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ZADANIE 
pre vypracovanie územnoplánovacieho podkladu: 

„URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KARLOVA VES – LÍŠČÍE ÚDOLIE – SVRČIA“ 
v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

 
 

1. Názov dokumentácie: 
„URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KARLOVA VES – LÍŠČÍE ÚDOLIE – SVRČIA“ 

 
2. Predmet riešenia v zmysle úplného znenia zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov: 
Predmetom riešenia je vypracovanie územnoplánovacieho podkladu – urbanistickej štúdie, v zmysle 
§ 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Urbanistická štúdia bude predstavovať 
koncepčný, spodrobňujúci a overovací územnoplánovací podklad, ktorý bude vypracovaný na základe 
platnej územnoplánovacej dokumentácie obce, ale zároveň môže overiť zmenu funkčného využitia 
a priestorového usporiadania častí riešeného územia a poslúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky 
územného plánu obce. Platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce je Územný plán hlavného 
mesta SR Bratislavy, rok 2007, schválený uznesením MsZ č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 s účinnosťou 
od 1.9.2007, v znení zmien a doplnkov 01, 02, 03, 05. 
 
 
3. Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie: 
 
Urbanistická štúdia má slúžiť: 
1. pre celé riešené územie ako overenie platného ÚPN hl.m. SR a podľa potreby v častiach 

riešeného územia ako podklad pre návrh zmien a doplnkov platného ÚPN hl.m. SR Bratislavy 
2. pre časti riešeného územia, kde bude zachovaný súlad s platným ÚPN hl.m. SR Bratislavy, bude 

UŠ slúžiť ako spodrobnenie platného ÚPN hl.m. SR Bratislavy a koncepčný podklad pre územné 
rozhodovanie v predmetnom území 

 
Urbanistická štúdia bude: 
1. analyzovať súčasný stav a spôsob využívania územia, požiadavky na územie zo strany obyvateľov 

územia a vlastníkov nehnuteľností – v rozsahu podľa aktuálnej dohody s MČ, požiadavky 
mestskej časti, ako aj mapovať známe rozvojové zámery v území. Potrebné je venovať sa najmä 
dopravným koncepciám celomestského charakteru, ktoré v tomto území lokalizujú zariadenia 
celomestského významu – nosný systém MHD, ako aj zariadenia nadmiestneho významu – VPS 
D39: mimoúrovňová križovatka Karloveská – Molecova. Pri týchto zámeroch je potrebné overiť 
ich aktuálnosť, aktuálne predpokladané územné nároky, časové predpoklady realizácie 
a podobne. Z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania územia je potrebné 
overiť odôvodnenosť a aktuálnosť návrhu schváleného v platnom územnom pláne. 

2. urbanistická štúdia navrhne podrobné komplexné riešenie územia ako jedného z centier 
občianskej vybavenosti v priestore Centrum I., vrátane riešenia urbanistickej kompozície, 
hmotovo-priestorového usporiadania, funkčného využitia, dopravnej obsluhy a vybavenosti, 
zelene, technickej infraštruktúry. Riešenie by malo zohľadňovať aktuálny stav majetkovo-
právnych vzťahov v území a navrhnúť aj prípadnú etapizáciu rozvoja územia. 

3. na základe prerokovaného a odsúhlaseného návrhu urbanistickej štúdie budú navrhnuté zmeny 
platného územného plánu mesta. 

 
Následne, podľa rozhodnutia obstarávateľa, by mohla urbanistická štúdia poslúžiť aj ako podklad 
pre vypracovanie územného plánu zóny. 
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Účelom urbanistickej štúdie je navrhnutie koncepcie priestorového usporiadania a funkčného 
využitia riešeného územia. Urbanistická štúdia bude podkladom pre usmerňovanie investičnej 
činnosti v procese územného rozhodovania po jej kladnom prerokovaní a po schválení zmien 
a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR, v časti riešeného územia, ak vyplynú z procesu 
prerokovania. 
 
4. Dôvod a cieľ obstarania predmetu riešenia: 
 
Mestská časť má záujem v riešenom území stabilizovať plochu zelene ako aj stabilizovať existujúcu 
zástavbu rodinných domov a riešiť dopravnú obsluhu a vybavenosť. Mestská časť má záujem 
na návrhu takej celkovej organizácie územia, hmotovo-priestorového usporiadania a funkčno-
prevádzkového využívania územia, aby bolo možné vytvoriť kvalitnú urbanistickú štruktúru, ktorá by 
zodpovedala významnej polohe riešeného územia v rámci Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
 
Cieľom riešenia je zhodnotiť potenciál územia, preveriť únosnosť zaťaženia územia a určiť optimálnu 
mieru intenzity využitia, resp. intenzitu zástavby s riešením dopadov na širšie územie a na dopravný 
systém mesta. 
 
