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Vec: Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 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 Dunajská, zmeny a doplnky rok 2009, ktorý obstaralo Hlavné mesto SR Bratislava a spracovala 
Architektonická kancelária: Ing. arch. Olivek Peržel, autorizovaný architekt SKA 0145 AA  a kol.v roku 
2009, a po jeho prerokovaní v odborných komisiách pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto vydáva mestská časť nasledovné  

 
 

stanovisko 
 
 
1. Časť konštata čná:  
 

Dôvody pre obstaranie návrhu zmien a doplnkov územného plánu zóny Dunajská, rok 2009 vyply-
nuli z povinnosti orgánu územného plánovania sledovať aktuálnosť územnoplánovacej dokumentácie (v 
zmysle § 30 stavebného zákona).   

Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky rok 2009 je plynulým pokračovaním Územného 
plánu zóny Dunajská z roku 1996 a Zmien a doplnkov rok 2005. V súvislosti s vývojom v zóne Dunajská 
boli v predmetnej lokalite evidované investičné zámery, ktoré vyvolali potrebu overenia v aktualizácii 
regulácie priestorového usporiadania a funkčného využitia verejného dopravného a technického vyba-
venia oproti platnej regulácii schválenej územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán zóny Dunaj-
ská, zmeny a doplnky rok 2005. Všetky podnety boli overené z pohľadu ich funkčnej náplne, súladu, 
resp. rozporu so základnou urbanistickou koncepciou zóny, pričom hlavnými kritériami posúdenia záme-
rov bola poloha a umiestnenie stavby na pozemku, dodržanie uličnej a stavebnej čiary, rozsah a výška 
zastavania a napojenie na dopravnú a technickú infraštruktúru. V danom kontexte boli zároveň posúde-
né vplyvy rozsahu a miery využitia pozemkov vo vzťahu k platným koeficientom zastavanosti, po-
dlažnosti a dosiahnutého podielu zelene, ako aj zhodnotenie architektonického riešenia stavieb 
z hradiska zachovania charakteru existujúcej zástavby v území.    

 
Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky rok 2009 (ďalej Z a D) je zdokumentovaný v texto-

vej časti, v regulačných listoch a grafickej časti elaborátu. 
 
Vymedzenie riešeného územia zostáva bezo zmien. Predkladaná aktualizácia v Za D sa týka: 

drobných úprav názvoslovia v textovej časti územného plánu zóny, ktoré vyplynuli z priemetu názvoslo-
via použitého  v územnom pláne hl. mesta SR Bratislavy, ďalej predovšetkým zmien v kapitole: e) Návrh 
priestorového a funkčného usporiadania územia, zásad jeho využitia a limitov (tieto sú premietnuté aj do 
grafickej časti a regulačných listov), zmeny celej kapitoly: j) Návrh koncepcie dopravy a zmien 
a doplnkov kapitoly: k) Technická vybavenosť.  
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Navrhované zmeny, resp. úpravy regulatívov priestor ového a funk čného usporiadania územia sa 
týkajú týchto konkrétnych blokov: 

 
- Blok č 17/5 – záväzná časť sa dopĺňa o možnosť nadstavby: 17/5 - d:  polyfunkčný dom – pre-

stavba objektu s možnosťou: zvýšenia o jednopodlažnú nadstavbu nad celým pôdorysom – max. 
výška 4NP + podkrovie (výška hlavnej rímsy 14, 5 m, ustúpeného podlažia 17, 5m) a dvorovej 
dostavby zabezpečujúcej požiadavku parkovania objektu,  

 
- Blok 17/8  – záväzná časť sa dopĺňa o možnosť novostavby: 17/8 - d: novostavba nemocnice 

sv. Michala, a. s. (na mieste bývalej detskej fakultnej nemocnice po jej asanovaní) - max. výška 
5NP + ustúpené podlažie (výška hlavnej rímsy 21, 5m; ustúpené podlažie 24, 5m), 

 
- Blok 17/8 – záväzná časť sa dopĺňa aj o regulatívy funkčného využitia pre 17/8 – e: Revitalizá-

cia mestského parku Dunajská ulica na parc. č. 8667/1, 2, 6, 7 (vrátane návrhu asanácie ne-
funkčných objektov verejného stravovania),     

 
- Blok 17/9 – záväzná časť sa v odseku Verejnoprospešné stavby: 17/9 – a: koncepcia NS MHD 

v dopravnom riešení sa upravuje v intenciách schválených zmien a doplnkov ÚPN hl. m. SR 
Bratislavy, ZaD  01, rok 2008 (pre zónu Dunajská to znamená zmenu trasovania podzemného 
koľajového systému a zmenu prestupnej stanice Kamenné námestie na priebežnú v inej polohe - 
kopírujúcej Dunajskú ul. na kontakte s Kamenným nám.),  

