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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Územného plánu zóny Majerníková - severná časť 
 
 

Subjekt Vyjadrenie číslo zo dňa Požiadavka Výrok  
oznamuje:  č.04107/2014/ROP-002/2781 

zo dňa 10.02.2014 - riešené územie sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, 
heliportov a leteckých pozemných zariadení 

berie sa na vedomie 
Dopravný úrad, 
Letisko 
M.R.Štefánika, 
Bratislava  upozorňuje:  
  - je nutné prerokovať v zmysle § 30 leteckého zákona: 

• stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom 
• stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na 

prírodných alebo umelých vyvýšeninách 
• zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných 

prístrojov a leteckých pozemných zariadení 
• zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla 

berie sa na vedomie 

  oznamuje:  
  - Dopravný úrad sa stal od 1.1.2014 právnym nástupcom 

Leteckého úradu SR. 
berie sa na vedomie 

  upozorňuje:  
  - toto stanovisko je vydané je vydané len z hľadiska záujmov 

civilného letectva 
berie sa na vedomie 

Krajské riaditeľstvo 
hasičského 
a záchranného zboru 
v Bratislave 

KRHZ-BA-OPP-154/2014 
zo dňa 31.1.2014 

nemá pripomienky berie sa na vedomie 

záväzné stanovisko:  Krajský pamiatkový 
úrad Bratislava 

č.KPUBA-2014/3785-
2/11751/GLE 
zo dňa 25.2.2014 

1. v samostatnej kapitole uviesť podmienky ochrany 
potenciálnych archeologických nálezov na riešenom území 
špecifikovaný podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona 
v územnom a stavebnom konaní na základe posúdenia 
predloženej projektovej dokumentácie posudzovanej stavby 
v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového zákona 

akceptuje sa, samostatná 
kapitola sa dopracuje. 
Podmienky ochrany 
potenciálnych 
archeologických nálezov 
budú uvedené aj 
v záväznej časti 
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Subjekt Vyjadrenie číslo zo dňa Požiadavka Výrok  
  2. obstarávateľ, alebo ním splnomocnená osoba predloží KPU 

BA na posúdenie dokumentáciu v ďalších etapách prípravy 
územného plánu 

akceptuje sa, 
dokumentácia sa v ďalších 
stupňoch predloží na 
posúdenie 

  - toto záväzné stanovisko stráca platnosť po uplynutí troch 
rokov, ak nedošlo k jeho použitiu na účely, na ktoré je 
určené 

berie sa na vedomie 

stanovisko z hľadiska územného plánovania:  Bratislavský 
samosprávny kraj 

č.100719/2014 
zo dňa 4.2.2014 - nie je možné zodpovedne posúdiť návrh v súlade s ÚPN R-

BSK, ktorý je zameraný na regionálne rozvojové zámery 
a jeho grafická časť je vypracovaná v mierke 1:50 000 

berie sa na vedomie 

  - návrh je v súlade s regulatívom č. 6.4. záväznej časti ÚPN 
R-BSK 

berie sa na vedomie 

  pripomienky z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny 
(ÚSES): 

 

  - do návrhu textovej časti je potrebné uviesť, že v tesnej 
blízkosti severozápadne od riešeného územia sa nachádza 
CHKO Malé Karpaty a provincionálne biocentrum PBc 
Devínska Kobyla 

akceptuje sa, text bude 
upravený v zmysle 
pripomienky 

záväzné stanovisko:  č.HŽP/3964/2014 
zo dňa 12.02.2014 - súhlasí sa s návrhom berie sa na vedomie 
 odôvodnenie:  

Regionálny úrad 
verejného 
zdravotníctva 
Bratislava, hlavné 
mesto so sídlom 
v Bratislave 

 - predložený návrh nie je v rozpore s platnými právnymi 
predpismi určenými na ochranu verejného zdravia 

berie sa na vedomie 

oznamuje:  
- v riešenom území nemá žiadne záujmy berie sa na vedomie 

Okresný úrad 
Bratislava, odbor 
cestnej dopravy a 
pozemných 
komunikácií 
 

č.OU-BA-OCDPK-
2014/01090/STE 
zo dňa 13.02.2014 - nemá k predmetnému návrhu žiadne pripomienky berie sa na vedomie 
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Subjekt Vyjadrenie číslo zo dňa Požiadavka Výrok  
požaduje:  Okresný úrad 

