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Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
s c h v a ľ u j e 
 
Stanovisko mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k Návrhu zmien a doplnkov územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy, ZaD 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                           Dôvodová správa  
 

 Úvod 
Územný plán mesta hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len ako územný plán, alebo ÚPN)  bol 

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len MsZ) č. 
123/2007 z 31. 5. 2007 a účinnosť nadobudol 1. 9. 2007. Aktuálny problém týkajúci sa prepojenia 
transeurópskych železničných koridorov bol riešený formou Zmien a doplnkov územného plánu 01 
schválených uznesením MsZ č. 600/2008 a účinnosť nadobudli 15. 1. 2009. 

Stru čná informácia o dôvodoch obstarania Návrhu zmien a doplnkov územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy, ZaD 02 

V priebehu používania platného územného plánu boli zo strany rôznych subjektov (orgány štátnej 
správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby) uplatnené podnety a požiadavky na prehodnotenie 
riešenia, usmerňovania a regulácie jednotlivých funkčných plôch, ktoré boli stanovené v územnom 
pláne. V zmysle ustanovenia § 30 stavebného zákona, ktorý upravuje postup pri aktualizácii územného 
plánu, orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu sleduje, či sa 
nezmenili územnotechnické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá 
koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene týchto predpokladov, alebo je potrebné umiestniť 
verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará zmeny alebo doplnok územnoplánovacej 
dokumentácie. 

V danom kontexte pristúpilo hlavné mesto na základe zaslaných podnetov k preskúmaniu potreby 
obstarania ďalších zmien a doplnkov platného územného plánu mesta formou spracovania „Informácie 
o obstaraní zmien a doplnkov územného plánu“ (ďalej len informácia), ktorú predložilo na rokovanie 
mestského zastupiteľstva v roku 2008.  Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní zobralo informáciu 
o podnetoch na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy uznesením 
MsZ č. 601/2008 na vedomie. 

Zmeny a doplnky (ďalej len ZaD 02) v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy sa týkajú 
vymedzenia funkčných plôch, stanovenia kódov miery využitia územia pri zmene zo stabilizovaného na 
rozvojové, zmeny kódov  využitia rozvojových území, s tým súvisiacich zmien v riešení dopravného 
vybavenia, technického vybavenia  a súvisiace zmeny vo verejnoprospešných stavbách. Zapracované 
sú tiež legislatívne zmeny v oblasti ochrany pamiatok, ochrany prírody, tvorby krajiny a ÚSES, ktoré 
medzičasom vstúpili do platnosti. ZaD 02 reflektujú kladne prerokované podrobnejšie územnoplánovacie 
podklady a dokumenty komplexne posúdené z hľadiska urbanistickej koncepcie rozvoja mesta a jeho 
ťažiskových rozvojových smerov. 

Ďalšie zmeny a doplnky odstraňujú viaceré formálne a vecné nedostatky územného plánu zistené 
v procese jeho uplatňovania v územnoplánovacej praxi.  

Prerokovanie a stanovisko mestskej časti k Návrhu  Zmien a doplnkov územného plánu hlav ného 
mesta SR Bratislavy, ZaD 02  

Výkonom obstarávateľských činností pre zabezpečenie ZaD 02 územného plánu mesta bolo 
poverené oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktoré zabezpečovalo v termíne od 24. augusta 2009 do 24. septembra 2009 aj proces prerokovania 
v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov.  

Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ZaD 02 
s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a dotknutými právnickými osobami, ktoré boli 
upovedomené o prerokúvaní   jednotlivo sa uskutočnilo v termíne: od 21. 8. 2009  21. 9. 2009. 
V súvislosti s požiadavkou hlavného mesta o zaslanie stanoviska mestskej časti Bratislava Staré Mesto 
do 30 dní od zaslania materiálu požiadala  mestská časť Staré Mesto hlavné mesto SR Bratislavu 
v zmysle § 22 ods. (6) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov o primerané predĺženie stanovenej lehoty, v ktorej možno zaslať 
stanovisko mestskej časti  k Návrhu zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, 
ZaD 02, ako aj so zreteľom na skutočnosť, že termín najbližšieho riadneho rokovania Miestneho 
zastupitelstva mestskej časti Bratislava Staré Mesto je až 29. 9. 2009.    



V rámci procesu prerokovania  spracovalo oddelenie územného plánu mestskej časti Bratislava 
Staré Mesto vyjadrenie k predmetnému materiálu vo forme stanoviska mestskej časti.      



 
        
                                                                                  Hlavné mesto SR Bratislava 
                                                                                          Primaciálne nám. 1 
                                                                                          P. O. Box 19 2 
                                                                                          814 99 Brati slava 1 

  
 

 
Váš list číslo                                    Naše číslo                   Vybavuje/linka                                       Bratislava 
MAGS ORM 49056/09-285305        7557/33948/2009/UPN/2009/Ka          Ing. arch. K. Kantorová./332                 29. 09. 2009 
 
Vec: Návrh zmien a doplnkov územného plánu hlavného mest a SR Bratislavy ZaD 02 
         - stanovisko  
 

Mestská časť Bratislava Staré Mesto po preštudovaní Návrhu zmien a doplnkov územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy – Zmeny a doplnky 02, rok 2009 v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel a štatútu 
hl. mesta čl. 26  ods.  j) zasiela  toto 
 

stanovisko 
 

Časť konštata čná: 
 

Dôvodom pre spracovanie navrhovaných zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
bolo reflektovanie skutočností, že v priebehu  používania platného územného plánu  boli zo strany rôznych 
subjektov (orgány štátnej správy a samosprávy, právnické a fyzické osoby) uplatňované podnety a požiadavky 
na prehodnotenie riešenia, usmerňovania a regulácie zhodnotenia jednotlivých funkčných plôch, ktoré 
vyjadruje územný plán. 