 
- Blok 18/1 – záväzná časť (v textovej časti je nesprávne uvedený ako bezo zmien) sa mení 

možnosť nadstavby: 18/1 – e: z pôvodných 5 NP + ustúpené podlažie na 6 NP + ustúpené po-
dlažie,  (výška rímsy zostáva 19, 6 m), 

 
- Blok 18/7 – záväzná časť  v Regulatívoch priestorového usporiadania: 18/7 – a: sa mení: výš-

kový limit Bezručova 5: na 5-9 NP (výška rímsy - zachovaný jestvujúci stav) a výškový limit 
Bezručova 3: na 6-7 NP (výška hlavnej rímsy 25, 20 m) a v Regulatívoch funkčného využitia sa  
mení funkcia zdravotníctva na: funkciu občiansku vybavenosť (73 %), bývanie (27 %) a zároveň 
sa dopĺňa podzemná parkovacia garáž (290 stojísk), 

 
- Blok 18/8 – záväzná časť v odseku Novostavby: 18/8 – a: sa mení a podstatne redukuje plocha  

polyfunkčného domu - s orientovaním fasád do Štúrovej ulice a do čela bloku  v prospech re-
konštrukcie mestského parku vo vnútrobloku Štúrova – Gajova s cieľom tento prepojiť funkčne 
a vizuálne s Parčíkom s Kačacou fontánou na Šafárikovom námestí. Zároveň sa mení aj: výš-
kový limit: 4 NP (výška rímsy 14, 0 m), stavebné čiary - priestor v čele bloku (na mieste bývalé-
ho Landererovho paláca) nemá byť zastavaný objektom kopírujúcim uličnú čiaru z námestia 
(v predĺžení línie Dobrovičovej ulice) a ustúpením uličnej čiary (Alžbetínska ulica).  Regulatívy 
funkčného využitia: sú doplnené o podzemnú parkovaciu garáž. 

 
- Blok 18/12 – záväzná časť v  Regulatívoch priestorového usporiadania: 18/12 – a: sa mení po-

dlažnosť, resp. možnosť nadstavby na Bezručovej  na 6NP + ustúpené podlažie (z pôvodných 
5NP + strecha), zachovávajúc výšku rímsy vedľajšieho objektu, 

 
- Blok 19/2 - záväzná časť v Regulatívoch priestorového usporiadania: 19/2-b:  sa mení po-

dlažnosť, resp. možnosť nadstavby objektu na Lazaretskej ulici 19 na max. 3 NP + sedlová stre-
cha s využitím podkrovia (z pôvodných 2 NP + strecha), 

 
-  Blok 19/2 - záväzná časť v Regulatívoch priestorového usporiadania: 19/2 – c: sa mení po-

dlažnosť, resp. možnosť nadstavby objektu na Grösslingovej ulici 55 na max. 3 NP + sedlová 
strecha s možnosťou využitia podkrovia na obytnú funkciu (z pôvodných 2NP + strecha), 

 
- Blok 19/2 - záväzná časť v Regulatívoch priestorového usporiadania: 19/2 – d: sa mení po-

dlažnosť, resp. možnosť nadstavby objektu na Lazaretskej 17 na max. 3 NP + sedlová strecha 
s možnosťou využitia podkrovia na obytnú funkciu (z pôvodných 2NP + strecha), 

 
- Blok 19/5 – záväzná časť v Regulatívoch priestorového usporiadania: 19/5 – e: sa dopĺňa mož-

nosť nadstavby existujúceho pavlačového objektu  na Továrenskej ulici (vo vnútrobloku) 
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o plnohodnotné podkrovie, s možnosťou využitia na obytnú funkciu; výškový limit: max. 2 NP + 
podkrovie.  

