Požiadavky 
na riešenie vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentá-
cie mesta a veľkého územného celku  ( str. 8 zadania - 
bod 3. Územný plán VÚC Bratislavského samosprávneho 
kraja.).   

 
24 

 
Slovenská správa ciest, a. s.  
Miletičova 19 
826 19 Bratislava 2 
 

 
Na základe oznámenia o prerokovaní Zadania územného plánu zóny Cha-
lupkova Vám dávame z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete v SR na-
sledovné stanovisko: 
Z hľadiska záujmov Slovenskej správy ciest nemáme  k stavbe pripomien-
ky. 
V záujmovom území sa cesty a dopravné zariadenia vo vlastníctve a správe 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie.  
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Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

SSC nenachádzajú. 
 

 
25  

 
Krajské riaditeľstvo hasičského 
a záchranného zboru v Bratislave 
Staromestská 6 
811 03 Bratislava 
 

 
  Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
26. 

 
Okresné riaditeľstvo hasičského 
a záchranného zboru v Bratislave 
Staromestská 6 
811 03 Bratislava 
 

 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave obdržalo 
Vašu žiadosť o posúdenie návrhu zadania pre spracovanie územného plánu 
zóny Chalupkova.  
Oznamujeme Vám, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zbo-
ru k predloženej dokumentácii n e m á  pripomienky. 
 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 

 
27. 

 
Obvodný úrad životného prostredia 
Bratislava 
Karloveská 2 
842 33 Bratislava 4 
- odbor štátnej vodnej správy 

 
Nevyjadrili sa. 

 

V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 
 

 

 
 
28  

 
Obvodný úrad životného prostredia 
Bratislava 
Karloveská 2 
842 33 Bratislava 4 
- odbor ochrany prírody a krajiny 
 

 
Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny podľa §9 ods.2 zákona č. 
543/2002 Z. z.: 
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a 
krajiny, po oboznámení sa s predmetom žiadosti zo dňa 4.6.2008 
a preštudovaní zadania predloženej ÚPD z mája 2008 vydáva v zmysle § 9 
ods. 2 zákona č. 543/2002  Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len zákona), toto vyjadrenie:  
1. Na predmetné územie sa vzťahuje prvý stupeň ochrany v zmysle § 12 

zákona; 
2. Na dotknutom pozemku sa nenachádzajú žiadne chránené územia, och-

ranné pásma, ani územia tvoriace súvislú  sústavu chránených území; 
podľa RÚSES hl. m. SR Bratislavy biokoridor Horský park – Ružinov 
(návrh); 

3. V prípade  schvaľovania predloženého zámeru „Zadanie pre územný 
plán zóny Chalupkova (čo môže byť výsledkom tejto dokumentácie) sa 
podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona vyžaduje vyjadrenie, na vydanie ktoré-
ho je kompetentný  Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
Berie sa na vedomie. Dokumentácia návrhu ÚPN Z Chalup-
kova bude, po jej spracovaní, zaslaná na vyjadrenie Ob-
vodnému úradu životného prostredia v Bratislave. 
 

 
29   

 
Obvodný úrad životného prostredia 
Bratislava 
Karloveská 2 
842 33 Bratislava 4 

 
Listom doručeným dňa 6.6.2008 ste predložili tunajšiemu úradu na posúde-
nie z hľadiska ochrany ovzdušia „Zadanie pre spracovanie Územného plánu 
zóny Chalupkova Staré Mesto Bratislava“, ktorý vypracovala v máji JELA 
s.r.o. Ing. arch. Jela Plencnerová. 
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Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

- odbor ochrany ovzdušia 
 

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave ako príslušný orgán ochra-
ny ovzdušia k dokumentácii v predloženom štádiu rozpracovania nemá pri-
pomienky. 
 

Berie sa na vedomie. 

 
30. 

 
Obvodný úrad životného prostredia  
 
Bratislava 
Karloveská 2 
842 33 Bratislava 
- odbor odpadového hospodárstva 

 
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, orgán odpadového hospo-
dárstva príslušný podľa § 3 ods. 2 a 4 zákona č. 525/2003 Z. z.  o štátnej 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a podľa § 71 písm. n) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva  podľa 
§ 16 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. nasledovné  vyjadrenie:  

 
Zámerom urbanistickej štúdie je získanie podrobnejšieho nástroja územné-
ho plánovania, ktorý rozpracuje a detailizuje v mierke zóny riešenia obsiah-
nuté v územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy a stanoví na podklade 
vyhodnotenia potenciálu  a limitov využitia územia jeho funkčnú a hmotovo-
priestorovú reguláciu. 
Jedná sa o zámer, ktorého výstavba a prevádzka z hľadiska hospodárenia 
s odpadmi, nebude negatívne ovplyvňovať životné prostredie. 
Z hľadiska odpadového hospodárstva, tunajší úrad nemá námietky  
k predloženému návrhu zadania urbanistickej štúdie. 

 
Podmienky pre výstavbu príp. prevádzku predmetnej stavby budú orgánom 
odpadového hospodárstva určené v rámci vyjadrenia v povoľovacom proce-
se.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 

 
32. 

 
Krajský dopravný inšpektorát 
Špitálska 14 
812 28 Bratislava  
 

 
Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave v zmysle § 114 ods. 1, 
písm. f, zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. posúdil návrh zadania pre územný 
plán zóny Chalupkova a k predmetnej veci vydáva nasledovné stanovisko: 
1. Miestne komunikácie a ich jednotlivé úseky žiadame navrhovať tak, aby 

sa zabezpečila nadväznosť na celkovú existujúcu a navrhovanú zá-
stavbu územia, cestnú sieť a na iné druhy dopravy (STN 73 6110, čl.  3. 
2. 1). 

 
 
2. Kapacity navrhovaných cestných komunikácií musia byť väčšie ako ich 

predpokladané návrhové zaťaženie (STN 7306110, čl.6. 2.). 
 
3. Počet jazdných pruhov bude závislý od výhľadovej intenzity dopravných 

prúdov na miestnych komunikáciách  (STN 73 6110, čl.7. 2. 2). 
 
4. Vo veci riešenia statickej dopravy žiadame, aby každý navrhovaný ob-

jekt mal zabezpečený dostatočný počet odstavných a parkovacích sto-
jísk v zmysle STN 73 6110. Stojiská budú riešené v rámci vlastného 
pozemku/objektu, alebo v rámci vlastných novo vybudovaných hro-

 
 
 
 
Akceptované. Zadanie pre spracovanie územného plánu, 
resp. návrh riešenia ÚPN zóny bude vychádzať zo zá-
kladných cieľov územného plánovania, ktorým je plánovité 
vytváranie predpokladov pre súlad všetkých činností  
v území.   
 
Akceptované ako požiadavka týkajúca sa následných 
stupňov projektovej a predprojektovej dokumentácie. 
 
Viď. predchádzajúci výrok. 
 
 
Viď. výrok bodu 2. 
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Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

madných garáží, t. j. nie na úkor kapacity verejných cestných komuni-
kácií. 

5. Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných v garážových 
priestoroch rovnako aj príjazdových komunikácií do hromadných garáží 
žiadame navrhnúť v súlade s STN 73 6058. 

6. V dopravnom riešení je potrebné zohľadniť zásobovanie a dopravnú 
obsluhu jednotlivých objektov, t. j. vytvorenie dostatočných podmienok 
pre príjazd a odstavenie vozidiel zásobovania, ďalej vozidiel údržby, 
komunálnej poruchovej, pohotovostnej alebo podobnej služby (taxi, bus 
ako cieľová doprava) v záujme plynulosti a bezpečnosti cestnej pre-
mávky. 

7. Žiadame v maximálnej miere presadzovať vybudovanie samostatných 
odbočovacích pruhov (príchodových komunikácií) na vjazd do hromad-
ných garáží a parkovacích plôch objektov ako i samostatných pripájajú-
cich pruhov (odchodových komunikácií) z garáží a parkovacích plôch 
na verejnú komunikáciu. 

8. Pri navrhovaní komunikácií pre chodcov šírka chodníka musí spĺňať 
podmienky uvedené v čl. 12. 3. 4. STN 73 6110. 

 
9. Pri navrhovaní cyklistických komunikácií žiadame rešpektovať č. 12. 2. 

STN 73 6110. 
      

 
 
Viď. výrok k bodu 2. 
 
 
Akceptované v texte zadania ( kapitola G. -  časť: Doprava- 
str. 11 a 12).  
 
 
 
 
Akceptované, doplniť do textu zadania ako požiadavku, 
ktorá sa týka následnej etapy spracovania dokumentácie 
a projektovej prípravy.. 
 
 
Akceptované ako požiadavka týkajúca sa následných 
stupňov projektovej a predprojektovej prípravy. 
 
Viď. predchádzajúci výrok. 
 

 
33. 