V súvislosti s uvedenými dôvodmi je potrebné poznamenať, že podnety a pripomienky zo strany MČ, resp. 
ďalších subjektov boli uplatňované prakticky od začiatku účinnosti územného plánu, ako dôsledok 
nevhodne zvolenej metodiky regulácie (neadekvátnej mierke, stupňu územnoplánovacej dokumentácie 
a miere poznania územia jednotlivých lokalít mesta), resp. vďaka neakceptovaniu zásadných odborných 
pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy z roku 
2007.  

Zmeny a doplnky (ďalej len ZaD 02) v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy sa týkajú vymedzenia 
funkčných plôch, stanovenia kódov miery využitia územia pri zmene zo stabilizovaného na rozvojové, zmeny 
kódov  využitia rozvojových území, s tým súvisiacich zmien v riešení dopravného vybavenia, technického 
vybavenia  a súvisiace zmeny vo verejnoprospešných stavbách. Zapracované sú tiež legislatívne zmeny v oblasti 
ochrany pamiatok, ochrany prírody, tvorby krajiny a ÚSES, ktoré medzičasom vstúpili do platnosti. ZaD 02 
reflektujú kladne prerokované podrobnejšie územnoplánovacie podklady a dokumenty komplexne posúdené 
z hľadiska urbanistickej koncepcie rozvoja mesta a jeho ťažiskových rozvojových smerov. 

Ďalšie zmeny a doplnky odstraňujú formálne a vecné nedostatky územného plánu zistené v procese jeho 
uplatňovania v územnoplánovacej praxi.  

Základné princípy dlhodobého formovania urbanistickej koncepcie rozvoja a dotvárania mesta a jeho 
ťažiskových rozvojových smerov sa uplatnením ZaD 02 nemenia. ZaD 02 väčšieho rozsahu boli zapracované na 
podklade predchádzajúceho preverenia v územnoplánovacích podkladoch na zonálnej úrovni, v rámci ktorých 
boli posudzované aj ich komplexné dopady na priestorové usporiadanie mesta a jednotlivých mestských častí. 

 

Zmeny vo funkčnom využití sa týkajú nasledovných lokalít Starého Mesta - výkres č. 2. 1. Komplexné 
riešenie: 

 



KR/SM/1 – Amfiteáter – zmena z funkcie OV celomestského a nadmestského významu/kód 201, 
málopodlažnej zástavby obytného územia/kód 102 na málopodlažnú zástavbu obytného územia/kód 102 
a zmiešané územie bývania a OV/kód 501- na podklade UŠ sektorov Amfiteáter; 

KR/SM/2 – Machnáč – pri Gaštanovej záhrade – zmena z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/kód 
1110 na  málopodlažnú zástavbu obytného územia/kód 102 – nesprávne uvedená ako zmena na podklade ÚPN 
Z Machnáč; 
KR/SM/3 – Sokolská – zmena z funkcie viacpodlažná  zástavbu obytného územia/kód 101 na na  málopodlažnú 
zástavbu obytného územia/kód 102 – na podklade ÚPN Z Slavín A6; 

KR/SM/4 – pod Slavínom – zmena z funkcie zmiešané územia bývania a OV/kód 501 a z funkcie parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy/kód 1110 na funkciu OV celomestského a nadmestského významu/kód 201 – 
na podklade  ÚPN Z Slavín A6; 

KR/SM/5 – Javorinská – zmena z funkcie málopodlažná zástavba obytného územia/kód 102 a OV 
celomestského a nadmestského významu/kód 201 na funkciu OV lokálneho významu/kód 202 – na podklade 
ÚPN Z A4; 

KR/SM/6 – cintorín na Žižkovej ul. – zmena z  funkcie málopodlažná zástavba obytného územia/kód 102 na 
vyhradenú zeleň zariadení, cintoríny/kód 1120 – na podklade ÚPN Z Bôrik – potvrdenie existujúceho stavu; 

KR/SM/7 – Podhradie – úprava rozhrania funkcií parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/kód 1110 a zmiešané 
územia bývania a OV/kód 501 – na podklade ÚPN Z Podhradie; 

KR/SM/10 – Račianske mýto (Smrečianska – Šancová) - zmena z funkcie OV celomestského a nadmestského 
významu/kód 201  na zmiešané územia bývania a OV/kód 501 – na podklade ÚPN Z CMO - severovýchod; 

KR/SM/11 – Račianske mýto (Šancová – Mýtna) – zmena z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia 
/kód 101 na zmiešané územia bývania a OV/kód 501 – na podklade ÚPN Z CMO - severovýchod; 

KR/SM/12 – Pošty SNP a Kolárska – zmena z funkcie území technickej vybavenosti – energetika a 
telekomunikácie/kód 602 na funkciu OV celomestského a nadmestského významu/kód 201 - na podklade 
autorských zmien pôvodného ÚPN hl. mesta; 

KR/SM/13 Chalupkova – zmena z funkcie území technickej vybavenosti- energetika a telekomunikácie/kód 602 
a  OV celomestského a nadmestského významu/kód 201 na zmiešané územia bývania a OV/kód 501, redukcia 
plochy TI, vypustenie neplatného ochranného pásma, úprava rozhrania funkcií – na podklade UŠ Chalupkova 
a UŠ Twin City; 

KR/SM/14 – Námestie pred SND – zmena z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/kód 1110 na 
plochy námestí a ostatné komunikačné plochy - na podklade autorských zmien pôvodného ÚPN hl. mesta 
(vykazovaná zmena je lokalizovaná v MČ Ružinov) ; 