 
 
Navrhované zmeny, resp. úpravy textovej časti sa týkajú nasledovných kapitol: 
 
 

- úprava a doplnenia textu kapitoly: h) Návrh územných systémov a prvkov ekologickej stability 
v zmysle vyššie citovaných zmien v blokoch č.: 17/8 a 18/8, 

 
- úprava a doplnenia textu kapitoly: i) Chránené územia, vymedzenie ochranných pásiem o Po-

žiadavky pamiatkovej ochrany  v blokoch č.: 17/5 - d (Tesco) a 18/7 - a (Bezručova), 
 

- nová kapitola: j) Návrh koncepcie dopravy, ktorá nahrádza v plnom rozsahu identickú kapitolu z 
ÚPN Z Dunajská, rok 2005, ktorá reflektuje v dopravnom riešení zmenu trasy NS MHD ako 
vplyv implantovania  schválených zmien a doplnkov ÚPN hl. m. SR Bratislavy, ZaD 01, rok 
2008 (pre zónu Dunajská to znamená predovšetkým zmenu trasovania podzemného koľajového 
systému a zmenu prestupnej stanice Kamenné námestie na priebežnú v inej polohe - kopírujúcej 
Dunajskú ul. v kontakte s Kamenným nám.), 

 
- úprava a doplnenie textu kapitoly k) Technická vybavenosť (v kapitole: k. 1 Zásobovanie vodou 

– úprava existujúcich trás vodovodu v Špitálskej a na Jakubovom nám., a doplnenie existujúcich 
vodovodov vo Ferienčíkovej, Francisciho a Janáčkovrej ulici;   v kapitole k.3 Zásobovanie elek-
trickou energiou – vypustenie TS v bloku 18/8 a nahradenie TS 428 v bloku 17/8 v rámci pre-
stavby objektu Nemocnice sv. Michala;  v kapitole k. 4 Zásobovanie plynom – vypustenie návr-
hu STL plynovodu v bloku 18/8; v kapitole k. 5 Zásobovanie teplom – vypustenie návrhu odo-
vzdávajúcej stanice tepla (OST) v bloku 18/8)  vrátane vyznačenia všetkých týchto dielčich 
zmien aj v grafickej časti dokumentácie. 
 

 
2. Pripomienky a požiadavky na úpravu predloženého materiálu 

 
 

v Bloku č. 17/5: 
- opraviť v textovej časti - v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania ma-

ximálnu podlažnosť na 4 NP + podkrovie, tak aby bola v súlade s údajmi uvádzanými 
v regulačnom liste predmetného bloku, resp. v grafickej časti materiálu, 

 
v Bloku č. 18/7- a: 

- doplniť do regulácie funkčného využitia v textovej časti a v regulačných listoch stanovenie mi-
nimálneho podielu zdravotníckej funkcie z celkového percentuálneho zastúpenia určeného pre 
občiansku vybavenosť (čiastočná kompenzácia za zmenu pôvodnej zdravotníckej funkcie areálu 
- predovšetkým zrušenia ambulancií všeobecných lekárov),  

 
v Bloku č. 18/8: 

- požadujeme upraviť reguláciu v časti bloku 18/8 - a v zmysle kompromisného riešenia, t. zn. na-
ďalej uvažovať so zastavaním čela bloku objektom kopírujúcim uličnú čiaru zo Šafárikovho ná-
mestia (v predĺžení línie Dobrovičovej ulice), ale bez možnosti pokračovania krídla novostavby 
pozdĺž Alžbetínskej ulice. V kontexte tejto úpravy požadujeme zároveň redukovať hĺbku navrho-
vanej zástavby v čele bloku a túto prispôsobiť merítku typických kontaktných blokov v území zó-
ny, 

 
k textu kapitoly j) Návrh koncepcie dopravy, odsek 4. 4. – Statická doprava: navrhované zmeny (zvýše-
nie) kapacít podzemných garáží  v blokoch 17/9 a 18/7 popisované v texte je potrebné uvádzať ako 
smerné a ich verifikáciu podmieniť spracovaním dopravného posúdenia kapacity komunikačnej siete 
v následnej dokumentácii (DUR). 
 

So zreteľom na skutočnosť, že navrhované zmeny a doplnky v jednotlivých blokoch a kapitolách 
nie sú v rozpore so základnou urbanistickou koncepciou územného plánu zóny Dunajská nakoľko pred-
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stavujú len minimálne korekcie regulatívov výškového limitu objektov, ktoré nenarúšajú vzhľad uličného 
exteriéru, resp. v prípade podnetov týkajúcich sa výraznejších zmien funkčného využitia boli s mestskou 
časťou konzultované už  v priebehu spracovania (na kvalitárskych výboroch počas spracovávania do-
kumentácie), nemáme k predloženému elaborátu zmien a doplnkov ďalšie pripomienky. 

 
   
 

Záver:  
 

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

 
 
 

  
S pozdravom 

  
                                                                                  Ing. arch. Andrej Pe trek 
                                                                                  starosta mestskej časti 
 
 
 
Co: TU: oddelenie ÚPN 