 
Mestská časť Bratislava – Ružinov 
Mierová 21  
827 05 Bratislava 
 

 
(Stanovisko zaslané po termíne) 
 
Z predloženého návrhu zadania nie je zrejmé aký je účel spracovania územ-
ného plánu zóny. V texte sa prelínajú dva možné účely, ktoré sú však vzá-
jomne vylučujúce. 
Je to buď  
1/ Ustanovenie zásad a regulatívov podrobnejšieho p riestorového 
usporiadania a funk čného využívania pozemkov, stavieb a verejného 
dopravného a technického vybavenia (§ 12 ods. 2 sta vebného zákona). 
 

 Predpokladáme, že dôvodom pre spracovanie územného plánu zóny 
je predovšetkým fakt, že schválený územný plán mesta ustanovuje podľa § 
12 stavebného zákona obstarať územný plán zóny. Je zrejmé, že takýto 
územný plán sa má a musí obstarávať plne v súlade s platným územným 
plánom Hl. mesta SR Bratislavy, tak ako je to aj uvedené v časti Dôvody pre 
obstaranie územného plánu, 
 
alebo 
2/ Riešenie intenzity využitia územia ako aj výškov ej hladiny zástavby a 
lokalizácii dominánt v rozpore s platným územným pl ánom mesta  

 
Požiadavky na rozvoj funkčno-prevádzkovej a hmotovo - priestorovej 

štruktúry zóny priamo ukladajú spracovateľovi ÚPN zóny overovať regulatí-

 
 
 
Neakceptované, viď. kapitolu A. zadania (dôvody na ob-
staranie ÚPN Z), resp. kapitolu B. (vymedzenie cieľov 
a úloh riešenia ÚPN Z),  kde sú taxatívne uvedené dôvody 
obstarania ÚPN Z Chalupkova.  
Konštatujeme zároveň, že žiadna ÚPD t. zn. ani ÚPN hl. 
mesta SR Bratislavy nie je statický dokument a so zrete-
ľom na časový horizont, ktorý uplynul od spracovania po 
jeho schválenie (cca 10 rokov)  je prirodzene vo viacerých 
lokalitách neaktuálny. Ako konkrétny príklad z riešeného 
územia zóny uvádzame funkčné využitie celého rozsiah-
leho bloku bývalej BAT, ktoré je v ÚPN mesta navrhované  
ako stabilizované územie -  technická vybavenosť, kód 
602 i keď výroba tepla v areáli BAT bola zrušená. Mini-
málne v tejto lokalite, ktorá tvorí cca 1/5 územia je potreb-
ná funkčná  zmena  v kontexte komplexného riešenia 
a následnej reštrukturalizácie celého územia určeného v 
záväznej časti ÚPN mesta pre spracovanie ÚPN zóny. . 
 
 
Viď. predchádzajúci výrok. 
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Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 
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  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

vy ustanovené záväznou  časťou územného plánu v rozpore s ním. 
 
V prípade, že obstarávateľ bude pokračovať v obstarávaní územného 

plánu zóny tak, aby jeho výsledkom bol aj návrh zmien a doplnkov požadu-
jeme, aby zadanie bolo doplnené v kapitole G. Požiadavky na konkrétne 
riešenie jednotlivých funkčných zložiek o požiadavky: 
- premostenie Mlynských nív polyfunkčným mostom prepájajúcim zónu 

Chalupkova s autobusovou stanicou, 
- obojsmerné mimoúrovňové napojenie podzemných garáží komplexu 

Twin City v osi Mlynské nivy, 
- mimoúrovňové napojenie podzemných garáží komplexu Twin City v osi 

Košickej ulice, 
- lokalizácia výškovej dominanty na križovatke ulíc Mlynské nivy, 
- lokalizácia výškových akcentov pozdĺž ulice Mlynské nivy, 
- a v riešení rešpektovať prestupný uzol MHD na Mlynských nivách. 
 
Mestská časť Bratislava Ružinov ako susediaca mestská časť, ktorej sa rie-
šenie zóny a teda aj budúceho využitia územia bezprostredne dotýka  

 
vyjadruje nesúhlas 

 
s tým, aby sa územný plán vypracoval v súlade s platným územným plánom 
mesta, ktorý je v zmysle stavebného zákona nadradeným stupňom pre 
spracovanie územného plánu zóny. 
 
 V priestore autobusovej stanice a bývalého závodu Kablo sa totiž dlhšiu 
dobu pripravuje  realizácia polyfunkčného komplexu Twin City, ktorý by mal 
presahovať do obidvoch mestských častí a tieto funkčne aj prevádzkovo 
prepájať. Je samozrejmé, že takýto projekt, vzhľadom na jeho štruktúru sa 
nedá realizovať iba na jednej, alebo druhej strane. 
Mestská časť jednoznačne podporuje realizáciu tohto projektu, čo vyjadrila 
aj jeho viacnásobným prerokovaním s obyvateľmi mestskej časti a nakoniec 
aj schválením v miestnom zastupiteľstve. 
 
 
 
Z toho dôvodu trváme na obstaraní zmien a doplnkov územného plánu hl. 
mesta SR Bratislavy, tak aby bola umožnená realizácia tohto zámeru a ná-
sledne by mohol byť obstaraný aj územný plán zóny. Sme však toho názo-
ru, že by sa mala obstarávať dokumentácia územného plánu zóny,  pre úze-
mie Mlynských nív by mala byť obstaraná a spracovaná zonálna dokumen-
tácia tak, aby mohli byť ustanovené podmienky pre realizáciu komplexu 
Twin City. Takúto dokumentáciu, by však zrejme malo obstarať mesto Brati-
slava. 
        V  texte  zadania sa niekoľko krát odvoláva na Urbanisticko-
architektonickú štúdiu zóny Chalupkova – Landererova . Požadujeme, aby 

 
 
Neakceptované. Text  kapitoly G. dostatočne reflektuje 
potrebu riešenia funkčnej zložky dopravy vyplývajúce 
z hľadiska   širších vzťahov (Poznámka: predmetom za-
dania je definovanie problémov nie ich  riešenie - zadanie 
nemá byť  v danom kontexte príliš zväzujúce).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z formulácie nie je zrejmé s čím vlastne mestská časť 
vyjadruje nesúhlas (viď. kontext s predchádzajúcimi po-
žiadavkami). 
 
Berie sa na vedomie.  
 
 
 
 
Berie sa na vedomie s konštatovaním, že mestská časť je 
príslušná prerokovávať a schvaľovať dokumenty týkajúce 
sa jej katastrálneho územia. Poznámka: urbanistická štú-
dia  ako ÚPP sa neschvaľuje,  a je len jedným z možných 
podkladov pre územné rozhodovanie.     
 
Berie sa na vedomie s konštatovaním, že je plne v kompe-
tencii  MČ Ružinov, aby  obstarala ÚPN zóny Mlynské ni-
vy – autobusová stanica, v časti  ktorá sa  týka jej katas-
trálneho územia ,v nadväznosti na zónu Chalupkova, tak 
ako je to stanovené v záväznej časti ÚPN hl. mesta SR 
Bratislavy,. 
 
 
 
Akceptované tým spôsobom, že v texte zadania  je po-
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záväzným podkladom pre spracovanie územného plánu zóny bola tiež vy-
pracovaná, prerokovaná a Miestnym zastupiteľstvom  Bratislava – Ružinov 
prijatá Urbanistická štúdia dostavby územia autobusovej stanice a prestavby 
areálu Kablo na Mlynských nivách v Bratislave na mestské polyfunkčné 
územie (AUREX, s. r. o. 2008).     
  

trebné doplniť medzi podklady, ktorých výsledky  je možné  
využiť pri spracovaní návrhu územného plánu aj UŠ do-
stavby územia autobusovej stanice a prestavby areálu 
Kablo na Mlynských nivách.    
 
 

 
34. 

 
Mestská časť Bratislava – Staré 
Mesto Stavebný úrad 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava  

 
 

 
Stavebný úrad nevydáva separátne stanovisko nakoľko sa 
spolupodieľal na koncipovaní výrokov k jednotlivým pri-
pomienkam.  

 
 35. 

 
Pressburg Real Estate s. r. o. 
Zrínskeho 15 
811 03 Bratislava 

 
Nevyjadrili sa. 
 
 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 
 

 
36. 

