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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava Staré Mesto prerokovať 

Informáciu o liste starostky primátorovi 
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územnoplánovacej dokumentácie vo vzťahu 
k územiu RNER PARK. II 
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Bratislava, február 20 II 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

berie na vedomie 

skutočnosť, že starostka mestskej časti Bratislava - Staré Mesto informovala primátora 
mesta Bratislava o aktuálnom stave územnoplánovacej dokumentácie pre územie RIVER 
PARK II a súvisiacej nábrežnej promenády a o procese jej obstarávania resp. zmeny. 



Dôvodová správa 

Starostka požiadala primátora o spoluprácu, ktorej cierom je v maximálnej možnej miere 
presadiť verejný záujem pri ďalšom využívaní územia RIVER PARK II a súvisiacej 
nábrežnej promenády pre stavebné účely a na ďalšie funkcie. 

V súčasnosti platný územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z 
roku 2007 v znení zmien a doplnkov Č. 01 z roku 2008 (ďalej len .platný územný plán 
mesta") reguluje možné územia RIVER PARK II a súvisiacej nábrežnej promenády 
nasledovne: 

- pre plochy, na ktorých sa má nachádzať komplex RIVER PARK II a súvisiaca nábrežná 
promenáda je stanovená funkcia 201 (občianska vybavenosť celomestského a nad 
mestského charakteru) 
- rozvojové územie, k6d miery využitia (stavebnej záťaže) územia s hodnotou H; 

- pre pás súvisiacej nábrežnej promenády je stanovená funkcia 1110 (parky, sadovnícke a 
lesoparkové úpravy). (viď grafický výňatok z platného územného plánu v prílohe č. 2). 
Platný územný plán mesta prikazuje tiež spracovanie územného plánu z6ny tvorenej 
územím RIVER PARK II a súvisiacej nábrežnej promenády (ďalej len .územný plán z6ny"). 

Návrh zmien a doplnkov Č. 02 k platnému územnému plánu mesta, ktorý bol zo strany 
predchádzajúceho primátora Bratislavy predložený a čaká na schválenie mestského 
zastupiteľstva (ďalej len .návrh ZaD 02") prináša oproti platnému územnému plánu mesta 
nasledovné zmeny: 

- pre plochy, na ktorých sa má nachádzať komplex RIVER PARK II sa kód miery využitia 
(stavebnej záťaže) územia mení zo súčasnej hodnoty H na vyššiu hodnotu L. To znamená 
pripustenie podstatne vyššej miery stavebnej záťaže daného územia definovanej 
nasledovnými indexmi: index podlažných plôch IPP max., priemerná podlažnosť zástavby, 
index zastavaných plôch IZP max. a koeficient zelene KZ min. Inými slovami, na území 
RIVER PARK II sa má podľa návrhu ZaD 02 umožniť podstatne masívnejšia zástavba 
(záberom plochy aj výškou) než akú reguluje platný územný plán. Funkcia 201 (občianska 
vybavenosť celomestského a nad mestského charakteru) - rozvojové územie zostáva 
zachované, 

- pásu súvisiacej nábrežnej promenády sa odníma funkcia 1110 (parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy) a priraďuje sa jej funkcia 201 - rozvojové územie, akú má zvyšok 
územia RIVER PARK II, s novo navrhovaným zvýšeným k6dom miery využitia územia L. 
Uvedené znamená, že aj na uvedenej promenáde by sa namiesto mestskej zelene mala 
umožniť výstavba ako na zvyšku územia RIVER PARK II, 
-vypúšťa sa podmienka spracovania územného plánu zóny. (viď grafický výňatok z 
návrhu ZaD 02 v prílohe č. 3) 

Podstata návrhu ZaD 02 vo vzťahu k dotknutému územiu RIVER PARK II a súvisiacej 
nábrežnej promenády je v rozpore s verejným záujmom na budúcom funkčnom využití 
územia RIVER PARK II a súvisiacej nábrežnej promenády. Ďalšie posúvanie hraníc v 
prospech potenciálnych investorov (stavebníkov) v území RIVER PARK II a súvisiacej 
nábrežnej promenády povedie k neprimeranej zahustenosti a výške zástavby a strate 
dôležitej funkcie mestskej zelene. 
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~ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Vážený pán 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
primátor 
Hlavné mesto SR Bratislava 
Primaciálne námestie l 
81499 Bratislava 

Bratislava, 21. január 20 II 

Vec: 
Územnoplánovacia dokumentácia pre územie PKO - žiadosť o spoluprácu 

Vážený pán primátor, 

dovoľte mi, Vás týmto informovať o aktuálnom stave územnoplánovacej 
dokumentácie pre dotknuté územie súčasného Parku kultúry a oddychu (PKO) 
a súvisiacej nábrežnej promenády (ďalej len "dotknuté územie PKO") a o procese jej 
obstarávania resp. zmeny, s cieľom požiadať Vás o spoluprácu, ktorej cieľom je v 
maximálnej možnej miere presadiť verejný záujem pri ďalšom využivaní dotknutého 
územia PKO pre stavebné účely ana ďalšie funkcie. 