KR/SM/15 – Nábrežie pri sklade č. 7- zmena z funkcie OV celomestského a nadmestského významu/kód 201 
na parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/kód 1110 - na podklade autorských zmien pôvodného ÚPN hl. 
mesta (vykazovaná zmena je lokalizovaná v MČ Ružinov); 

KR/SM/16 – Šafárikovo námestie – zmena z funkcie OV celomestského a nadmestského významu/kód 201 na 
zmiešané územia bývania a OV/kód 501 a parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/kód 1110 - na podklade 
autorských zmien pôvodného ÚPN hl. mesta; 

KR/SM/19 – Blumentálska – Stein – zmena z funkcie výroba/kód 301 a OV celomestského a nadmestského 
významu/kód 201 na zmiešané územia bývania a OV/kód 501 - na podklade autorských zmien pôvodného ÚPN 
hl. mesta; 

 

ostatné zmeny uvádzané vo výkrese 2. 1. Komplexné riešenie  sa týkajú zmien hraníc ochranných pásiem: 

KR/SM/8 – zmena hranice PZ CMO (Pamiatková zóna centrálna mestská oblasť) – zrušenie neplatnej hranice; 

KR/SM/9 – nová hranica PZ CMO podľa vyhl. Okresného úradu  Bratislava č. 1/92 zo dňa 18. 08. 1992 o PZ 
Bratislava – CMO;     

KR/SM/17 – Slavín – doplnenie ochranného pásma NKP Slavín 



KR/SM/18 – Dostojevského rad – doplnenie ochranného pásma MKP Umelecká beseda; 

  

Zmeny v Regulačnom výkrese 2. 2. súvisia so zmenou regulácie intenzity využitia územia a týkajú  sa 
nasledovných lokalít (dopĺňajú vyššie uvedené navrhované zmeny vo funkčnom využití):  

 

RV/SM/1 - Patrónka – zmena regulácie funkčnej plochy OV celomestského a nadmestského významu/kód 
201, rozvojové územie , regulačný kód F na kód I - na podklade autorských zmien pôvodného ÚPN hl. mesta; 

RV/SM/2 - Amfiteáter - zmena z funkcie OV celomestského a nadmestského významu/kód 201 a z 
málopodlažnej zástavby obytného územia/kód 102, stabilizované územie a rozvojové územie, regulačný kód 
S na  na málopodlažnú zástavbu obytného územia/kód 102, rozvojové územie, regulačný kód S a zmiešané 
územie bývania a OV/kód 501- na podklade UŠ sektorov Amfiteáter, Gaštanová záhrada; 

RV/SM/3 – Machnáč – pri Gaštanovej záhrade - zmena z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/kód 
1110 na  málopodlažnú zástavbu obytného územia/kód 102, rozvojové územie, regulačný kód S – uvedená 
ako zmena na podklade ÚPN Z Machnáč; 
RV/SM/4 – Machnáč – Slávičie údolie – zmena regulácie funkčných plôch OV celomestského a nadmestského 
významu/kód 201, rozvojové územie , regulačný kód G a zmiešané územie bývania a OV/kód 501, rozvojové 
územie, regulačný kód H na rozvojové územia, regulačný kód S - na podklade ÚPN Z Machnáč; 
RV/SM/5 - Gorazdova - zmena regulácie funkčnej plochy OV celomestského a nadmestského významu/kód 
201, rozvojové územie na stabilizované územie – na podklade ÚPN Z Slavín A6; 

RV/SM/6 – Sokolská - zmena z funkcie viacpodlažná zástavbu obytného územia/kód 101, stabilizované 
územie na málopodlažnú zástavbu obytného územia/kód 102, stabilizované územie – na podklade ÚPN 
Z Slavín A6; 

RV/SM/7 – pod Slavínom - zmena z funkcie zmiešané územia bývania a OV/kód 501, stabilizované územie 
a z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/kód 1110, stabilizované územie na funkciu OV 
celomestského a nadmestského významu/kód 201, stabilizované územie – na podklade  ÚPN Z Slavín A6; 

RV/SM/8 – Javorinská – zmena funkčnej a priestorovej regulácie  z málopodlažnej zástavby obytného 
územia/kód 102, stabilizované územie na OV lokálneho významu/kód 202, rozvojové územie, regulačný kód 
S – na podklade ÚPN Z A4 Mudroňova sever – Palisády;  

RV/SM/9 – Radvanská – zmena regulácie funkčnej plochy OV celomestského a nadmestského významu/kód 
201, rozvojové územie regulačný kód G na regulačný kód S – na podklade ÚPN Z Mudroňova juhozápad; 

RV/SM/10 – cintorín na Žižkovej ul. – zmena z funkcie málopodlažná zástavba obytného územia /kód 102, 
stabilizované územie na vyhradenú zeleň zariadení, cintoríny/kód 1120, stabilizované územie – na podklade 
ÚPN Z Bôrik; 

RV/SM/11 – CMO – úprava hranice PZ CMO – zrušenie neplatnej hranice PZ CMO; 

RV/SM/12 – Podhradie – úprava rozhrania funkcií parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/kód 1110 
a zmiešané územia bývania a OV/kód 501 – na podklade ÚPN Z Podhradie; 

RV/SM/13 – Predstaničný priestor – zmena priestorovej regulácie funkcie OV celomestského a nadmestského 
významu/kód 201, rozvojové územie, regulačný kód S na regulačný kód L -  na podklade autorských zmien 
pôvodného ÚPN hl. mesta; 

RV/SM/14 – Karpatská – zmena regulácie funkčných plôch OV celomestského a nadmestského významu/kód 
201 a zmiešaných území bývania a OV/kód 501 z rozvojových území s regulačnými kódmi J a H na 
stabilizované územia – na podklade ÚPN Z CMO severovýchod; 