 
Elektrovod Holding, a. s.  
Čulenova 5 
811 00 Bratislava 

 
Stanovisko k zadaniu ÚPN Z: 
Listom zo dňa 4. 6. 2008 ste nás oslovili v rámci prerokovania zadania pre 
spracovanie ÚPN zóny Chalupkova. 
Tomuto osloveniu predchádzalo: 

 listom č. 24746-42017/OUP/2007/Šeb. ste nás oslovili vo veci príprav-
ných prác pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „zóna Cha-
lupkova“, 

 v liste zo dňa 7. 8. 2007 sme Vás informovali o našom podnete na 
zachovanie charakteru zóny, v rámci ktorej máme zámer rekonštrukcie 
a nadstavby budovy, bez parametrizovania jej rozsahu, 

 v liste z 15. 1. 2008, vzhľadom na všeobecne proklamované trendy 
reštrukturalizácie charakteru zóny Chalupkova sme doplnili stanovisko zo 
dňa 7. 8. 2007 a žiadali zakomponovať do pripravovanej dokumentácie náš 
zámer realizácie rezidenčno-administratívneho komplexu, ktorý pozostával 
zo zachovania a rekonštrukcie + zvýšenia o jedno podlažie súčasného 
komplexu a jeho dostavby o 15-20 podlažný objekt na ploche získanej 
v časti asanáciou súčasnej zástavby. 
Po preštudovaní návrhu zadania konštatujeme, že naše podnety 
a požiadavky vyplývajúce zo zachovania charakteru zóny a súčasne jej op-
timálnej dostavby v ňom neboli zohľadnené. 
 
 

Zámery vlastníkov, resp. investorov realizovať rozvoj investičnej vý-
stavby veľkého rozsahu a z toho vyplývajúcich vysokých nárokov najmä na 
riešenie vnútorného dopravného systému sa má realizovať v náš nepros-
pech rozšírením komunikácie Čulenovej s odstupom objektov až 24 m, čo 
by neumožňovalo zachovanie a rekonštrukciu nášho objektu. Súčasné do-
pravné komunikácie sú zahrnuté do riešenia verejnoprospešných stavieb (aj 
keď priamo z uvedeného nevyplýva, že ide aj o Čulenovu ulicu, súčasne to 

 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie (ide o obligátne oslovenie a komuni-
káciu obstarávateľa  s fyzickými a právnickými osobami 
podieľajúcimi sa na využívaní územia v zmysle § 19b) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie pre spracovanie územného plánu zóny Chalup-
kova nerieši funkčné využitia a reguláciu konkrétnych par-
ciel (to bude riešiť až následná etapa  - návrh ÚPN 
Z spracovaný v zmysle tohto zadania. 
 
V danej súvislosti a pre zorientovanie sa v problematike  
uvádzame, že v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len 
SZ). Zadanie pre územný plán určuje obsah a rozsah ob-
starávanej územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len 
ÚPD). Obsahom zadania sú najmä ciele, ktoré sa 
spracovaním majú dosiahnu ť, zásady, ktoré je po-
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ani nevylučuje, že s tým návrh riešenia nebude uvažovať). 
 
K zadaniu (ako aj k riešeniu ÚPN Z) uplatňujeme nasledovné pripomienky 
a požiadavky: 
1. nesúhlasíme s tým, aby v prospech využitia okolitých pozemkov bola 

rozšírená komunikácia na parametre, ktoré by mohli vyvolať potenciál-
nu asanáciu nášho objektu, 

2. zásadne nesúhlasíme so zaradením rozšírenia resp. výstavbou komu-
nikácie s uvedenými parametrami Čulenova do verejnoprospešných 
stavieb vzhľadom na to, že jej skapacitnenie v kontexte investičných 
zámerov v lokalite je jednoznačne jednou z podmieňujúcich investícií 
týchto zámerov, 

3. požadujeme riešiť regulačné podmienky územia ulice tak (optimalizovať 
resp. znížiť intenzitu využitia územia), aby neúmerná intenzita využitia 
územia nevyvolávala rozšírenie Čulenovej a aby v prospech zhodnote-
nia pozemkov iných vlastníkov neboli zasiahnuté naše vlastnícke práva. 

          

trebné v riešení rešpektova ť a komplexné požiadavky 
na riešenie zodpovedajúce príslušnému stup ňu obsta-
rávanej   ÚPD. Ide o definovanie problémov, ktoré m á 
územný plán rieši ť, nie o riešenie problémov . 
Zadanie je prvou etapou, ktorá je v procese obstarávania 
ÚPD schvaľovaná. 
Návrh ÚPN sa spracúva až na podklade zadania schvále-
ného v miestnom zastupiteľstve. Návrh ÚPN 
Z Chalupkova bude po jeho spracovaní prerokovaný 
v zmysle ustanovení §§ 22 – 23  SZ (predpoklad 
12/2008). O celom procese a termínoch verejného prero-
kovania návrhu ÚPN Z Chalupkova bude mestská časť 
ako obstarávateľ predmetnej ÚPD včas verejnosť infor-
movať. 
V kontexte uvedeného sú uplatnené pripomienky 
a požiadavky k zadaniu irelevantné, nako ľko sa týkajú  
následnej etapy dokumentácie – t. zn. návrhu územ-
ného plánu zóny, ktorý ešte nie je spracovaný  (resp. 
sú zrejme pripomienkami k ÚPP obstarávanej inými sub-
jektmi v predchádzajúcej etape územnoplánovacej prípra-
vy územia).  

 
 
37. 

 
MUDr. Anton Orbán 
Krajinská 71  
821 06 Bratislava 

 
Územný plán zóny Chalupkova – stanovisko 
 

Radi by sme reagovali na návrh riešenia dopravy Urbanisticko – archi-
tektonickou štúdiou zóny Chalupkova – Landererova. Vzhľadom k tomu, že 
predmetná štúdia nereflektuje konkrétne predstavy riešenia v doprave 
v zóne Chalupkova, dovoľujeme si Vám podať naše stanovisko . Problém 
riešenia dopravy na tejto ulici sme už s Vami konzultovali, Vašim odporúča-
ním však bol kontakt s konkrétnymi investormi.  

Týmto žiadame o zachovanie existujúcich parkovacích miest pred ce-
lou šírkou budovy na parcele číslo 9120/20/0 Chalupkova ulica 7, ako aj prí-
stupovej komunikácie z ulice Košická pre našich veľkokapacitných dodáva-
teľov, odberateľov i konečných spotrebiteľov – našich zákazníkov. Nesúhla-
síme s eventuálnym časovým ohraničením prístupu, žiadame o nepretržitý 
24 hodinový prístup a možnosť parkovania pred predmetnou parcelou 
9120/20/0. 
    

 
 
 
Berie sa na vedomie s konštatovaním, že uplatnené pri-
pomienky a požiadavky sú irelevantné nako ľko nie sú 
pripomienkami k prerokovávanému zadaniu pre spra-
covanie územného plánu zóny Chalupkova, ale  ako 
z obsahu podania vyplýva, sú zrejme pripomienkami 
k ÚPP obstarávanej inými subjektmi v rámci územnoplá-
novacej prípravy územia.  
 

 
38. 
  

 
Irena Žilová 
Záhradnícka 33 
821 09 Bratislava 
 

 
Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 
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39. Hrivis developing, a. s. 
Tomášikova 30 
821 01 Bratislava 
 

Nevyjadrili sa. V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
40 

 
Tatra Group Finance, s. r. o. 
Hodžovo nám. 3 
811 05 Bratislava 
 

 
Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
41. 
 

 
Messer Tatragas, s. r. o. 
Chalupkova 9 
811 09 Bratislava 
 

 
Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
42. 

 
Pribinova 25,  s. r. o. 
Lamačská cesta 3 
811 00 Bratislava 
 

 
Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
43. 

 

 
ISTER II. , s. r. o. 
Drotárska 94 
811 01 Bratislava 
 

 
Neprevzatá zásielka. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
44.  

 
Dopravoprojekt, a. s. 
Kominárska 2-4 
832 03 Bratislava 

 
Projekt TEN – T Štúdie prepojenia železničného koridoru TEN – T 
s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave 
 

V súvislosti s prerokovaním návrhu zadania „Územného plánu zóny 
Chalupkova“, upozorňujeme, že predložený materiál nezohľadňuje pripra-
vovanú investíciu vybudovania podzemnej železničnej trate a zastávok Bra-
tislava  Nivy a Bratislava centrum, ktoré sa pripravujú na realizáciu v rámci 
hore uvedeného projektu. Navrhovaná stavba prechádza riešeným územím, 
pričom vstupuje do neho v mieste medzi autobusovou stanicou Mlynské ni-
vy a objektom VÚB a vstupuje z neho západne od novostavby Slovenského 
národného divadla. Investorom stavby sú Železnice Slovenskej republiky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie s konštatovaním, že Zadanie pre 
spracovanie územného plánu zóny Chalupkova nerieši 
funkčné využitie a reguláciu konkrétnych parciel (to bude 
riešiť až následná etapa - návrh ÚPN Z spracovaný 
v zmysle tohto zadania. 
Zároveň konštatujeme, že v texte Zadania sú primerane 
obsahu  zadania uvedené explicitne aj požiadavky na rie-
šenie návrhu územného plánu zóny vyplývajúce 
z nadradenej ÚPD - (viď. kapitolu D. Požiadavky na rieše-
nie vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie mesta 
a veľkého územného celku  -  str. 8 zadania, bod 3. 
Územný plán VÚC Bratislavského samosprávneho kraja.).   