5. Vymedzenie riešeného územia: 
 
Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území Karlova Ves, Mestská časť Bratislava – Karlova 
Ves, mesto Bratislava, okres Bratislava IV., kraj Bratislavský. 
 
5.1. Vymedzenie územia pre riešenie širších vzťahov: rozsah územia pre riešenie širších vzťahov, 
s ohľadom na účelnosť dokumentácie, je potrebné vymedziť tak, aby boli do riešenia zahrnuté všetky 
fenomény, ktoré majú dopad na riešené územie. Samotné vymedzenie územia pre riešenie širších 
vzťahov navrhne spracovateľ urbanistickej štúdie na základe výstupov z analytickej časti a odsúhlasí 
ich s obstarávateľom urbanistickej štúdie. 
 
5.2. Vymedzenie riešeného územia: riešené územie je vymedzené ulicami: Botanická, Karloveská, 
komunikáciou prepájajúcou Karloveskú a Líščie údolie, ďalej ulicami Líščie údolie a Svrčia. 
Výmera riešeného územia predstavuje cca 7 ha. 
 
Vymedzenie riešeného územia je znázornené v Grafickej prílohe. 
 
6. Mierka spracovania: 
6.1. pre širšie vzťahy:   M 1:5 000 
6.2. pre riešené územie:  M 1:1 000 
 
7. Predpokladaný termín spracovania: 
1. etapa –  analytická časť – cca 8 týždňov 
2. etapa –  návrh riešenia – cca 8 týždňov 
3. etapa –  návrh ZaD ÚPN hl.m. SR, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, na základe prerokovanej 

a odsúhlasenej urbanistickej štúdie – cca 2 týždne 
Termín bude dohodnutý v zmluve medzi spracovateľom a obstarávateľom urbanistickej štúdie. 
 
8. Spôsob prerokovania: 
 
Urbanistická štúdia bude obstaraná obstarávateľom prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. 
Obstarávateľ zabezpečí prerokovanie s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, dotknutými 
fyzickými a právnickými osobami, v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona. Spôsob 
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prerokovania bude definitívne stanovený po spracovaní urbanistickej štúdie a to v súčinnosti 
s Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves. 
 
Predpokladá sa, že v prerokovaní budú oslovené nasledovné inštitúcie: 
 
1. Hlavné mesto SR Bratislavy, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 

Bratislava 
2. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 
3. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Pribinova 2, 812 72 

Bratislava 
4. Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 
5. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
6. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľudovíta 

Štúra 1, 812 35 Bratislava 
7. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, 

Odbor dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 1 
8. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
9. Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 2211/14, 811 08 Bratislava 
10. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
11. Okresný  úrad  Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Lamačská cesta 6, 845 14 Bratislava  
12. Okresný  úrad  Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 
13. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Odborárske nám. 3, P.O. Box 

19, 810 05 Bratislava 15 
14. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Pri starej prachárni 

14, 831 04 Bratislava 3 
15. Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 
16. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 
17. Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava 
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava  
19. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava 
20. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefanika, 823 05 Bratislava 
21. Hasičský a záchranný útvar hl.m. SR Bratislavy, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
22. Slovenská správa ciest GR, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
23. Západoslovenská energetika, a.s., Odbor technického rozvoja a normalizácie, Čulenova 6, 816 47 

Bratislava 1 
24. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 
25. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 827 36 Bratislava 212 
26. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 
27. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
28. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava 
29. Orange Slovensko, a.s., Metodova 6, 821 09 Bratislava 
30. SITEL s.r.o., Kopčianska cesta 20/c, 851 01 Bratislava 5 
31. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava 5 
32. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
33. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
34. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
35. Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, 842 11 Bratislava 4 
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9. Konkretizácia obsahu a rozsahu riešenia a požiadaviek na riešenie v zmysle úplného znenia 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. vrátane 
špecifických požiadaviek na riešenie: 

 
UŠ bude vypracovaná komplexne, v zmysle odsúhlaseného zadania a bude sa zaoberať všetkými 
aspektmi, ktoré rozvoj územia ovplyvňujú. V UŠ bude navrhnutá najmä koncepcia rozvoja územia, 
vhodné funkčno-prevádzkové využívanie a hmotovo-priestorové usporiadanie v podrobnosti 
primeranej účelu urbanistickej štúdie. Pri riešení sa odporúča zohľadniť súčasnú štruktúru pozemkov 
s nevyhnutnými úpravami v zmysle logiky riešenia. Urbanistická štúdia môže obsahovať návrh 
reparcelácie riešeného územia. 
 
