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Vec: Územný plán zóny Machná č, zmeny a doplnky 3, rok 2009 
        - stanovisko  
 
 

V zmysle príslušných ustanovení zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a na základe preštudovania Územného plánu 
zóny Machnáč, zmeny a doplnky rok 2005, ktorý spracoval: Ing. arch. Gabriel Drobniak, autorizovaný 
architekt SKA 1241 AA  a kol.v  2009, vydáva mestská časť nasledovné  

 
 
 

stanovisko 
 
1. Časť konštata čná:  
 

Územný plán zóny Machnáč- zmeny a doplnky 3 (ďalej len ÚPN Z Machnáč , ZaD 3) obstaralo 
Hlavné mesto SR Bratislava. Návrh ÚPN Z Machnáč, ZaD 3 reaguje na písomné podnety a požiadavky od 
obyvateľov a právnických osôb a na praktické skúsenosti z aplikácie predmetného územnoplánovacie ná-
stroja pri spracovaní záväzných stanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti 
a územnoplánovacích informácií o území. Reflektuje zároveň aj zmeny vo vlastníckych vzťahoch, ktoré 
v uplynulom období v území nastali a tým čiastočne ovplyvnili urbanistické podmienky, resp. stavebný po-
tenciál dotknutých lokalít.  Dôvody pre obstaranie návrhu zmien a doplnkov územného plánu zóny Mach-
náč, rok 2009 vyplynuli z povinnosti orgánu územného plánovania sledovať aktuálnosť územnoplánovacej 
dokumentácie (§ 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zá-
kon), v znení neskorších predpisov).  V zmysle citovaných ustanovení obstarávateľ preskúmal ÚPN Z 
Machnáč v znení zmien a doplnkov a v súvislosti s uplatnenými podnetmi ako aj na základe potreby zosú-
ladenia ÚPN Z s celomestskou dokumentáciou – t. zn. s obstaraným ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ZaD 
02, 2009 dal spracovať predkladaný ÚPN Z Machnáč, ZaD 3, rok 2009.    

 
Návrh ÚPN Z Machnáč ZaD 3, rok 2009 spodrobňujúci riešenie schváleného ÚPN hl. m. SR Brati-

slavy a reflektujúci zároveň aj návrh ZaD 02 ÚPN hl. m. SR Bratislavy stanovil zásady a regulatívy funk-
čnej a hmotovo-priestorovej regulácie územia v nasledovných sektoroch dotknutých zmenami: 1 - 10/4, 6 
– 44/6, 6 – 44/10, 7 – 11/10, 8 – 44/11. Koncepcia dopravného vybavenia je zmenená v sektoroch: 6 – 
44/10 a 4 – 44/2 (koncepcia technického vybavenia územia zostáva nezmenená a zachováva koncepciu 
pôvodného ÚPN Z Machnáč, 1999).   

Návrh ÚPN Z Machnáč ZaD 3, rok 2009 je zdokumentovaný v textovej a grafickej časti elaborátu. 
Textová časť je koncipovaná tak, že obsahuje len texty tých kapitol, ktoré sú dotknuté zmenami, resp. je 
doplnená o aktualizované definície niektorých regulačných prvkov. Grafická časť – výkresy č. 2 - Z3 Kom-
plexný návrh urbanistického riešenia, č. 3 -Z3 Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania  a č. 5 – 
Z3 Dopravná obsluha sú predložené v konečnej verzii.   
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Konkrétne sa jedná o  nasledovné zmeny v  sektoroch: 
 

- zmena v sektore 1-10/4  sa týka: doplnenia typologického druhu zástavby pre funkciu bývania o  
rodinný dom (RD) s možnosťou výstavby len na parc. č. 2278/2, 2278/6, 2278/7, 2278/13, vrátane 
stanovenia: min. výmery parcely pre typologický druh RD: 600 m2, max. výmery parcely pre RD: 
1000 m2 a max. podlažnosti pre RD: 2 NP + strecha ako podkrovie s max. jednou úrovňou využi-
tia, alebo plus ustúpené podlažie, max. 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom,  ostatné 
podlažia neregulované, stanovenia: indexu zastavanej plochy: 0, 30 a indexu prírodnej plochy: 0, 
40. Zároveň sa upravuje text regulatívov v doprave a TI týkajúci sa rezervy pre umiestnenie me-
niarne trakčného vedenia trolejbusovej dopravy prístupnej zo Svetlej ul. (pôvod. z Ľubinskej ul.), 

 
- zmena v sektore č. 6 – 44/6 sa týka:  doplnenia povolenej stavebnej činnosti o novostavbu (rozší-

renie a dobudovanie št. archívu), vrátane stanovenia max. podlažnosti na 4 NP a 2 podzemné 
podlažia, zvýšenia indexu zastavanej plochy na: 0, 42 (pôv.0, 30) a indexu prírodnej plochy: 0, 35, 