V danej súvislosti a pre zorientovanie sa 
v problematike  uvádzame, že v zmysle zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej 
len SZ). Zadanie pre územný plán určuje obsah a rozsah 
obstarávanej územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len 
ÚPD). Obsahom zadania sú najmä ciele, ktoré sa 
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Na predmetný Projekt TEN – T bola vypracovaná Dopravno-urbanistická 
štúdia, ktorá bola kladne prerokovaná aj s MČ Bratislava – Staré Mesto 
a v súčasnej dobe sa spracovávajú podklady pre Zmeny a doplnky územ-
ného plánu  hl. mesta Bratislavy. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je po-
trebné predložené Zadanie dopracovať o vedenie pozemnej železničnej tra-
te a situovanie oboch uvedených železničných zastávok.   

 

spracovaním majú dosiahnu ť, zásady, ktoré je po-
trebné v riešení rešpektova ť a komplexné požiadavky 
na riešenie zodpovedajúce príslušnému stup ňu obsta-
rávanej   ÚPD. Ide o definovanie problémov, ktoré m á 
územný plán rieši ť, nie o riešenie problémov . 
Zadanie je prvou etapou, ktorá je v procese obstarávania 
ÚPD schvaľovaná. 

Návrh ÚPN sa spracúva až na podklade zadania 
schváleného v miestnom zastupiteľstve. Návrh ÚPN 
Z Chalupkova bude po jeho spracovaní prerokovaný 
v zmysle ustanovení §§ 22 – 23  SZ (predpoklad 
12/2008). O celom procese a termínoch verejného prero-
kovania návrhu ÚPN Z Chalupkova bude mestská časť 
ako obstarávateľ predmetnej ÚPD včas verejnosť infor-
movať. 
 
Berie  sa na vedomie. V  kontexte vyššie uvedeného výro-
ku bude návrh územného plánu zóny spracovaný tak, aby   
zohľadnil platnú reguláciu územia vyplývajúcu 
z nadradenej ÚPD, resp. z jej aktualizácie – t. zn. zo 
schválených Zmien a doplnkov ÚPN hl. m. SR Bratislavy  
vyplývajúcich z priemetu predmetného projektu TEN - T. 

 
45. 

 
EURO ACTIVE GROUP, s. r. o. 
Zrínskeho 15 
811 03 Bratislava 
  

 
Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
46. 

 
Twin City, a. s.  
Mlynské nivy 43 
821 09 Bratislava  
 

 
Na základe oznámenia MČ Bratislava – Staré Mesto o prerokovaní návrhu 
Zadania pre spracovanie územného plánu zóny Chalupkova, Bratislava, z 
mája 2008 (ďalej len „Zadanie ÚPZ Chalupkova“ ) podáva spolo čnos ť 
Twin  City a.s . so sídlom: Mlynské Nivy 43 821 09 Bratislava IČO: 
35 872 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 
odd. Sa, vložka č. 3244/B (ďalej len „Twin City “) voči zverejnenému Za-
daniu ÚPZ Chalupkova  v súlade s § 20 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“)  nasledovné pripomien-
ky:  
 
Zadanie ÚPZ Chalupkova ako aj plánovaný postup Mest skej časti Bra-
tislava – Staré Mesto v uvedenej veci považuje spol očnos ť Twin City 
za odporujúce platným právnym predpisom,  a to z nasledovných dôvo-
dov:  
Zadania pre spracovanie územného plánu zóny Chalupkova nerešpektuje 
územnú dokumentáciu vyššieho stupňa, a to územný plán Hlavného mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptované. Požiadavka formulovaná v záväznej časti 
ÚPN hl. m. SR Bratislavy v bode 1. 2. 4. je implicitne na-
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SR Bratislavy, najmä však jeho záväznú časť v bode 1.2.4., ktorý stanovuje 
povinnosť Mestskej časti Staré mesto „rešpektova ť postupnú transfor-
máciu bývalých výrobných  a technických zón vo vých odnej časti mes-
ta na mestské polyfunk čné priestory (vrátane zóny Chalupkova)“,  
a zároveň Zadanie ÚPZ Chalupkova nerešpektuje územný plán Hlavného 
mesta SR Bratislavy ani v jeho  záväznej časti v bode 2.2.5. časť 1 (MČ Sta-
ré Mesto) v spojení s bodom 5 (MČ Ružinov), kde sa ustanovuje, že  „ná-
vrh na spracovanie ÚPN zóny Mlynské Nivy – autobuso vá stanica je 
nutné rieši ť v nadväznosti na zónu Chalupkova“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoločnosť Twin City doručila MČ BA – Staré Mesto Urbanistickú štúdiu do-
stavby územia autobusovej stanice a prestavby areálu KABLO na Mlyn-
ských Nivách v Bratislave na mestské polyfunkčné územie (ďalej len „UŠ 
Twin City“). Mestská časť Bratislava Staré mesto vo svojom písomnom 
stanovisku k doručenej UŠ Twin City uvádza, že je možné posúdiť až 
v kontexte návrhu zmien a doplnkov, vyplývajúcich z toho času spracováva-
ného Zadania ÚPZ Chalupkova (viď Príloha č.1 – Stanovisko MČ Bratislava 
– Staré mesto zo dňa 12.06.2008). Z uvedeného stanoviska MČ Bratislava 
– Staré mesto ako aj zo Zadania ÚPZ Chalupkova jednoznačne vyplýva, že 
MČ Bratislava – Staré mesto má návrhom Zadania ÚPZ Chalupkova 
v úmysle postupovať zjavne rozpore so znením platných právnych predpi-
sov, nakoľko jej snahou je na základe územného plánu zóny Chalupkova 
dospieť okrem iného aj k zmenám a doplnkom územného plánu Hlavného 
mesta SR Bratislavy ako  sa uvádza v časti „P“ Zadania ÚPZ Chalupkova, 
a to aj napriek tomu, že takúto možnosť platné právo za žiadnych okolností 
neumožňuje a uvedený úkon stavia  výslovne mimo zákon, a to tým, že ta-
kýto úkon zákon výslovne určuje za neplatný, ako uvádzame nižšie. Sme 
právneho názoru, že Zadanie ÚPZ Chalupkova nie je a ani nemôže  by ť 
v jeho predkladanom ani akomko ľvek inom znení podkladom na zmeny 
ani doplnky územného plánu Hlavného mesta SR Bratis lavy,  nakoľko by 
došlo k zjavnému porušeniu § 20 ods. 6 písm. a) a b) stavebného zákona, 
podľa ktorého obsah návrhu zadania musí byť v súlade so záväznou časťou 
schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa a obsah ná-
vrhu zadania a postup jeho obstarania a prerokovania musia byť v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi. Uvedené skutočnosti ďalej už len pod-
čiarkuje znenie § 20 ods. 8 stavebného zákona: „Obec a samosprávny kraj 
nemôžu schváliť zadanie v rozpore so stanoviskom krajského stavebného 
úradu alebo ministerstva. Ak by obec alebo samosprávny kraj napriek tomu 
takéto rozporné zadanie schválil, schválenie je v celom rozsahu neplatné.  

plnená v texte zadania v kapitole E. Požiadavky na rozvoj 
funkčno-prevádzkovej a hmotovo–priestorovej štruktúry 
zóny – časť Riešené územie v odsekoch 2. 4. 
 
K druhej časti vety konštatujeme nasledovné: stotožňuje-
me sa s citovanou požiadavkou zo záväznej časti ÚPN hl. 
mesta SR Bratislavy  t. zn., že „návrh na spracovanie ÚPN 
Z Mlynské nivy – autobusová stanica (v MČ Ružinov) je 
potrebné riešiť v nadväznosti na zónu Chalupkova“. 
V danom kontexte však upozor ňujeme na skuto čnos ť, 
že predmetom prerokovania je Zadanie pre ÚPN 
Z Chalupkova (v M Č Staré Mesto ).  Uvedenú pripomien-
ku je potrebné uplatniť v MČ Ružinov, keď táto začne ob-
starávať ÚPN zóny Mlynské nivy - autobusová stanica. 
MČ Staré Mesto ako kontaktná MČ nedostala doteraz oz-
nam o obstarávaní predmetného ÚPN Z.   
 