RV/SM/15 – Račianske mýto (Smrečianska – Šancová) – zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie 
OV celomestského a nadmestského významu/kód 201 rozvojové územie regulačný kód H na zmiešané územia 
bývania a OV/kód 501, stabilizované územie – na podklade  ÚPN Z CMO severovýchod; 



RV/SM/16 – Račianske mýto (Šancová – Mýtna) – zmena z funkcie viacpodlažná zástavba obytného 
územia/kód 101, stabilizované územie na zmiešané územie bývania a OV/kód 501, stabilizované územie  -  
na podklade  ÚPN Z CMO severovýchod; 

RV/SM/17 – Radlinského – Mýtna – zmena regulácie funkčných plôch OV celomestského a nadmestského 
významu/kód 201, stabilizované a rozvojové územie, regulačný kód I na rozvojové územie, regulačný kód 
J – na podklade ÚPN Z CMO severovýchod; 

RV/SM/18 – I. Karvaša – zmena regulácie funkčných plôch OV celomestského a nadmestského významu/kód 
201, rozvojové územie, regulačný kód J na regulačný kód L a zmiešané územie bývania a OV /kód 501, 
rozvojové územie, regulačný kód I na regulačný kód J - na podklade ÚPN Z CMO severovýchod; 

RV/SM/19 – Kollárovo nám. – zmena regulácie funkčných plôch OV celomestského a nadmestského 
významu/kód 201, rozvojové územie, regulačný kód I na stabilizované územie - na podklade autorských 
zmien pôvodného ÚPN hl. mesta; 

RV/SM/20 – nám . SNP -  zmena regulácie funkčných plôch OV celomestského a nadmestského významu/kód 
201, rozvojové územie, regulačný kód I na stabilizované územie - na podklade autorských zmien pôvodného 
ÚPN hl. mesta; 

RV/SM/21 – pošta nám. SNP – zmena z funkcie technickej vybavenosti – energetika a telekomunikácie/kód 
602, stabilizované územie  na OV celomestského a nadmestského  významu/kód 201, stabilizované územie - 
na podklade autorských zmien pôvodného ÚPN hl. mesta; 

RV/SM/22 – pošta Kolárska – zmena z funkcie technickej vybavenosti – energetika a telekomunikácie/kód 602, 
stabilizované územie  na OV celomestského a nadmestského  významu/kód 201, stabilizované územie - na 
podklade autorských zmien pôvodného ÚPN hl. mesta; 

RV/SM/23 – Kamenné nám. – zmena regulácie funkčnej plochy OV celomestského a nadmestského 
významu/kód 201, rozvojové územie, regulačný kód L na regulačný kód S – na podklade ÚPN Z Dunajská; 

RV/SM/24 – Šafárikovo nám. – zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie OV celomestského 
a nadmestského významu/kód 201, rozvojové územie, regulačný kód I na funkciu zmiešané územia bývania 
a OV, stabilizované  územie  a funkciu parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/kód 1110, stabilizované 
územia -  na podklade autorských zmien pôvodného ÚPN hl. mesta;     

RV/SM/25 – Chalupkova - zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie technickej vybavenosti - 
energetika a telekomunikácie/kód 602, stabilizované územie na zmiešané územia bývania a OV/kód 501, 
rozvojové územie, regulačný kód M -  redukcia plochy TI, vypustenie neplatného ochranného pásma; 
zmena regulácie funkčných plôch OV celomestského a nadmestského významu/kód 201, rozvojové územia, 
regulačné kódy J, K a zmiešané územie  bývania a OV/kód 501, rozvojové územia, regulačný kód J na 
regulačné kódy M; úprava rozhrania funkcií – na podklade UŠ Chalupkova a UŠ Twin City; 

RV/SM/26 – Panorama City – zmena regulácie funkčnej plochy OV celomestského a nadmestského 
významu/kód 201, stabilizované a rozvojové územie, regulačný kód S na rozvojové územie, regulačný kód 
M -  na podklade autorských zmien pôvodného ÚPN hl. mesta;   

RV/SM/27 – Pribinova – zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie OV celomestského a nadmestského 
významu/kód 201; parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/kód 1110, rozvojové územia, regulačný kód S na 
plochy námestí a ostatné komunikačné plochy; parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/kód 1110; OV 
celomestského a nadmestského významu/kód 201, stabilizované a rozvojové územie, regulačné kódy K, M -  
na podklade autorských zmien pôvodného ÚPN hl. mesta (z vyznačených troch lokalít vykazovaných pod 
zmenou č. RV/SM/27 sa len lokalita severne nad Pribinovou nachádza v MČ Staré Mesto, ostatné sú v MČ 
Ružinov);   

RV/SM/28 – PZ CMO – nová hranica PZ CMO (Pamiatková zóna centrálna mestská oblasť) podľa vyhlášky 
Okresného úradu Bratislava č. 1/92 zo dňa 18. 08. 1992 o pamiatkovej zóne Bratislava – CMO -  

zapracovanie legislatívnej zmeny; 

RV/SM/29 – redukcia časti územia kompaktného mesta s výškovým limitom 21 m - na podklade autorských 
zmien pôvodného ÚPN hl. mesta;   



RV/SM/30 – Blumentálska – zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie výroba/kód 301 a z funkcie 
OV celomestského a nadmestského významu/kód 201, stabilizované územie na zmiešané územia bývania 
a OV/kód 501, rozvojové územie, regulačný kód I - na podklade autorských zmien pôvodného ÚPN hl. mesta;   

RV/SM/31 – úprava hranice NKP Slavín – zrušenie úseku hranice - zapracovanie legislatívnej zmeny. 