Bratislava, odbor 
krízového riadenia 

č.OU-BA-OKR1-
2014/16437/2 
zo dňa 06.02.2014 

- v ďalších stupňoch UPP a UPD v časti verejné dopravné 
a technické vybavenie územia pre jednotlivé samostatné 
celky resp. jednotlivé stavby navrhnúť a spracovať riešenie 
z hľadiska civilnej ochrany v rozsahu požiadaviek 
a ustanovení: 
• §§ 2, 3, 4, 6, 16 a 19 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 
• §§ 4, 5 a 6 vyhlášky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach 

na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek 
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany 

• vyhlášky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na 
zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok 
informačného systému civilnej ochrany 

akceptuje sa, požiadavka 
sa bude riešiť v rámci 
územného konania 

  - predložiť na posúdenie a odsúhlasenie ďalšie stupne UPP 
a UPD so zapracovaním požiadaviek civilnej ochrany 

akceptuje sa, ďalšie stupne 
ÚPD sa predložia na 
posúdenie 

  upozorňuje:  
  - na zmenu legislatívy v civilnej ochrane obyvateľstva:  

• Zákon NR SR č. 395/2011 Z. z. 
• Zrušené nariadenie vlády SR č. 166/2004 Z. z. 

berie sa na vedomie 

  Smerodajným dokumentom pri uplatňovaní stavebno-
technických požiadaviek na ochranné stavby CO je Analýza 
územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí. 

berie sa na vedomie 

uvádza:  č.36236/14967/2014 
zo dňa 9.2.2014 - predložený zámer neuvažuje so záberom poľnohospod.pôdy. 

- V prípade, že by došlo k záberu poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodársky účel je potrebné riadiť sa ust. § 12, 13, 
14 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. 

berie sa na vedomie 
Okresný úrad 
Bratislava, odbor 
opravných 
prostriedkov, referát 
pôdohospodárstva 

 - Vzhľadom na uvedené skutočnosti nemá k predloženému 
zámeru námietky 

berie sa na vedomie 
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Subjekt Vyjadrenie číslo zo dňa Požiadavka Výrok  
upozorňuje:  Okresný úrad 

Bratislava, odbor 
starostlivosti o 
životné prostredie, 
oddelenie ochrany 
prírody a vybraných 
zložiek životného 
prostredia 

č.OU-BA-OSZP3-
2014/1094/DAM/IV-EIA 
zo dňa 14.02.2014 

- strategický dokument je predmetom zisťovacieho konania 
o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu v zmysle 
§ 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie 

berie sa na vedomie s tým, 
že oznámenie 
o strategickom dokumente 
bolo zaslané na príslušný 
úrad. Doručené bolo 
10.03.2014 

oznamuje:  Okresný úrad 
Bratislava, odbor 
starostlivosti o 
životné prostredie, 
oddelenie ochrany 
prírody a vybraných 
zložiek životného 
prostredia 

č.OU-BA-OSZP3-
2014/1119-2/ROP 
zo dňa 04.03.2014 

- stanovisko k návrhu územnoplánovacej dokumentácie vydá 
až po ukončení posudzovania jeho vplyvov na životné 
prostredie 

berie sa na vedomie, 
v súčasnosti prebieha 
zisťovacie konanie 

konštatuje:  Okresný úrad 
Bratislava, odbor 
výstavby a bytovej 
politiky, oddelenie 
územného plánovania 