Uvedený text pripomienok účelovo uvádza tvrdenia ktoré 
sa v citovanom vyjadrení nenachádzajú. Mestská časť 
Staré Mesto vo svojom vyjadrení k „Podkladu pre ná-
vrh zmien a doplnkov ÚPN hl. m. SR Bratislavy – TWI N 
CITY“, ktoré vyplývajú z riešenia časti územia , ktoré je 
v záväznej časti ÚPN hl. m. SR Bratislavy určené pre 
spracovanie ÚPN Z Chalupkova, konštatovala skutočnosť, 
že predmetné zmeny bude možné posúdiť až v kontexte 
návrhu eventuálnych zmien a doplnkov vyplývajúcich z 
riešenia t. č. spracovávaného územného plánu zóny Cha-
lupkova.  T. zn. nie ako je uvedené v tomto stanovisku „v 
kontexte návrhu zmien a doplnkov vyplývajúcich z  t. č. 
spracovávaného zadania pre ÚPN. Z Chalupkova“ .  Ne-
spochybňujeme právny názor, že Zadanie nie je a nemôže 
byť podkladom pre Zmeny a doplnky ÚPN hl. m. SR Brati-
slava, ale zároveň konštatujeme, že takáto „vykonštruo-
vaná procedúra postupu“ nie je v materiáli vôbec zmieňo-
vaná. V tomto smere považujeme všetky úvahy o úmysle 
MČ postupovať v rozpore so zákonom za nekorektné. 
Akceptujeme požiadavku vypusti ť z textu zadania celú  
kapitolu P.  (Požiadavky na Z a D).  
Konštatujeme zároveň, že partnerom pre prerokovanie 
budúcich Z a D ÚPN hl. m. SR Bratislavy  pre MČ Brati-
slava Staré Mesto je orgán územného plánovania, ktorý 
obstarával predmetnú ÚPD a tým je hlavné mesto SR Bra-
tislava. So zreteľom na uvedené sa MČ Bratislava Staré 
Mesto bude vyjadrovať k Z a D stanoviskom MČ,  ktoré 
musí byť prijaté uznesením  miestneho zastupiteľstva MČ, 
v zmysle obligátneho legislatívneho postupu, keď bude 
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Kontrolné  úlohy na úseku územného plánovania následne prislúchajú  Mi-
nisterstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, čo priamo 
vyplýva z dikcie § 17 ods. 3 stavebného zákona: „Ministerstvo metodicky 
usmerňuje orgány územného plánovania v územnoplánovacích činnostiach 
a riešení vecných problémov a zisťuje či sa územnoplánovacia dokumentá-
cia  obstaráva v zodpovedajúcom rozsahu. Metodické usmernenia minister-
stva sú záväzné pre všetky orgány územného plánovania“.  Z titulu znenia 
citovaného ustanovenia Stavebného zákona tieto  pripomienky spoločnosť 
Twin City zasiela rovnako aj orgánom uvedeným v rozdeľovníku v závere 
pripomienok, vrátane Ministerstva výstavba a regionálneho rozvoja SR. 
 
Rovnako je nutné podotknúť, že bez ohľadu na vyššie uvedené zákonné ar-
gumenty a rozpor s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov: „Obec môže vo veciach územnej samosprávy 
vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR , ústav-
nými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila 
súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným  
zákonom“  má celý problém nedostatkov Zadania  ÚPZ Chalupkova aj 
ústavné konzekvencie.    Vyplýva to zo znenia § 26 ods.3 stavebného zá-
kona: „Územné plány obcí a zón schvaľuje obec“ a znenia § 27 ods. 3 sta-
vebného zákona: „obec schvaľuje ÚPD a jej záväzné časti vyhlasuje VZN“ 
v spojení s článkom 125 ods. 1 písm. d) Ústavy SR č. 460/1992 Zb. „Ústav-
ný súd rozhoduje o súlade VZN miestnych orgánov štátnej správy a VZN 
orgánov územnej samosprávy podľa  čl. 71 ods. 2 s ústavou s ústavnými 
zákonmi, s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným 
zákonom, so zákonmi,  s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 

oslovené týmto orgánom. 
Naďalej však zastávame názor, že návrh územného 

plánu zóny z riešenia ktorého by vyplynuli  eventuálne aj 
Z a D  ÚPN mesta je rovnocenným a legitímnym podkla-
dom pre prerokovanie a následné schválenie Z a D ÚPN 
mesta ako prerokované územnoplánovacie podklady 
(ÚPP) parciálnych častí územia a z nich vyplývajúce 
Z a D.  V danom prípade však musí byť logicky procedúra 
prerokovávania, resp. schvaľovania ÚPN Z rozložená do 
dvoch etáp (krokov): t. zn.  
1. etapa: prerokovanie návrhu ÚPN Z. V prípade, že   

z riešenia vyplynú  návrhy na Z a D požiada MČ hlav-
né mesto o ich prerokovanie a schválenie v MsZ  Hl. 
m. SR Bratislavy na podklade kladne prerokovaného 
návrhu, 

2. etapa: na podklade schválených Z a D v MsZ  hl. m. 
SR Bratislavy ich priemet do upraveného návrhu ÚPN 
Z,  a jeho následné schválenie v MZ. MČ Staré Mesto   

 
Berie sa na vedomie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie s konštatovaním, že v texte citované 
ustanovenia zákonov (zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení ne-
skorších predpisov, resp. článok Ústavy SR č. 460/1992 
Zb.)  nie sú v procese prerokovania Zadania pre spraco-
vanie ÚPN Z Chalupkova porušené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 
Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

správy, ak o nich nerozhoduje iný súd.“ 
 
Z vyššie uvedených skutočností ako aj zo znenia § 4 ods. 1 stavebného zá-
kona je zrejmé, že podkladom pre územné rozhodovanie a pre navrho-
vané zmeny a doplnky ÚPD  ( t.j. v tomto prípade ÚPN hl. m. SR Bratisla-
vy) nemôže by ť Územný plán zóny Chalupkova, ale práve UŠ Twin Cit y, 
pričom spomínaná a predložená UŠ Twin City bola vypracovaná v súlade s 
ustanoveniami platných právnych predpisov (najmä stavebného zákona 
a s ním súvisiacich právnych predpisov, vrátane vykonávacích), a to na zá-
klade zadania schváleného primátorom hl. m. SR  a čistopis ktorej bol po 
vyhodnotení pripomienok odborne spôsobilou osobou v súlade s § 2a sta-
vebného zákona a po prerokovaní zaslaný na MČ Bratislava SM. Zároveň 
bola UŠ Twin City odsúhlasená po predchádzajúcich prerokovaniach 
s verejnosťou miestnym zastupiteľstvom MČ BA Ružinov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napriek tomu sa však v časti „D“ Zadania ÚPZ Chalupkova nesprávne uvá-
dza medzi schválenými ÚPD Urbanisticko – architektonická štúdia zóny 
Chalupkova (Ing. arch. Bauer 1977), z ktorej majú vyplývať platné regulatívy 
vzťahujúce sa na riešenú zónu, pričom však tieto záväzné regulatívy boli 
zrušené VZN hl. m. SR Bratislavy  č. 4/2007 (§4), ktorým sa vyhlásila zá-
väzná časť ÚPN hl. m. SR Bratislavy. Na uvedenom mieste v časti „D“ Za-
dania ÚPZ Chalupkova žiadame striktne rešpektovať ako regulatív vzťahu-
júci sa na riešenú zónu práva spomínanú UŠ Twin City. 
 
Ďalším podstatným právnym aj faktickým nedostatkom Zadania ÚPZ Cha-
lupkova je skutočnosť, že zadanie ÚPZ Chalupkova nerešpektuje už 
v úvode uvedenú požiadavku ÚPN hl. m. SR Bratislavy v jeho záväznej čas-
ti v bode 2.2.5. časť 1 (MČ Staré Mesto) v spojení  s bodom  5 (MČ Ruži-
nov), kde sa ustanovuje, že „návrh  spracovanie  ÚPN zóny Mlynské Ni-
vy – autobusová stanica je nutné rieši ť v nadväznosti na zónu Chalup-
kova“.  Uvedená skutočnosť vyplýva zo vzájomnej prepojenosti oboch 
území, a zároveň s osobitosti majetkového, vlastníckeho  ako aj funkčného 
prepojenia danej zóny, ktorá zasahuje vzhľadom na jej budúce funkčné ale 
i súčasné vlastnícke pomery do katastrálnych území viacerých katastrálnych 
území, a to najmä  MČ Staré Mesto a  MČ Ružinov. Pri viacerých rokova-
niach spoločnosti  Twin City s MČ Staré Mesto ako aj MČ Ružinov boli aj 
s pracovníkmi  Vášho miestneho úradu a priamo so starostom Vašej MČ 

 
 
Neakceptované. Uplatnený výklad stavebného zákona 
odporuje nielen systémovej logike (prístupu), ale aj  duchu 
zákona - t. zn. že urbanistická štúdia (obstarávaná jed-
notlivými developermi)  spracovaná pre parciálnu časť 
územia, pre ktoré záväzná časť ÚPN mesta striktne 
stanovuje spracovanie ÚPN Z je jediný legitímny pod -
klad pre Z a D ÚPN mesta, a naopak  ÚPN zóny celého  
takto vymedzeného územia ním nie je, resp. nemôže 
byť. Prijatie takejto zvrátenej logiky by bolo zároveň re-
zignovaním samosprávnych orgánov (MČ aj mesta) na 
kľúčové úlohy a činnosti, ktoré im vyplývajú z ich postave-
nia ako orgánov  územného plánovania.    
Doplňujúce poznámky: pre územné rozhodovanie je urba-
nistická štúdia ako územnoplánovací podklad (ÚPP) jed-
ným z možných podkladov a územný plán (ÚPN)  záväz-
ným podkladom.  „Odsúhlasenie UŠ Twin City“ v MZ MČ 
Bratislava - Ružinov je na k. ú. MČ Bratislava - Staré Mes-
to právne irelevantné. (Pre informáciu a zorientovanie sa 
v problematike zároveň uvádzame, že UŠ ako ÚPP sa 
neschvaľuje, ale berie sa len na vedomie, schvaľuje sa len 
výrok k pripomienkam z prerokovania.)      
 