 

 

Pripomienky k predloženému návrhu ZaD 02: 

 

Na podklade preštudovania  Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy – zmeny a doplnky 02, rok 
2009  má mestská časť Bratislava Staré Mesto nasledovné pripomienky a požiadavky na úpravu materiálu:  

- v kapitole B. 6. 3. (Návrh území pre spodrobnenie priestorového usporiadania a funkčného využitia 
územia na úrovni územného  plánu zóny) požadujeme doplniť do textu - v bode 6. 3. 1. 
(Navrhované ÚPN Z na území jednotlivých mestských častí) aj požiadavku na  spracovanie ÚPN 
Z Chalupkova, ktorá je bezdôvodne vypustená (viď. pôvodný text ÚPN z roku 2007, resp. potrebná 
kompatibilita s textom záväznej časti v ZaD 02 kapitola C. 2. 2. 5 - Určenie častí územia, pre ktoré je 
potrebné obstarať a schváliť ÚPN Z ), 

 

- v kapitole B. 7. (Návrh riešenia socioekonomických funkčných systémov) v bode 7. 2. 3 (Školstvo) je 
potrebné upraviť text, resp. zreálniť požiadavky na návrh lokalizácie ZŠ v rámci území 
zahrnutých do ZaD 02  so zreteľom na navrhované funkčné využitie a charakteristiky funkčných 
plôch, resp. ich výmery (ako príklad uvádzame zónu Chalupkova, Twin City-juh: v rámci plôch OV 
celomestského významu, kód 201 neexistuje v predmetnej zóne pozemok potrebnej výmery pre 
umiestnenie deklarovaného areálového zariadenia 22 triednej ZŠ, ktorý by bol vo vlastníctve mesta ani 
MČ; podobne v rámci funkčných plôch zmiešané územia bývania a OV, kód 501, ktoré tvoria výmeru 
ostatného územia zóny nie sú pozemky vo vlastníctve mesta ani MČ, okrem toho podľa charakteristiky 
týchto plôch sú v nich areálové zariadenia OV s koncentráciou osôb neprípustnou funkciou).  

- Poznámka: V záujme reálnej možnosti naplniť oprávnené potreby budovania socioekonomickej 
infraštruktúry, resp. nekomerčnej OV bolo možné tieto požiadavky premietnuť do návrhu 
verejnoprospešných stavieb a tým podmieniť možnosť rozvoja nových lokalít a ich etapizáciu, 
v zmysle reálnych možností uplatňovania dlhodobých vízií a cieľov zo strategického dokumentu akým 
by ÚPN hl. mesta mal byť (inak zostáva celý návrh riešenia funkčných systémov len v úrovni 
deklárácií,  resp. nenaplnených vízií.) 

 

- v intenciách textu kapitoly B. 12. (Návrh verejného dopravného vybavenia) a so zreteľom na  analýzu 
doterajšieho vývoja uvedenú v podkapitole 12. 1. 3. Scenáre dopravy, cit.: „s odstupom času je 
potrebné konštatovať značnú odchýlku od predpokladaných trendov ako na strane predpokladaných 
prepravných požiadaviek, tak i na strane deľby prepravnej práce medzi MHD a IAD, ktorej príčina 
spočíva najmä v pretrvávajúcom zaostávaní rozvoja dopravnej infraštruktúry, predovšetkým MHD“, 
resp. konštatovania tamtiež, cit.: „v záujme dosiahnutia objektívneho výsledku o udržateľnosti budúcej 
dopravnej situácie je žiaduce aktualizovať jednak samotnú prognózu dopravy a jednak návrh 
komunikačnej siete“ je potrebné doplniť materiál o  etapizáciu výstavby komunikačnej siete 
v navrhovaných lokalitách a územiach ZaD 02 a túto podmieniť (a časovo koordinovať) s 
budovaním jednotlivých prvkov základného komunikačného systému (ZAKOS) a ďalších prvkov 
komunikačnej siete.  

- So zreteľom na vyššie uvedené a skutočnosť, že podmienenie budovania prvkov dopravnej 
infraštruktúry, vrátane vymedzenia obslužných komunikácií v transformujúcich sa územiach medzi 
verejnoprospešné stavby (VPS), sa dá efektívne a účinne len prostredníctvom schválenej 
územnoplánovacej dokumentácie zón (nie štúdií a iných nezáväzných podkladov) musíme hodnotiť 
návrh v ZaD 02 na vypustenie hranice, ktorá vymedzovala v grafickej časti – v Regulačnom výkrese 
územia s potrebou spracovania ÚPN Z za odbornú chybu (alebo iný cieľ). V kontexte uvedeného 
požadujeme vrátenie tejto hranice naspäť do regulačného výkresu, alebo v texte záväznej časti 



ZaD 02 presne vymedziť územia pre spracovanie ÚPN Z (t. zn. vymenovať ohraničenie 
konkrétnych území podľa  existujúcich ulíc).  

 