č. V/2014/00270-7/HOM 
zo dňa 7.5.2014 - návrh ÚPD z decembra 2013 je vypracovaný v súlade so 

znením §§ 22 a 23 platného SZ a v súlade s jeho 
vykonávacou vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z., je 
v súlade so schváleným Zadaním ÚPD z roku 2013 ako aj so 
záväznou časťou ÚPN hl. mesta SR Bratislavy schváleného 
v roku 2007 v zmysle neskorších zmien a doplnkov ako 
vyšším stupňom ÚPD, a bude slúžiť pre toto územie ako 
základný prehlbujúci podklad pre reguláciu výstavby 
v rámci tejto zóny 

berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - Odbor výstavby a bytovej politiky Okresný úrad Bratislava 
sa v zmysle §§ 22 a 23 SZ nevyjadruje, po prerokovaní 
návrhu ÚPN zóny a po vyhodnotení stanovísk 
a pripomienok k nemu, podľa ods. 4 § 23 SZ ho MČ 
Bratislava – Karlova Ves ako obstarávateľ požiada 

berie sa na vedomie 
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Subjekt Vyjadrenie číslo zo dňa Požiadavka Výrok  
o posúdenie v súlade s ods. 4 §-u 25 platného stavebného 
zákona, aby mohol zistiť, či postup obstarania 
a prerokovania bol v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi v zmysle ods. 1 a 2 toho istého §-u SZ, nakoľko 
bez jeho kladného stanoviska nemôže byť Návrh ÚPN 
Z právoplatne schválený, resp. schválenie bude v zmysle 
ods. 6 §-u 25 SZ v celom rozsahu neplatné. 

oznamuje:  Okresný úrad 
Bratislava, 
pozemkový a lesný 
odbor  

č.Sp.zn.OU-BA-PLO-
2014/5282 č.k.5196/14-GRO 
zo dňa 30.01.2014 

- postupuje žiadosť na vybavenie vecne a miestne 
príslušnému orgánu (OÚ BA, odbor opravných prostriedkov, 
referát pôdohospodárstva) 

berie sa na vedomie 

Hlavné mesto SR 
Bratislava 

č.MAGS OKUS 41676/14-
17544 
zo dňa 6.3.2014 

stanovisko: 
k predloženému návrhu z hľadiska urbanistického riešenia, 
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
uplatňuje tieto pripomienky:  

 

  - s navrhovaným funkčným využitím a priestorovým 
usporiadaním zástavby súhlasí. 

berie sa na vedomie 

  Návrh regulácie využitia územia v jednotlivých sektoroch 
zón: 
regulačný územný celok (sektor) S09: 

 

  - vylúčiť regulatív „vylúčenie intervenčných zásahov v rámci 
regulovaného územného celku“ 

akceptuje sa, v zmysle 
vznesenej pripomienky 

  - prepracovať časť „návrh funkčného využitia územia“, ktorý 
je v rozpore so súčasným využitím sektoru 

akceptuje sa, uvedená časť 
sa preverí v zmysle 
pripomienky 

  - vo všetkých sektoroch riešiť problematiku parking-garáží 
pod terénom a navrhnúť prípustné, resp. neprípustné 
umiestnenie parking-garáží 

pripomienka dorokovaná 
dňa 12.06.2014. V textovej 
časti sa bude v rámci 
prípustnej funkcie sektoru, 
v ktorom by bolo možné 
podzemný parking 
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Subjekt Vyjadrenie číslo zo dňa Požiadavka Výrok  
umiestniť, definovať 
parkovací dom s veľmi 
presnými reguláciami 
nadzemnej a podzemnej 
časti. V grafickej časti sa 
podzemný parkovací dom 
nebude zakresľovať do 
jednotlivých regulačných 
sektorov. 

  výkres 05 „Funkčná, hmotovo-priestorová regulácia“:  
  - navrhnúť prehľadné grafické vyjadrenie regulovaných plôch 

napr. športové plochy, detské ihrisko-návrh“ a „pešie trasy , 
spevnené plochy“ sú graficky identické 

akceptuje sa, výkres 05 sa 
v zmysle pripomienky 
upraví 

  - vyznačiť verejnoprospešné stavby - napr. Verejnoprospešná 
stavba č. 1 „dobudovanie peších komunikácií a detského 
ihriska v priestore Hlaváčikova-Majerníkova p. č. 1660/1“ 
sa navrhuje v kapitole B12 

akceptuje sa, text sa upraví 
podľa pripomienky 

  - požaduje doplniť údaj o výmere riešeného územia akceptuje sa, údaj 
o výmere územia sa doplní 