Akceptované, vypustiť z textu  kapitoly D. (Požiadavky na 
riešenie vyplývajúce z ÚPD mesta a veľkého územného 
celku) bod č. 2.  
 
 
Neakceptované, viď. doplňujúce poznámky uvedená vyš-
šie. 
 
 
 
Neakceptované. Viď. výrok k prvému odseku tohto stano-
viska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

 
Por. 
č. 

 
 Účastníci 
 Prerokovania 

 
Stanoviská a pripomienky 

 
Dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, právnic ké a fyzické osoby 

 
  Vyhodnotenie a rozhodnutie o námietkach 
  a pripomienkach 
 

Ing. arch. Andrejom Petrekom prerokované požiadavky na riešenie daného 
územia vo vzájomnej kooperácii oboch mestských častí a viaceré požiadav-
ky  MČ BA Staré Mesto boli spoločnosťou Twin City aj splnené, napr. posú-
denie dopravy p. Ing. Morávkom.  Pri uvedených rokovaniach 
a prezentáciách  projektu Twin City naša spoločnosť jasne deklarovala, že 
nami navrhovaný polyfunkčný komplex Twin City stavebne aj funkčne spája  
MČ Ba Staré Mesto a MČ Ba Ružinov, pričom táto spoločnosť nebola nikdy 
zo strany MČ Ba Staré Mesto ani  MČ Ba Ružinov rozporovaná. Podotý-
kame, že UŠ Twin City bola zárove ň po viacerých konzultáciách odsú-
hlasená aj primátorom hlavného mesta SR Bratislavy,  pričom jeho sú-
hlasnému stanovisku predchádzalo aj opakované verejné prerokovanie UŠ 
Twin City a doplnenie podmienok s ktorými bola následne UŠ Twin City 
schválená v miestnom zastupiteľstve Bratislava Ružinov. Mnoho 
z navrhovaných  podmienok aj v prospech MČ Ba Ružinov spoločnosť Twin 
City stihla do dnešného dňa rovnako úspešne zrealizovať, najmä do čistopi-
su UŠ Twin City boli zapracované všetky pripomienky  MČ Ružinov. Ako 
príspevok pre MČ Ružinov spoločnosť Twin City zabezpečila v MČ Ružinov 
na vlastné náklady vybudovanie detského ihriska na Budovateľskej ul. za 
cca 8 000 000 Sk a zrekonštruovala strechu na ZŠ Kulíškova v hodnote  cca 
10 000 000  Sk. 
 
Z dôvodu, že Zadanie ÚPZ Chalupkova nerešpektuje vyššie uvedené pre-
pojenie MČ Ba Staré Mesto a MČ Ružinov v riešenej zóne, ako ani citovanú 
záväznú časť ÚPN hl. m. SR Bratislavy, je v jej časti „C“ – Vymedzenie rie-
šeného územia zóny Chalupkova, a teda logicky aj celým zvyškom svojho 
obsahu (ktorý môže vychádzať striktne len zo zadefinovaného vymedzenia 
riešeného územia zóny) v rozpore s vyššie citovanými ustanoveniami ÚPN  
hl. m. SR Bratislavy ako aj v rozpore s § 20 ods. 6 písm. a) a b) stavebného 
zákona a Čl. 125 ods. 1 písm. d) Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v zmysle vyš-
šie uvedených argumentov a citácií. Rovnako uvedená skutočnosť rezultuje 
aj z požiadaviek na zadanie ÚPN Z podľa § 8 ods. 4 písm c) vyhlášky č. 
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej do-
kumentácii v spojení s príslušnými ustanoveniami Stavebného zákona.  
 
Požiadavka na vzájomnú spoluprácu spoločnosti Twin City ako vlastníka 
pozemkov, nachádzajúcich sa v zóne, ktorá má byť v budúcnosti riešená aj 
na podklade Zadania ÚPZ Chalupkova vyplýva rovnako z ustanovenia § 26 
ods. 2 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Brati-
slavy v znení neskorších predpisov a obdobne aj s čl. 68 ods. 2 Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy: „Orgány samosprávy hlavného mesta 
a mestských častí podporujú podnikateľskú a inú činnosť právnických a fy-
zických osôb, ktorá je na prospech rozvoja mesta a v súlade s územným 
plánom“.   
Spolo čnos ť Twin City týmito pripomienkami ďalej poukazuje na nasle-
dovné nedostatky Zadania ÚPZ Chalupkova  uvedené nižšie. V časti „L“ 
Zadania ÚPZ Chalupkova (Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania do-

 
 
 
 
 
 
 
Konštatujeme, že M Č-i Staré Mesto nebol zaslaný pod-
klad  (resp. uznesenie) o  „odsúhlasení UŠ Twin City 
primátorom hlavného mesta SR Bratislavy“,  ak taký 
dokument má Vaša spoločnosť k dispozícii, mal byť prílo-
hou tohto stanoviska.   
 
Viď. výrok na str. 24 - Doplňujúce poznámky. 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptované. Vymedzenie riešeného územia zóny 
Chalupkova je identické s územím vyznačeným v ÚPN hl. 
m. SR Bratislavy  v Regulačnom výkrese č. 2. 2  (sekcia 
D3), ktorý je súčasťou záväznej časti – grafická časť 
v zmysle VZN č. 4/2007 z 31. mája 2007, ktorým bola vy-
hlásená záväzná časť ÚPN hl. m. SR Bratislavy (v legen-
de: územia s požiadavkou na spracovanie podrobnejšej 
ÚPD). 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptované, viď. neuvedené pokračovanie citovaného 
§ 21 ods. (2): „Ak sa nevypracúva koncept, spracovateľ 
spracuje na základe schváleného zadania návrh územné-
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kumentácie návrhu ÚPN – Z) je uvedené, že na základe Zadania UPZ Cha-
lupkova bude spracovaný návrh územného plánu zóny, t. j. bez spracovania 
konceptu, čo umožňuje § 21 ods. 2 Stavebného zákona. V tomto prípade 
musí  Zadanie ÚPZ Chalupkova obsahovať pokyny na spracovanie neva-
riatného riešenia v návrhu územného plánu zóny.  
To znamená, že v návrhu Zadania ÚPZ Chalupkova je potrebné preformu-
lovať všetky texty ukladajúce „overiť/preveriť“ určité riešenie, napr. v časti 
„E“ Zadania ÚPZ Chalupkova (Požiadavky na rozvoj funkčno-prevádzkovej 
a hmotovo-priestorovej štruktúry zóny), a to v časti Riešené územie: piaty až 
deviaty bod ako aj v časti „G“ Zadania ÚPZ Chalupkova (Požiadavky na 
konkrétne riešenie jednotlivých funkčných zložiek), a to v časti Individuálna 
automobilová doprava: prvý a štvrtý bod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ďalej je potrebné doplniť do bodu 1. časti „D“ Zadania ÚPZ Chalupkova 
(Požiadavky na riešenie vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie 
mesta) všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy (VZN 
č. 4/2007), ktorým sa vyhlásila záväzná časť územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislava.   
 
Návrh Zadania ÚPZ Chalupkova z h ľadiska obsahu nie je rovnako 
v súlade ani s už citovanou vyhláškou č. 55/2001 Z. z.  
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej d okumentácii . 
Podľa § 8 ods. 4 písm. m) a písm. n) vyhlášky  č. 55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.: „Za-
danie na územný plán obsahuje najmä m) zhodnotenie limitov využitia po-
zemkov a stavieb a n) požiadavky na stavby užívané osobami s obmedze-
nou schopnosťou pohybu a orientácie“. Zadanie ÚPZ Chalupkova uvede-
né časti v rozpore s citovanými ustanoveniami vyhlášky č. 55/2001 Z. z.  
o územnoplánovacích podkladoch  a územnoplánovacej dokumentácii vô-

ho plánu“.   
 