- v kapitole C. 2. (Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie 
jednotlivých plôch), bod 2. 2. 1. (Intenzita využitia plôch - str. 23 - C úplné znenie) požadujeme 
preformulovať uvedenú definíciu indexu podlažných plôch (IPP) tak, aby bolo jednoznačná, t. zn.: 
že sa jedná o pomer súčtu hrubých podlažných plôch nadzemnej časti zástavby k výmere 
vyhodnocovanej časti funkčnej plochy  na ktorej sa má realizovať zámer.  Dôvody pre úpravu: 
V texte návrhu ZaD 02 je totiž pôvodná definícia z roku 2007, ktorá hovorí že IPP je: „pomer celkovej 
výmery podlažnej plochy nadzemnej časti  zástavby k celkovej výmere vymedzeného územia funkčnej 
plochy“ rozšírená o doplnok: „príp. jej časti“. Takto rozšírená definícia je totiž ešte problematickejšia 
ako pôvodná nakoľko umožňuje rôzny spôsob výpočtu indexu vďaka nejednoznačne určenej 
výmere/plochy v menovateli indexu, zároveň je potrebné zdôrazniť v definícii aj skutočnosť, že sa 
jedná o súčet hrubých podlažných plôch. (Uvedené pripomienky sa opierajú o poznatky oddelení: ÚPN 
a SÚ MČ Bratislava Staré Mesto reflektujúce problémy z aplikačnej praxe  uplatňovania regulácie 
ÚPN hl. m. SR Bratislavy práve v tejto oblasti. Spracovávanie výpočtov IPP mali v praxi totiž 
dokladovať predkladatelia zámerov vo väčšine prípadov aj za celky a funkčné plochy vymedzené 
v ÚPN, ku ktorým nemali potrebné a korektné bilančné údaje nielen spracovatelia zámeru, ale ani 
pracovníci kontrolujúci správnosť vykazovaných údajov, resp. súlad zámeru so stanoveným IPP). 
V danom kontexte je potrebné v definíciách základných pojmov (str. 24 – C úplné znenie) nahradiť aj 
pojem „podlažná plocha“ pojmom „hrubá podlažná plocha“.  

 

- v kapitole C. 2. bod 2. 2.3., odsek 2. (Vyjadrenie regulatívov intenzity využitia územia v regulačnom 
výkrese a v tabuľkovej časti – str. 27 – C úplné znenie) je uvedený kód S: ktorý označuje podľa textu 
rozvojové a stabilizované plochy situované na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia 
dokumentácia podrobnejšieho stupňa (ÚPN – Z), ktorá obsahuje jej reguláciu. Toto označenie bolo 
použité v grafickej časti selektívne len na niektoré plochy už v pôvodnom ÚPN z roku 2007 a opäť aj 
v návrhu ZaD 02 nie je doplnené dôsledne do všetkých plôch, resp. vypustené zo všetkých plôch 
v územiach s platným ÚPN  Z. (Viď. pripomienky a zásadné požiadavky MČ Staré Mesto 
k schválenému územnému plánu hl. mesta zaslané dňa 28. 09. 2007 v zmysle požiadavky vyplývajúcej 
z uznesenia MsZ č. 123/2007, kde sme požadovali doplniť kód „S“ v regulačnom výkrese do všetkých 
funkčných plôch pre ktoré je spracovaná platná podrobnejšia územnoplánovacia dokumentácia. 
Jedná sa o všetky funkčné plochy v územiach zón: Machnáč, A6, Kráľovské údolie – Bôrik, 
Mudroňova juhozápad, A4 Mudroňova sever – Palisády, Dunajská, Podhradie. V tejto súvislosti sme 
upozornili aj na skutočnosť, že zmieneným selektívnym označením kódom „S“ len rozvojových lokalít 
došlo k stavu, že v lokalitách neoznačených resp. v „stabilizovaných územiach“, pre ktoré platí ten 
istý platný územný plán  zóny vznikla situácia, keď tieto môžu byť reglementované de facto podľa 
dvoch dokumentov, ktoré vzhľadom na inak stanovené regulačné prvky nie sú úplne kompatibilné.) 
Vzhľadom k uvedenému požadujeme vylúčiť dvojznačnosť, resp. dvojitý režim regulácie 
jednoduchším a racionálnejším riešením – t. zn. vypustením kódu S zo všetkých plôch 
a ponechať len grafické označenie čiarami ohrani čujúcimi  územia, v ktorých platia územné 
plány zón, ktoré bolo doplnené do legendy už v rámci ZaD 02, vrátane doplnenia názvu príslušnej 
zonálnej dokumentácie (ÚPN Z A4 a pod.) do vnútra takto vymedzeného územia. V „čistopise“ 
regulačného výkresu sa tak plochy území so spracovanými ÚPN zón jasne odlíšia ako prázdne plochy 
bez ďalšieho grafického značenia. 

- v kontexte tejto úpravy v regulačnom výkrese  záväznej časti ÚPN hl. m. SR Bratislavy, ZaD 02 
požadujeme explicitne doplniť aj text záväznej časti o skutočnosť, že v územiach so spracovanou 
a platnou územnoplánovacou dokumentáciou (ÚPN – Z) platí regulácia podľa tejto podrobnejšej 
dokumentácie (tým sa vylúči nezmyselné a pre užívateľov aj mätúce citovanie regulácie podľa ÚPN 
mesta, ktoré bolo používané vo vydávaných  ÚPI a ZS mesta aj v územiach, pre ktoré platí regulácia 
podľa ÚPN zóny).  

 

- požadujeme zároveň v návrhu ZaD 02 vypustiť z kapitoly C. 2, bod 2. 2. 3. z Tabuľky č. 1. 
Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre centrum mesta - mestská časť Staré Mesto (str. 28 
– C úplné znenie): index zastavaných plôch IZP, stanovený ako prípustné maximum a ponechať 



len koeficient zelene KZ, stanovený ako požadované minimum. (Poznámka: požiadavka bola 
uplatnená ako zásadná pripomienka  mestskej časti Staré Mesto na zmenu a úpravu  Časti C – textová 
časť Záväznej časti územného plánu už v stanovisku zo dňa 28. 09. 2007, vrátane uvedenia dôvodov 
pre takúto úpravu. Vypustením, alebo redukovaním problematických regulatívov zo záväznej časti sa 
predíde vo viacerých prípadoch zbytočným následným ZaD, nakoľko logické opravy a úpravy týchto 
nie vždy korektných údajov je potrebné prekonávať zložitým a zdĺhavým  legislatívnym postupom 
prerokovania ZaD). Miera  intenzity využitia jednotlivých rozvojových lokalít je dostatočne 
limitovaná kódom miery využitia územia ku ktorému je priradený príslušný index podlažných 
plôch (IPP) obsiahnutý v tab. č. 1-3.. Ako kompenzáciu za vypustenie tohto parametrického prvku 
záväznej regulácie rozvojových území v tab. 1. – 3. navrhujeme naopak rozšíriť výber a počet 
území a lokalít (blokov), pre ktoré je potrebné spracovať podrobnejšiu zonálnu dokumentáciu, 
resp. spracovať územnoplánovací podklad pre celý blok.  