  - požaduje doplniť o výkres analýzy vlastníckych vzťahov 
v území (pozemky vo vlastníctve štátu, mestské, súkromné) 

akceptuje sa, výkres 
vlastníckych vzťahov sa 
v zmysle pripomienky 
doplní 

  Zeleň, tvorba kraj iny:  
  - ku kapitole B-6.5 nemá pripomienky berie sa na vedomie 
  podporuje tendenciu odporučeného spôsobu ozelenenia , kedy 

sa vo viacerých sektoroch uvažuje s rekultiváciou zelene 
obytného prostredia 

berie sa na vedomie 

  Hluk, odpady, špecifické zložky:  
  - upozorňuje, že v textovej časti v kap. B9 a C1 je 

v jednotlivých sektoroch v zozname neprípustných funkcií 
berie sa na vedomie s tým, 
že text sa v zmysle 



 

 
 

8 

Subjekt Vyjadrenie číslo zo dňa Požiadavka Výrok  
treba opraviť na „zariadenia nakladania s odpadmi“ pripomienky opraví 

  Verejné dopravné vybavenie územia:  
  - neuplatňuje žiadne pripomienky berie sa na vedomie 
  Verejné technické vybavenie územia:  
  - opraviť zákon o energetike na č. 251/2012 a citácie z neho akceptuje sa, číslo zákona 

sa opraví 
  Záver:  
  - k predloženému návrhu, ktorý navrhovaným riešením 

stabilizuje skutkový stav v území nemá zásadné 
pripomienky  

berie sa na vedomie 

  - požaduje dopracovať čistopis v zmysle vyššie 
uplatnených pripomienok 

akceptuje sa v zmysle 
pripomienky 

uvádza:  Bratislavská 
vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

č.2904/4020/2014/Hz 
zo dňa 27.02.2014 - návrh v celom území zachováva aktuálne funkčné využitie 

územia bez možnosti ďalšej zástavby, nadstavby, dostavby 
existujúcich objektov. Nie je preto potrebná zmena 
v systéme zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania. 

berie sa na vedomie 

  žiada:  
  - rešpektovať všetky existujúce vodohospodárske zariadenia 

sa nachádzajúce zariadenia BVS, vrátane ich pásiem 
ochrany 

akceptuje sa, 
vodohospodárske 
zariadenia BVS súčasné 
i navrhované sa budú 
rešpektovať 

  uvádza:  
  - v trase existujúcich a navrhovaných verejných 

vodohospodárskych zariadení vrátane ochranného pásma 
treba postupovať v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. 

berie sa na vedomie 

Dopravný podnik 
Bratislava, a.s. 

č. 1947/2000/2014 
zo dňa 03.02.2014 

súhlasí bez pripomienok berie sa na vedomie 
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Subjekt Vyjadrenie číslo zo dňa Požiadavka Výrok  
uvádza:  Slovenská správa 

ciest 
č.5329/2014/2320/3317 
zo dňa 04.02.2014 - vlastníkom a správcom ciest I. II .a III. triedy a miestnych 

komunikácií na území mesta Bratislavy je Magistrát hl. 
mesta SR Bratislavy, preto je potrebné predmetnú ÚPD 
prerokovať s ním 

berie sa na vedomie 

  nemá pripomienky berie sa na vedomie 
Slovenská 
elektrizačná a 
prenosová sústava a.s.  

č.PS/2014/002465 
zo dňa 5.2.2014 

nemá pripomienky berie sa na vedomie 

oznamuje:  Slovenský 
plynárenský 
priemysel 

bez značky 
zo dňa 30.01.2014 - predmetný návrh zaslať na vyjadrenie SPP, distribúcia, a.s berie sa na vedomie, návrh 

sa na príslušný úrad zaslal 
nemá zásadné námietky k navrhnutej urbanistickej 
koncepcii 

 berie sa na vedomie č.4758/220-Škv-2014 
zo dňa 24.03.2014 

požaduje:  

Slovenský 
vodohospodársky 
podnik, š.p., odštepný 
závod Bratislava  - výstavbu nových parkovacích plôch s predpokladaným 

odvodnením do jednotnej kanalizačnej stoky v Hlaváčikovej 
ulici odsúhlasiť BVS, a.s. 