 
 
 
Akceptované čiastočne. Upraviť formuláciu textu zadania 
v časti E. – šiesty bod v znení: „overiť intenzitu využitia 
územia a stanoviť hraničné hodnoty IPP pre bloky, ktoré 
vyplynú z urbanistickej koncepcie priestorového 
a funkčného usporiadania na podklade spodrobňujúceho 
riešenia v návrhu ÚPN Z Chalupkova“. Zároveň je potreb-
né úplne vypustiť z textu zadania ôsmy bod kapitoly E.. 
a z jedenásteho bodu vypustiť text uvedený v zátvorke    
Ostatné body kapitoly E. a kapitolu G.  ponechať 
v pôvodnom znení.  
So zreteľom na požiadavku (premisu) zo záväznej časti 
ÚPN mesta, citovanú aj v úvode tohto stanoviska („reš-
pektovať postupnú transformáciu bývalých výrobných zón 
na mestské polyfunkčné prostredie“),  a  požiadavky väč-
šiny vlastníkov pozemkov v území na prehodnotenie regu-
lácie stanovenej v záväznej časti  ÚPN hl. m. SR Bratisla-
vy, ktoré boli overované v spracovaných ÚPP (UŠ Twin 
City UAŠ Chalupkova – Landererova ), resp. z nich vyplý-
vajúcich návrhov na Z a D, ako aj na skutočnosť, že 
územný plán mesta stanovil v záväznej časti v tejto lokali-
te požiadavku na spracovanie ÚPN zóny je opodstatnené 
hovoriť pri urbanistickom riešení, ktoré rozpracováva kon-
cepciu ÚPN mesta v mierke zóny aj o „overení“ všetkých 
paušálne stanovených regulačných prvkov.  
 
Akceptované, doplniť text v zmysle pripomienky. 
 
 
 
 
 
Akceptované, doplniť text v zmysle pripomienky. 
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bec neobsahuje  a je nutné ich doplniť. 
  
Vzhľadom na závažnosť, nezákonnosť a všetky hroziace dôsledky vyplýva-
júce z uvedených nedostatkov Zadania ÚPZ Chalupkova žiada týmto spo-
ločnos ť Twin City úplné a okamžité zastavenie prerokovávan ia Zada-
nia ÚPZ Chalupkova. V prípade, že  napriek vyššie uvedeným zjavným va-
dám, nezákonným postupom ako aj obsahu bude pokra čovať preroková-
vanie Zadania ÚPZ Chalupkova žiada spolo čnos ť Twin City, aby Zada-
nie ÚPZ Chalupkova bolo upravené v zmysle týchto pí somných pripo-
mienok spolo čnosti Twin City, a zárove ň aj v zmysle prílohy č. 2 – Pri-
pomienky k Zadaniu UPZ  Chalupkova k tomuto podaniu , a to plne 
v súlade s platnými právnymi predpismi, územným plánom Hlavného mesta 
SR Bratislavy, ako aj UŠ Twin City. 
 
Spoločnosť Twin City ako vlastník rozsiahlych pozemkov v území riešenej 
zóny podľa Zadania ÚPZ Chalupkova, ktorého vlastnícke ako aj iné práva 
sú rozporným Zadaním ÚPZ Chalupkova ako aj postupom Mestskej časti 
Bratislava Staré Mesto ohrozené a môžu byť závažne porušené alebo ob-
medzené , je v prípade nerešpektovania jeho námietok a v prípade pokraču-
júceho konania Mestskej časti Bratislava Staré Mesto v rozpore 
s uvedenými právnymi predpismi, pripravené presadzovať si svoje oprávne-
né ústavné ako aj zákonné vlastnícke ale aj iné nároky aj v súlade s ustano-
veniami zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
výkone verejnej moci  a o zmene niektorých zákonom v znení neskorších 
predpisov, a to vrátane uplatnenia zákonného práva na regres v súlade s § 
21 a nasl. citovaného právneho predpisu , a to aj vzhľadom na oslobodenie 
uvedeného konania od súdnych poplatkov v súlade s § 4 ods. 1 písm. k) zá-
kona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra 
trestov v znení neskorších predpisov.  
 
Príloha č. 1 Stanovisko Mˇ4 Bratislava - Staré Mesto zo dňa 12. 06. 2008  
(kópia) 
 
Príloha č. 2 – Pripomienky k Zadaniu ÚPZ Chalupkova  
. 
 

 
 
Neakceptované. Proces prerokovania Zadania prebieha 
štandardným postupom a striktne sa riadi príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. Zadanie pre spracovanie ÚPN 
Z Chalupkova bude doplnené a upravené v zmysle kom-
plexného vyhodnotenia stanovísk a akceptovaných pripo-
mienok, ktoré boli vznesené pri jeho prerokovaní. Takto 
upravené zadanie, posúdené v zmysle § 20 ods. 5 a 6 
KSÚ,  bude predmetom schvaľovania v orgánoch  samo-
správy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viď. výrok k druhému odseku. 
 
 
Príloha obsahuje priemet požadovaných úprav textu 
v zmysle všetkých vyššie vyhodnotených pripomienok z 
tohto stanoviska, resp. text upraveného zadanie podľa po-
žiadaviek Twin City. Konštatujeme, že text zadania bude 
upravený a doplnený v zmysle  akceptovaných  (prijatých) 
pripomienok – viď. výroky k jednotlivým častiam stanovi-
ska. 
 

 
47. 

 
MUDr. Ingrid Tichavská 
930 35 Michal na Ostrove 166 
 

 
Územný plán zóny Chalupkova – stanovisko 
 
Radi by sme reagovali na návrh riešenia dopravy Urbanisticko – architekto-
nickou štúdiou zóny Chalupkova – Landererova. Vzhľadom k tomu, že 

 
 
 
Berie sa na vedomie s konštatovaním, že uplatnené pri-
pomienky a požiadavky sú irelevantné nako ľko nie sú 
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predmetná štúdia nereflektuje konkrétne predstavy riešenia v doprave 
v zóne Chalupkova, dovoľujeme si Vám podať naše stanovisko . Problém 
riešenia dopravy na tejto ulici sme už s Vami konzultovali, Vašim odporúča-
ním však bol kontakt s konkrétnymi investormi.  
Týmto žiadame o zachovanie existujúcich parkovacích miest pred celou šír-
kou budovy na parcele číslo 9120/20/0 Chalupkova ulica 7, ako aj prístupo-
vej komunikácie z ulice Košická pre našich veľkokapacitných dodávateľov, 
odberateľov i konečných spotrebiteľov – našich zákazníkov. Nesúhlasíme 
s eventuálnym časovým ohraničením prístupu, žiadame o nepretržitý 24 ho-
dinový prístup a možnosť parkovania pred predmetnou parcelou 9120/20/0. 
 

pripomienkami k prerokovávanému zadaniu pre spra-
covanie územného plánu zóny Chalupkova, ale  ako 
z obsahu podania vyplýva, sú zrejme pripomienkami 
k ÚPP obstarávanej inými subjektmi v rámci územnoplá-
novacej prípravy územia.  
 

 
48. 

 
Metro, a. s.  
Muchovo námestie 1 
851 00 Bratislava 
 

 
Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
49.  

 

 
Ing. arch. Jaroslav Meheš  
ARCHINEX s.r.o. 
Zadunajská 8 
851 01 Bratislava 
(v zastúpení a  v splnomocnení fir-
my VARA 7 s.r.o., Bottova 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Územný plán zóny Chalupkova – prerokovanie zadania – pripomienky. 
 
V zastúpení a v splnomocnení  firmy VARA 7 s.r.o. Bottova 7, 811 09 Brati-
slava Vám poskytujem svoje stanovisko na horeuvedené zadanie. 
 
Nakoľko ma majitelia pozemkov oslovili v r. 2005 na vypracovanie architek-
tonickej štúdie a následne projektu k územnému konaniu na polyfunkčný ob-
jekt na parcele č. 9116/5 uvádzam, že po preštudovaní návrhu zadania vy-
slovujem námietku k spracovanému zadaniu. Na spomenutú dokumentáciu 
boli vydané kladné stanoviská väčšiny orgánov štátnej správy, vrátane sú-
hlasného stanoviska k EIA. 
Na základe tejto skutočnosti investor zaradil  túto takmer miliardovú investí-
ciu do svojho finančného plánu a vyčlenil naň prostriedky. Uvedená štúdia 
a následne i projekt k územnému konaniu boli prerokované v tom čase so 
spracovateľom dopravného riešenia Aurex-om s.r.o.. V riešení  boli rešpek-
tované dopravné napojenia na obslužné komunikácie v území, prebehli via-
ceré konzultácie a pracovné stretnutia s majiteľmi susedných parciel. (S ma-
jiteľom susednej parcely č. 9116/1,3,4 bola vypracovaná aj štúdia na prepo-
jenie oboch objektov formou hotela.) Následne boli dosiahnuté dohody 
a predmetný projekt k územnému konaniu bol dopracovaný do podoby, 
v akej bol prevzatý aj do  štúdie spracovanej Aurexom s.r.o. Podobne bol aj 
v kontaktnej polohe prevzatý do štúdie ADOM STUDIO s.r.o. v 11.2008. 
Nakoľko je objekt na parcele 9116/5 plne funkčný, je v dobrom stavebno-
technickom stave a je postavený na celej parcele, rozhodol investor 
o statickom spevnení a nadstavbe objektu. Z uvedeného vyplýva, že navr-
hovaný objekt je po takmer celoplošnej asanácii územia jedným z mála exis-
tujúcich a funkčných objektov v lokalite. Svojou polohou je unikátny. Zaberá 
rohovú parcelu, definuje uličnú sieť a bol vždy koncipovaný ako výšková 
budova akcentujúca uzlový bod v území. 