- V kontexte vyššie uvedenej  úpravy  požadujeme v návrhu ZaD 02 vypustiť z Tabuľky č. 1 aj 
výmery pozemkov uvedené v stĺpci Priestorové usporiadanie, ktoré sa  viažu k funkcii málopodlažná 
bytová zástavba. Vzhľadom k skutočnosti, že všetky rozvojové lokality málopodlažnej bytovej výstavby 
v MČ Staré Mesto sa nachádzajú v lokalitách, pre ktoré sú spracované platné územné plány zón, sú 
tieto výmery stanovené paušálne pre celé mesto irelevantné a nepoužiteľné v MČ Staré Mesto.    

 

- v textovej časti kap. C. 2 (Charakteristika funkčných plôch – str. 37–70 – C úplné znenie)  
požadujeme preformulovať a  upraviť text s uvedenými charakteristikami jednotlivých 
funkčných plôch tak, aby druh stavieb a  zariadení reprezentujúcich dané funkčné využitie (nie 
funkcia, ako je nesprávne uvedené v tabuľkách) bol odvodený z členenia stavieb podľa zákona č. 
50/1976 Zb. (Stavebný zákon) § 43a – 43c. (Pozn.: regulačná funkcia ÚPN spočíva predovšetkým vo 
vymedzení neprípustného funkčného využitia  územia, t. zn. nezlučiteľného s hlavnou funkciou, resp. 
negatívne ovplyvňujúcom túto funkciu. Uvádzaná subjektívna selekcia druhov stavieb zaradených 
v jednotlivých funkčných plochách medzi: prípustné, prípustné v obmedzenom rozsahu a neprípustné 
je v danom kontexte kontraproduktívna a nemá čo hľadať v záväznej časti). 

 

- požadujeme doplniť do textu záväznej časti C. 2. novú kapitolu: Zásady a pravidlá pre osadzovanie 
reklamných a informačných zariadení na území mesta. 

 

V zozname  zmien a doplnkov - tabuľky ku grafickej časti a v jednotlivých výkresoch  požadujeme 
opraviť nasledovné skutočnosti: 

 

2. 1. Komplexné riešenie 

 

- v zmene č. KR/SM/2 - Machnáč - pri Gaštanovej záhrade -  požadujeme opraviť a spresniť text, 
nakoľko citovaná zmena z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód 1110 na 
málopodlažnú zástavbu obytného územia, kód 102 rozvojové územie nie je na podklade riešenia ÚPN 
Z Machnáč (ten v danej lokalite naopak navrhuje rozšírenie vysokého listnatého porastu – 
nezastaviteľné plochy). Je potrebné  zároveň uviesť podklad na akom sa deje predmetná zmena, 

 

- v zmene č. KR/SM/13 - Chalupkova - požadujeme opraviť grafickú časť - výkres: Priestorové 
usporiadanie a funkčné využitie územia - Komplexné riešenie a doplniť medzery medzi 
funkčnými plochami, ktoré reprezentujú komunikácie (viď. značka v legende: plochy námestí 
a ostatné komunikačné plochy), tak ako je to v doteraz platnom ÚPN hl. mesta (predtým značka: 
námestia a priestory dopravných koridorov), resp. analogicky uplatnené aj v grafickom značení 
ostatných území a funkčných plôch s výnimkou zóny Chalupkova. Spôsob vymedzenia 
urbanistických sektorov a rozhrania funkcií prezentovaný vo výkrese Komplexné riešenie - ZaD 
02 - t. zn. bez vymedzenia medzier na komunikácie C2 je neprijateľný nakoľko nezohľadňuje 
riešenia podľa citovaných čistopisov UŠ Twin City a UŠ Chalupkova (viď. návrhy na zmeny 
a doplnky podľa týchto podkladov),  

 



- zmeny č. KR/SM/14 a KR/SM/15 – je potrebné preradiť do tabuliek KR/RU/... nakoľko  nie sú 
zmenami v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ale sú lokalizované v katastrálnom území MČ 
Ružinov, 

 

- doplniť zoznam zmien v texte aj grafike o chýbajúcu položku KR/SM/20 - Panorama City  ktorá 
sa týka zmeny funkčnej plochy 1110 - plochy parkovej a sadovnícky upravenej zelene (pás zelene 
pozdĺž Landererovej ul. v platnom ÚPN hl. m. SR Bratislava) na občiansku vybavenosť  
celomestského a nadmestského významu, ktorá nie  vyznačená ani vo výkrese 2. 1. Komplexné 
riešenie ani v tabuľkách. 