V súčasnosti platný územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy z roku 2007 v znení zmien a doplnkov Č. O l z roku 2008 (ďalej len 
"platný územný plán mesta") reguluje možné využitie dotknutého územia PKO 
nasledovne: 

- pre plochy, na ktorých sa v súčasnosti nachádza komplex PKO je stanovená 
funkcia 201 (občianska vybavenosť celomestského a nad mestského charakteru) 
- rozvojové územie, kód miery využitia (stavebnej záťaže) územia s hodnotou H; 

- pre pás suvlslacej nábrežnej promenády je stanovená funkcia 1110 (parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy). 
(viď grafický výňatok z platného územného plánu v prilohe Č. l tohto listu). 
Platný územný plán mesta prikazuje tiež spracovanie územného plánu zóny 
tvorenej dotknutým územím PKO (ďalej len "územný plán zóny"). 

Návrh zmien a doplnkov č. 02 k platnému územnému plánu mesta, ktorý bol zo 
strany predchádzajúceho primátora Bratislavy predložený a čaká na schválenie 
mestského zastupiteľstva (ďalej len "návrh ZaD 02") prináša oproti platnému 
územnému plánu mesta nasledovné zmeny: 

- pre plochy, na ktorých sa v súčasnosti nachádza komplex PKO sa kód miery 
využitia (stavebnej záťaže) územia mení zo súčasnej hodnoty H na vyššiu 
hodnotu L. To znamená pripustenie podstatne vyššej miery stavebnej 
záťaže daného územia definovanej nasledovnými indexmi: index podlažných 



plôch IPP max., priemerná podlažnosť zástavby, index zastavaných plôch IZP max. 
a koeficient zelene KZ min. inými slovami, v dotknutom územi PKO sa má podľa 
návrhu ZaD 02 umožniť podstatne masívnejšia zástavba (záberom plochy aj výškou) 
než akú reguluje platný územný plán. 
Funkcia 20 l (občianska vybavenosť celomestského a nad mestského charakteru) -
rozvojové územie zostáva zachované, 

- pásu súvisiacej nábrežnej promenády sa odníma funkcia 1110(parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy) a priraĎUje sajej funkcia 201-rozvojové územie, akú ma 
zvyšok dotknutého územia PKO, s novo navrhovaným 
zvýšeným kódom miery využitia územia L. 
Uvedené znamená, že aJ na uvedenej promenáde by sa namiesto mestskej 
zelene mala umožniť výstavba ako na zvyiku dotknutého územia PKO, 
-vypúšťa sa podmienka spracovania územného plánu zóny. 
(viď grafický výňatok z návrhu ZaD 02 v prílohe Č. 2 tohto listu) 

Som presvedčená, že podstata návrhu ZaD 02 vo vzťahu k dotknutému územiu PKO 
je v rozpore s verejným záujmom na budúcom funkčnom využití dotknutého územia 
PKO. Ďalšie posúvame hraníc v prospech potenciálnych investorov ( stavebníkov) 
v dotknutom územi PKO povedie k neprimeranej zahustenosti a výške zástavby 
a strate dôležitej funkcie mestskej zelene. 

Vážený pán primátor, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti si Vás dovoľujeme 
požiadať o spoluprácu a koordináciu postupu vo veci územnoplánovacej 
dokumentácie vo vzťahu k dotknutému územiu PKO, a to konkrétne najmä 
nasledovné: 

i) stiahnutie 'späťvzatie l návrhu ZaD 02 v časti týkajúcej sa 
dotknutého územia PKO z rokovania mestského zastupiteľstva, t. j. 
podporu stavu defmovaného v súčasnosti platným územným plánom 
mesta; 

ii) adresovanie výzvy investorovi Henbury Development, ktorý 
pripravuje výstavbu v dotknutom územi PKO, aby v zmysle platného 
územného plánu mesta na svoje náklady zabezpečn spracovanie 
návrhu územného plánu zóny pre dané územie odborne spôsobilou 
osobou. Tento návrh územného plánu zóny by bol ďalej predmetom 
posudzovania a schvaľovania mestskej časti Staré Mesto. 

S pozdravom 

Prílohy: 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

l. Grafický výňatok z platného územného plánu mesta 
2. Grafický výňatok z návrhu ZaD 02 