akceptuje sa, výstavba 
nových parkovacích miest 
a spôsob ich odvodnenia 
na Hlaváčikovej ulici sa 
odsúhlasí s BVS a.s. 

oznamuje:  Igor Pompa, 
Varšavská 22/A 
Bratislava 

bez značky 
zo dňa 07.03.2014 - je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti parcelného čísla 

1669/581 o výmere 875 m2, druh pozemku ostatná plocha, 
zapísanej na LV 3339, parcela registra C v k. ú. Karlova Ves 

berie sa na vedomie 

  pripomienky:   
  1. MČ BA Karlova Ves neprerokovala predmetný návrh s ním 

ako s vlastníkom pozemku, na ktorom navrhuje regulatívy 
neprípustného funkčného využitia 

neakceptuje sa, 
prerokovanie návrhu 
predmetnej zóny je 
v súlade s § 22 a 23 
stavebného zákona. 
Nesúhlasné stanovisko 
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Subjekt Vyjadrenie číslo zo dňa Požiadavka Výrok  
vlastníka pozemku bolo 
opätovne prerokované 
27.03.2014 na MČ BA 
Karlova Ves v Komisii 
výstavby a územného 
plánu pri miestnom 
zastupiteľstve. 

  2. Uvedený pozemok nadobudol na základe kúpnej zmluvy 
v roku 2009. Podľa platnej nadradenej územnoplánovacej 
dokumentácie je súčasťou stabilizovaného územia s číslom 
funkcie 102 – málopodlažná zástavba obytného územia. 
Z tohto dôvodu nemal pochybnosti na pozemku stavať. Jeho 
zámer nie je v rozpore s územným plánom hl. mesta SR 
Bratislavy 

berie sa na vedomie; 
pre novú výstavbu 
v stabilizovanom území 
nie je možné stanoviť 
jednotné ukazovatele 
intenzity využitia územia 
pre celú stabilizovanú 
funkčnú plochu, táto úloha 
musí byť jednoznačne 
riešená na podrobnejšej 
zonálnej úrovni; 
súlad novej výstavby 
s územným plánom hl. 
mesta musí byť vyjadrený 
v záväznom stanovisku hl. 
mesta 

  3. Navrhované zmeny v predmetnej zóne považuje za hrubý 
zásah do svojich vlastníckych práv, ktoré mu zaručuje 
Ústava SR a Charta základných práv EU 

berie sa na vedomie, 
v zmysle platnej 
nadradenej ÚPD (ZaD č. 
02, kap. C2.2.2,) je takéto 
riešenie prípustné 

  4. Navrhovaným ÚPN Z príde k znehodnoteniu uvedeného 
pozemku, ktorý sa nachádza v regulačnom územnom celku 
S.03. Preto nesúhlasí s cieľom návrhu a nesúhlasí 

berie sa na vedomie, 
v zmysle platnej 
nadradenej ÚPD (ZaD č. 
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Subjekt Vyjadrenie číslo zo dňa Požiadavka Výrok  
s navrhovanými neprípustnými regulatívmi funkčného 
využitia daného územia. 

02, kap. C2.2.2,) je takéto 
riešenie prípustné 

  5. nesúhlasí s navrhovanou prípustnou reguláciou funkčného 
využitia územia v regulačnom územnom celku S.03. 

berie sa na vedomie 

  oznamuje:  
  - nikdy nedá súhlas s vysadením akejkoľvek zelene na 

predmetnom pozemku 
berie sa na vedomie 

  žiada:  
  - zohľadniť uvedené pripomienky v návrhu predmetnej zóny neakceptuje sa 
  - prerokovať uvedené pripomienky na úrovni MČ BA Karlova 

Ves pokiaľ nebudú zohľadnené v návrhu a navrhnúť riešenie 
akceptuje sa, pripomienky 
boli prerokované dňa 
27.03.2014 v Komisii 
výstavby a územného 
plánu pri Miestnom 
zastupiteľstve Mestskej 
časti Bratislava - Karlova 
Ves 

 