 

2. 2. Regulačný výkres 

 

- zmenu RV/SM/6 - Sokolská – je potrebné vypustiť z regulačného výkresu ako neopodstatnenú  
nakoľko dochádza len k zmene funkcie, ktorá je deklarovaná vo funkčných zmenách a z hľadiska 
intenzity je územie regulované v ÚPN Z A6;   

 

- zmenu RV/SM/7 – pod Slavínom - je potrebné vypustiť z regulačného výkresu ako neopodstatnenú 
nakoľko dochádza len k zmene funkcie, ktorá je deklarovaná vo funkčných zmenách a z hľadiska 
intenzity je územie regulované v ÚPN Z A6;    

 

- zmenu RV/SM/10 – cintorín na Žižkovej ul. -   je potrebné vypustiť z regulačného výkresu ako 
neopodstatnenú nakoľko dochádza len k zmene funkcie, ktorá je deklarovaná vo funkčných zmenách 
a z hľadiska intenzity je územie regulované v ÚPN Z Kráľovské údolie – Bôrik; 

 

- zmenu RV/SM/21- pošta nám. SNP - je potrebné vypustiť z regulačného výkresu ako neopodstatnenú 
– nakoľko v prípade súčasnej aj navrhovanej funkcie sa jedná o stabilizované územie - t. zn. 
nedochádza k zmene intenzity využitia územia, ale len k zmene funkcie, ktorá je deklarovaná vo 
funkčných zmenách;  

- zmenu RV/SM/22 – pošta Kolárska -  vypustiť - dtto ako RV/SM/21; 
 

- v zmene RV/SM/25 - Chalupkova - požadujeme opraviť grafickú časť – Regulačný výkres a 
doplniť medzery medzi funkčnými plochami, ktoré reprezentujú komunikácie (viď. značka 
v legende: plochy námestí a ostatné komunikačné plochy),  tak ako je to v doteraz platnom ÚPN hl. 
mesta (predtým značka: námestia a priestory dopravných koridorov), resp. analogicky uplatnené aj 
v grafickom značení ostatných území a funkčných plôch s výnimkou  zóny Chalupkova. Spôsob 
vymedzenia urbanistických sektorov a rozhrania funkcií prezentovaný v Regulačnom výkrese – 
ZaD 02 – t. zn. bez vymedzenia medzier na komunikácie C2 je neprijateľný nakoľko 
nezohľadňuje riešenia podľa citovaných čistopisov UŠ Twin City a UŠ Chalupkova (viď. návrhy 
na zmeny a doplnky podľa týchto podkladov),  

 

- v zmene RV/SM/26 - Panorama City - opraviť text  a doplniť ho aj o nevymenovanú zmenu 
funkčnej plochy 1110 – plochy parkovej a sadovnícky upravenej zelene (pás zelene pozdĺž 
Landererovej ul. v platnom ÚPN hl. m. SR Bratislava) na občiansku vybavenosť  celomestského a 
nadmestského významu tak ako je zahrnutá v Regulačnom výkrese – ZaD 02, resp. vyznačiť novú 
zmenu RV/26/a, 

 

- v zmene RV/SM/27 – Pribinova – opraviť zmätočný text tabuľky a vyznačiť ako zmenu v Starom 
Meste len jednu z troch lokalít evidovaných v grafike pod č. zmeny RV/SM/27, ktorá sa nachádza 
severne nad Pribinovou ul.(nárožie Pribinova–Čulenova), nakoľko ostatné plochy evidované pod 
číslom predmetnej zmeny nie sú v katastrálnom území Staré  Mesto, ale v k. ú. Ružinov. Zároveň je 
potrebné  doplniť text o skutočnú zmenu v regulácii, ktorá sa týka zmeny kódu S na regulačný kód K. 

 



Záver 

 
Na podklade uplatnených pripomienok a požiadaviek mestskej časti na úpravu materiálu: Zmeny a 

doplnky územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, ZaD 02 je potrebné  konštatovať,  že sa naplnili 
prognózy odborných pracovníkov z oblasti územnoplánovacej praxe, ktoré odzneli už pri prerokovaní, 
resp. schvaľovaní pôvodného dokumentu územného plánu - t. zn., že dokument vo forme ako bol 
predložený a schválený bude vyvolávať permanentné požiadavky na zmeny a doplnky územného plánu 
mesta, ktoré však nevyplývajú z titulu zmenených podmienok v území, ale na podklade  nesprávne 
nastavenej regulácie funkčného a priestorového usporiadania.  

 
Z veľkého počtu nárokovaných zmien v celomestskom kontexte, resp. ich charakteru je zrejmé, že 

z metodického hľadiska bola regulácia územia v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy stanovená neadekvátne 
stupňu územnoplánovacej dokumentácie a k miere poznania územia celého mesta, a zároveň je 
absolútne nepružná (až rigidná)  z hľadiska skutočných meniacich sa potrieb územia, resp. alokácie 
aktivít v čase a priestore.  Vo vzťahu k uvedeným výhradám však nepriniesol žiaduci efekt – t. zn. 
systémové (logické) úpravy „preregulovanej“ regulácie územného plánu, ktoré sú potrebné v záujme 
sprehľadnenia a zjednodušenia práce s dokumentom, ani predložený Návrh zmien a doplnkov 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ZaD 02. 

 

V daných súvislostiach predpokladáme konštruktívny a racionálny prístup a zohľadnenie všetkých 
vecných pripomienok a požiadaviek mestskej časti  na úpravu materiálu: Územný plán hl. mesta SR 
Bratislava,  zmeny a doplnky 02, ktorých cieľom bolo predovšetkým zlepšiť  kvalitu tohto strategického 
dokumentu so zreteľom na jeho primárnu funkciu – t. zn. ako efektívneho a účinného nástroja územnej 
politiky mesta v procese územného rozhodovania. V tomto smere očakávame hlavné pozitívum 
z akceptovania uplatnených požiadaviek metodického charakteru, ktoré by mohli eliminovať 
predovšetkým následné aktualizácie dokumentu (ktoré vzhľadom na avíza o príprave ďalších „balíkov 
ZaD“ budú naďalej pokračovať). 

 

 

S pozdravom 

                                                                                                     Ing. arch. Andrej Petrek    

                                                                                                     starosta mestskej časti 

Co: TU: OUP, SÚ 

 