9.1. Požiadavky na riešenie širších vzťahov: 
Riešenie širších vzťahov bude vychádzať z platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislava 
so zohľadnením rozvojových zámerov mesta. 
 
Cieľom riešenia širších vzťahov je zadefinovať riešené územie so zohľadnením jeho širšieho kontextu 
a to jednak vo väzbe na štruktúru zástavby mestskej časti, ako i vo väzbe na predpokladané budúce 
rozvojové plochy. 
Potrebné je prezentovať nadväznosť komunikačných štruktúr na existujúcu komunikačnú osnovu, ale 
i na priestory s predpokladaným budúcim rozvojom. Dôležité je zasadenie navrhovanej hmotovo-
priestorovej štruktúry do širšieho kontextu a odôvodnenie navrhovaného hmotového usporiadania 
z hľadiska širších súvislostí (napr. umiestnenie dominánt, riešenie uličnej fronty a podobne) Výkres 
širších vzťahov má objasniť filozofiu rozvoja vlastného riešeného územia v širšom územnom pohľade 
s vyznačením schváleného funkčného využitia v zmysle platného územného plánu mesta 
i navrhnutého nového funkčného využitia v celom území vymedzenom pre riešenie širších vzťahov 
so zohľadnením nových rozvojových koncepcií. 
 
9.2. Požiadavky na riešenie z hľadiska urbanisticko-architektonického: 
Celkové riešenie musí vychádzať z dôkladnej analýzy súčasného stavu v území, ktorá musí byť 
dokumentovaná samostatným výkresom. 
 
Požiadavky platnej ÚPD: 
Podľa platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, v znení ZaD 01, 02, 03 a 05 
je riešené územie určené pre funkčné využitie: 
 
kód 501 „zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti“ – rozvojové územie – kód miery 
využitia územia „I“ 
Podmienky funkčného využitia plôch 
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej 
vybavenosti  v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom 
na vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú 
komplexitu prostredia centier a mestských tried. 
Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho 
mesta málopodlažná zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch 
nadzemnej časti  zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované 
predovšetkým ako vstavané zariadenia v polyfunkčných objektoch. Súčasťou územia sú plochy 
zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia 
pre požiarnu a civilnú obranu. 
Úplná definícia funkčného využitia – viď platný ÚPN hl.m. SR Bratislavy 
Kód miery využitia územia „I“ znamená v Karlovej Vsi pre kód 501: 

 Max IPP = 2,4 (maximálny index podlažných plôch) 
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 zástavba mestského typu 

 Max IZP = 0,3 (maximálny index zastavanosti) 

 Min KZ = 0,25 (minimálny koeficient zelene) 
 
kód 201 „občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu“ – rozvojové územie – 
kód miery využitia územia „G“ 
Podmienky funkčného využitia plôch 
Územia občianskej vybavenosti slúžiace pre umiestňovanie stavieb a zariadení lokálneho významu, 
predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Súčasťou územia sú plochy zelene, 
vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu 
a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30 % z celkových podlažných plôch 
nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. 
Úplná definícia funkčného využitia – viď platný ÚPN hl.m. SR Bratislavy 
 
Kód miery využitia územia „G“ znamená v Karlovej Vsi pre kód 201: 

 Max IPP = 1,8 (maximálny index podlažných plôch) 