 
 
 
 
 
 
Konštatujeme, že spracované zadanie nerieši reguláciu 
konkrétnych parciel (to bude riešiť až následná etapa – 
návrh ÚPN Z spracovaný v zmysle tohto zadania). 
Pre informáciu a zorientovanie sa v problematike uvá-
dzame, že v zmysle zákona č.  50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku a Vyhlášky MŽP SR č. 
55/2001o ÚPP a ÚPD. Zadanie pre spracovanie územ-
ného plánu obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky  
ktoré je potrebné rieši ť v obstarávanej  ÚPD, zásady 
ktoré je potrebné v riešení rešpektova ť a komplexné 
požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania. Id e 
o definovanie problémov, ktoré má územný plán rie-
šiť, nie o riešenie. .Zadanie je prvou etapou, ktorá je 
v procese obstarávania ÚPD schvaľovaná.  
Návrh ÚPN sa spracúva až na podklade zadania schvále-
ného v orgánoch samosprávy – v tomto prípade 
v miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava – Staré Mesto. 
Návrh ÚPN Z Chalupkova bude po jeho spracovaní prero-
kovaný v zmysle ustanovení §§ 22 – 23 Stavebného zá-
kona. O celom procese a termínoch verejného prerokova-
nia návrhu ÚPN Z bude MŠ včas verejnosť informovať. 
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Vara 7 , s. r. o. 
Bottova 7 
811 09 Bratislava 
 

 
Z týchto dôvodov s navrhovaným koeficientom IPP 2,7 nemôžeme súhlasiť. 
Dôvodom je aj riešenie parkovacích miest v nadzemných podlažiach, ktoré 
zvyšujú jeho podlažnosť, aby vytvorili dostatočný počet parkovacích stání. 
(Zakladanie  v tejto lokalite do viac ako 3 podzemných podlaží je nielen ne-
ekonomické, ale aj rizikové.) 
 
Na základe týchto skutočností si dovoľujem podať podnet. Koeficient IPP 
navrhujem po vzájomnej konzultácii s autorom zadania osobitne zvýšiť a do 
spodrobneného riešenia v následnej štúdii zapracovať. 
 
 
 
Naša spoločnosť v spolupráci s kolektívom architektov už takmer tri roky 
prezentuje podnikateľský zámer rekonštrukcie a dostavby budovy Centra 
Bottova na Bottovej ulici na výškovú budovu. K tomuto projektu sa kladne 
vyjadrila aj väčšina dotknutých orgánov štátnej správy a spoločenských or-
ganizácií. Z toho  dôvodu  

vyjadrujeme náš nesúhlas 
 

s predloženým ÚP zóny Chalupkova, ktorého schválením v predloženom 
znení (hodnota IPP 2,7), by naša spoločnosť utrpela škodu blížiacu sa jed-
nej miliarde slovenských korún. Veríme, že rokovaním s kolektívom archi-
tektov nájdete také riešenie, ktoré nebude ohrozovať tento starostlivo pri-
pravovaný projekt. 
 

 
V kontexte uvedeného je námietka, resp. „nesúhlas s na-
vrhovaným koeficientom IPP 2, 7“ bezpredmetný (irele-
vantný), nakoľko  v texte zadania uvedený regulatív vyplý-
va z citácie textu záväznej časti aktuálne platnej vyššej 
územnoplánovacej dokumentácie - ÚPN hl. mesta SR 
Bratislavy.  
Záväzná regulácia ÚPN mesta môže byť zmenená len na 
podklade kladne prerokovaných Z a D na podklade spra-
covanej zonálnej dokumentácie, resp. ÚPP predmetného 
územia. 
 
 
 
 
 
 
 

  Viď. predchádzajúci výrok. 
 
 

 
50. 

 

 
Lipový park, s. r. o.  
Riazanská 33 
831 03 Bratislava 
 

  
N     Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
51. 

  

 
Penta Group, a. s. 
Križkova ul.  
811 04 Bratislava 
 

 
Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
52.  

 

 
Versus, a. s. 
Moskovská 4 
811 00 Bratislava 
  

 
Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 

 
53. 

  

 
Prvá realitná, s. r. o. 
Bartoňova 11 
811 03 Bratislava 
 

 
Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 
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54.  

 

 
Design factory 
Bottova 2  
811 09 Bratislava  

 
Nevyjadrili sa. 

 
V zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona predpokladá sa, 
že nemá k predmetnému návrhu zadania ÚPN 
Z Chalupkova pripomienky. 
 

 
55. 

  

 
CENTRADE a.s. 
Križkova 9 
811 04 Bratislava 
 

 
Pripomienky a námietky k návrhu zadania pre spracovanie územného plánu 
zóny Chalupkova 
 

Naša spoločnosť získala vedomosť o možnosti zaslať pripomienky 
a námietky k návrhu zadania  pre spracovanie územného plánu zóny Cha-
lupkova. Tieto si ako vlastník nehnuteľností v riešenom území vymedzenom 
v návrhu zadania pre spracovanie územného plánu zóny si dovoľujeme 
predložiť. 

 
V časti J. Požiadavky z hľadiska ochrany kultúrnych pamiatok je 

v návrhu zadania uvedené: „Rešpektovať architektonické objekty , ktoré do-
tvárajú milie (charakteristický obraz) prostredia, počítať s rekonštrukciou 
budovy bývalej kotolne BAT a budovy dnešnej Design factory“. 
Navrhujeme nasledovnú formuláciu: 
„Rešpektovať architektonické objekty, ktoré dotvárajú milie (charakteristický 
obraz) prostredia, počítať s konverziou budovy bývalej kotolne BAT 
a budovy dnešnej Design factory“. 

 
Ako vlastník bývalej kotolne BAT máme záujem na zachovaní kultúrnych 
hodnôt tej časti budovy, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom kultúry Sloven-
skej republiky za národnú kultúrnu pamiatku. 
 
 
 
 
 
Tematiku prípadných úprav tejto budovy plánujeme v budúcnosti diskutovať 
s príslušným Krajským pamiatkovým úradom a riadiť sa jeho prípadnými 
stanoviskami/rozhodnutiami. Z toho dôvodu slovo konverzia lepšie vystihuje 
možné budúce nakladanie s touto kultúrnou pamiatkou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptované čiastočne. Upraviť text zadania 
v predmetnom bode nasledovne: „Rešpektovať architek-
tonické objekty, ktoré dotvárajú milie (charakteristický ob-
raz) prostredia, počítať s reanimáciou budovy bývalej ko-
tolne BAT v zmysle požiadaviek a podmienok  stanove-
ných orgánmi ochrany pamiatkového fondu (MK SR, resp. 
KPÚ v Bratislave) v rozhodnutí o vyhlásení národnej  kul-
túrnej pamiatky tepláreň v Bratislave a rekonštrukciou bu-
dovy dnešnej Design factory“.  
Zároveň doplniť text o nasledovnú formuláciu v zmysle 
požiadavky KPÚ v Bratislave: „V koncepcii priestorového 
a funkčného využitia územia rešpektovať kultúrnu pamiat-
ku tepláreň ako dominantný objekt historickej urbanizácie, 
ktorej ochrana, funkčné využitie a prezentácia má byť pri-
meraná pamiatkovej hodnote, pre ktorú bola vyhlásená za 
národnú kultúrnu pamiatku“.    
 
Berie sa na vedomie. 
 
  

 
56. 

 

 
Rímsko – katolícka cirkev 
Bratislavská arcidiecéza 
Špitálska 7 
814 92 Bratislava 

 
V rámci pripravovanej výstavby na území zóny Chalupkova máme  

v budúcnosti záujem realizovať rímskokatolícky kostol. Z toho dôvodu 
v rámci pripomienkového konania k Zadaniu územného plánu zóny Chalup-
kova by sme chceli požiadať o vytvorenie územnej rezervy pre vyššie spo-
menutý  kostol pri spracovaní územného plánu zóny. 
 
 
 

 
Berie na vedomie s konštatovaním, že mestská časť nie je 
vlastníkom pozemkov v riešenom území, t. zn. nemá mož-
nosť vytvárať rezervu pre spomínané aktivity nakoľko tieto 
nepatria do kategórie verejnoprospešných stavieb tak ako 
ich definuje stavebný zákon. 
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57.  

 
PK Development s. r. o.  
Továrenská 14 
815 71 Bratislava 
 
 

 
Neprevzatá zásielka s textom zadania. 
 
 
 

 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 

 