     
- zmena v sektore 6-44/10 sa týka: zmeny funkčného využitia z OV (areál býv. amfiteátra) na býva-

nie, vrátane stanovenia typologického  druhu zástavby: bytový dom BD, min. výmery stavebnej 
parcely pre BD: 1500 m2, max. výmery pre BD: 2000 m2, indexu zastavanej plochy: 0, 30, indexu 
prírodnej plochy: 0, 27 a max. podlažnosti: 4 NP plus strecha ako podkrovie s max. jednou úrov-
ňou využitia, alebo plus ustúpené podlažie a max. 2 podzemné podlažia vnímateľné nad terénom, 
ostatné podzemné podlažia neregulované. Zároveň sa upravuje text regulatívov v doprave a TI 
týkajúci sa navrhovanej rekonštrukcie križovatky ul. Matúšova – Lovinského a Búdkova (vybudo-
vanie tretieho „pribočovacieho“ pruhu na Búdkovej ceste od Matúšovej ul. s premiestneníma za-
stávky MHD na pravej strane smerom na Mudroňovu ul.),  

 
- zmena v sektore 7-11/10 sa týka: doplnenia textu  o taxatívne vymenované čísla parciel, na kto-

rých je možné uplatniť typologický druh zástavby - BD, na ostatných plochách sektoru je prípustný 
len RD samostatne stojaci,   

 
- zmena v sektore 8-44/11 sa týka: stanovenia nového  typologického druhu zástavby pre funkciu 

bývania: bytový dom BD a polyfunkčný bytový dom PD (pôv. druh RD je vypustený), vrátane sta-
novenia minimálnej výmery stavebnej parcely pre BD aj PD:1500 m2, max. výmery parcely: pre 
BD aj PD: 2000 m2, stanovenia indexu prírodnej plochy: 042 (pôv. 0, 65) a stanovenia max. po-
dlažnosti: 4 NP plus strecha ako podkrovie s max. jednou úrovňou využitia , alebo plus ustúpené 
podlažie max. 2 podzemné podlažia vnímateľné nad terénom, ostatné podlažia neregulované. Zá-
roveň sa dopĺňa text regulatívov v zeleni: o taxatívne vymenované parcely bývalého chráneného 
areálu Gaštanová záhrada, ktoré sú definované ako nezastaviteľné územie.   

 
 

 
2. Pripomienky a požiadavky na úpravy predloženého materiálu 

 
 

v sektore 1-10/4:    
 
požadujeme ponechať doteraz stanovený typologický druh BD bez možnosti doplnenia sektoru o zástavbu 
RD. Dôvod: pôvodne stanovená regulácia v sektore zohľadňuje objektívne potenciál a limity územia. Situ-
ovanie nového objektu RD v stiesnených podmienkach medzi objektom OV 20 a existujúcimi bytovými 
domami je nevhodné aj z hľadiska výmery a tvaru pozemku. Reálna disponibilná výmera pre stavbu ob-
jektu je totiž len 492 m2 (parc. č. 2278/2) a ostatné doplňujúce parcely (2278/6, 2278/7, 2278/13), resp.  
časti pozemku medzi objektmi OV 20 a BD, ktoré sú  vymenované v navrhovanej regulácii sú umelo vy-
členené len na získanie potrebnej minimálnej výmery stavebného pozemku.   
         

 Vzhľadom na skutočnosť, že navrhované zmeny zmeny a doplnky v jednotlivých sektoroch pred-
stavujú len  dielčie korekcie regulácie nakoľko reagujú na podnety, ktoré boli viacnásobne uplatnené od 
právnických a fyzických osôb predovšetkým v dôsledku zmeneného majetkovoprávneho stavu v území, 
resp. reflektujú zmeny uplatnené v obstaraných ZaD 02 ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ktoré nie sú 
v rozpore so základnou urbanistickou koncepciou územného plánu zóny Machnáč, resp. v prípade pod-
netu týkajúceho sa najvýraznejšej zmeny funkčného využitia (zmena v sektore 6 -44/10) boli s mestskou 
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časťou konzultované už  v priebehu spracovania (resp. príprav a spracovávania predchádzajúcich územ-
noplánovacích podkladov), nemáme k predloženému elaborátu zmien a doplnkov ďalšie pripomienky. 

 
   

Záver:  
 

Na podklade celkového zhodnotenia odporúčame materiál – Územný plán zóny Machnáč, zmeny 
a doplnky 3, rok 2009 predložiť po dopracovaní v zmysle pripomienky na rokovanie mestského 
zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy. 

 
 

  
S pozdravom 

  
 Ing. arch. Andrej Petrek 
 starosta mestskej časti 
 
 
Co: TU: ÚPN 