 OV areálového charakteru (napr. stredné školy):  Max IZP=0,36  Min KZ = 0,30 

 zástavba mestského typu:    Max IZP=0,30  Min KZ = 0,25 

 rozvoľnená zástavba:     Max IZP=0,22 Min KZ = 0,30 
 
 
kód 201 „občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu“ – stabilizované územie 
Podmienky funkčného využitia plôch 
Územia občianskej vybavenosti slúžiace pre umiestňovanie stavieb a zariadení lokálneho významu, 
predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Súčasťou územia sú plochy zelene, 
vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu 
a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30 % z celkových podlažných plôch 
nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. 
Úplná definícia funkčného využitia – viď platný ÚPN hl.m. SR Bratislavy 
 
kód 501 „zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti“ – stabilizované územie 
Podmienky funkčného využitia plôch 
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej  
vybavenosti  v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom 
na vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú 
komplexitu prostredia centier a mestských tried. 
Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho 
mesta málopodlažná zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch 
nadzemnej časti  zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované 
predovšetkým ako vstavané zariadenia v polyfunkčných objektoch. Súčasťou územia sú plochy 
zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia 
pre požiarnu a civilnú obranu. 
Úplná definícia funkčného využitia – viď platný ÚPN hl.m. SR Bratislavy 
 
Regulácia využitia územia v stabilizovaných územiach 
Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz 
a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií 
alebo pri hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. 
Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných území sa 
uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche. Z celomestského 
pohľadu nie je možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú predstavuje stavba 
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v stabilizovanom území. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú 
existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast, resp. neúmerné zaťaženie pozemku, 
nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť. 
Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre je potrebné: 

 vo vnútornom meste (do ktorého sa zaraďuje aj Mestská časť Bratislava – Karlova Ves) sa 
vyskytujú stabilizované územia so zástavbou mestského typu, komplexy zástavby, areály a územia 
izolovanej zástavby, najmä bytové domy sídliskového typu a enklávy rodinných domov. 
V dotváraní území je potrebné rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov 
existujúcej zástavby a nie je možné ho generalizovať stanovením jednotnej regulácie intenzity 
využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu. Táto úloha musí byt jednoznačne riešená 
na podrobnejšej zonálnej úrovni. 

 
Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky 
a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality 
zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia). 
 
V zmysle platného územného plánu mesta Bratislavy sa riešené územie zaraďuje medzi lokálne 
centrá severozápadného rozvojového smeru mesta ako Centrum I. – Karloveská – Molecova – Staré 
Grunty. 
 
Z hľadiska dopravného vybavenia územia ÚPN hl.m. SR Bratislavy, rok 2007, v znení ZaD 01, 02, 03 
a 05, stanovuje v riešenom území alebo v jeho dotyku nasledovné verejnoprospešné stavby: 
 
D39: mimoúrovňová križovatka Molecova – Karloveská, s prepojením na Líščie údolie a Svrčiu, 
P7: RS Devínska Nová Ves I. – preložka, RS Karlova Ves – preložka, RS Pálenisko, RS Petržalka 

a RS Jarovce – preložka 
 
a definuje Komunikácie nadradeného významu: 
 

Názov komunikácie  Funkčná 
trieda  

KOD  Zaradenie  Poznámka  

Karloveská  B2  1  VYKOS   

Molecova  C1  1  VYKOS   

Staré grunty  C1  2  VYKOS  rozšírenie  

 
Z priestorového hľadiska je potrebné v návrhu organizovať výstavbu do logicky usporiadanej 
hmotovo-priestorovej štruktúry s logickými funkčnými prepojeniami priestorov a nadväznosťou 
na existujúce priestory. 
 
Potrebné je dodržať príslušné zákony, vyhlášky a technické normy, najmä čo sa týka požiadaviek 
na pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vo verejných priestoroch 
a pri zástavbe občianskej vybavenosti, ďalej čo sa týka problematiky oslnenia a denného svetla 
v obytnej štruktúre, ako i riešenie hlukových pomerov v území. V riešení je potrebné rešpektovať 
v maximálnej možnej miere vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam. 
 
 
Návrh regulácie územia: 
Návrh regulácie územia bude slúžiť ako podklad pre stanovenie záväznej regulácie v rámci zmien 
a doplnkov územného plánu mesta a pri súlade s územným plánom mesta bude po prerokovaní 
a odsúhlasení slúžiť pre koordináciu rozvoja územia v rámci územného rozhodovania. Ako podklad 
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pre návrh regulácie je potrebné použiť regulatívy uvedené v Územnom pláne hlavného mesta SR 
Bratislavy, r. 2007, v znení ZaD 01, 02, 03 a 05. 
V prípade, že sa budú navrhovať zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy, je potrebné dodržať súlad s platnou nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou - 
Územný plán regiónu Bratislavský kraj, 2013. 
Potrebné je navrhnúť regulatívy priestorového usporiadania a umiestnenia stavieb s určením 
zastavovacích podmienok pre každý pozemok. 
 
1. požadované regulatívy: 

 regulatívy funkčného využitia územia: v zmysle metodiky ÚPN Bratislavy a podrobnejšie –
neprípustné funkcie, prípustné funkčné využitie, 

 regulatívy intenzity využitia územia: v zmysle metodiky ÚPN Bratislavy a podrobnejšie – max. 
index zastavanosti funkčnej plochy, min. koeficient zelene na funkčnej ploche, max. index 
podlažnej plochy na funkčnej ploche, max. index objemového zaťaženia územia na ha, 
max. hustota zamestnanosti 

 regulatívy priestorového využitia územia: maximálna podlažnosť zástavby na funkčnej ploche; 
urbanistická kompozícia - umiestnenie dominánt, priehľady, nevhodný spôsob zastavania územia 
a pod.  

 regulatívy pre jednotlivé stavebné pozemky (max. IZP, max. IPP, min. KZ, max. podlažnosť, 
stavebné čiary) 

 regulatívy pre nezastaviteľné územia a pozemky, 

 regulatívy dopravného vybavenia; 

 regulatívy technického vybavenia; 

 regulatívy ochrany a tvorby životného prostredia a regulatívy ochrany prírody, tvorby krajiny 
a udržiavania ekologickej stability, 

 regulatívy podmieňujúcich investícií, 
 

 
2. odporúčané: 

 odporúčané základné intervenčné zásahy v území, 

 regulatívy funkčného využitia územia: odporúčaná funkčná náplň v území, príp. preferované 
funkčné využitie, 

 regulatívy priestorového využitia územia: napr. odporúčané spôsoby zastavania územia, 
odporúčané architektonické regulatívy zástavby územia, odporúčané spôsoby ozelenenia 
pozemkov a odporúčané druhy zelene, priestorové aspekty systému ekologickej stability 
v riešenom území, 

 regulatívy prevádzkového využitia územia: napr. odporúčané spôsoby riešenia statickej dopravy 
v území, 

 prípadne špecifická regulácia územia 

 odporúčania ohľadom etapizácie rozvoja územia 
 
Bilancie navrhovaného riešenia: 
Riešenie bude obsahovať základné údaje o navrhovanom náraste počtu obyvateľov a bytov, náraste 
zariadení vybavenosti, náraste počtu pracovných príležitostí, ktoré charakterizujú navrhované 
riešenie (počet obyvateľov, počet b.j. a ďalšie). 
 
9.3. Požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu prírody a tvorbu krajiny, ochranu 

poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov: 
 

 zeleň, OPaK, ÚSES 
Riešené územie sa nachádza v území, pre ktoré platí 1. stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 
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zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Podľa RÚSES mesta 
Bratislavy (SAŽP 1994) územie je súčasťou biokoridoru XIIA – Regionálny biokoridor Líščie údolie. 
Zo SV strany je predmetné územie v kontakte s regionálnym biocentrom Sitina – Starý Grunt. 
V otázkach ochrany prírody a krajiny uplatňovať zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
a vykonávaciu vyhlášku č. 24/2003 Z.z. k tomuto zákonu. 
Rešpektovať prvky R-ÚSES, tieto doplniť na úroveň M-ÚSES tak, ako to vyplýva z ustanovení 
citovaného zákona o ochrane prírody a krajiny. 
Mieru ozelenenia vyjadrenú koeficientom zelene (min. KZ / KZ min.) sa požaduje rešpektovať ako 
jeden z dôležitých regulatívov. Okrem KZ jednotlivých stavebných pozemkov je treba v každej 
ucelenej funkčnej ploche vyhodnotiť splnenie/nesplnenie vo vzťahu k definovanému KZ min. podľa 
platného ÚPN hl. mesta. Plošný rozsah zelene odvodený z Metodickej príručky MZP SR 2002 
„Štandardy minimálnej vybavenosti obcí" sa odporúča použiť len pre porovnanie s hodnotami KZ min. 
podľa platného ÚPN mesta. UŠ navrhne reguláciu minimálneho koeficientu zelene a max. index 
zastavanosti. UŠ navrhne systém verejných zelených plôch. 

 kvalita bývania 
Obytnú zástavbu je potrebné navrhnúť v súlade s hygienickými požiadavkami (kvalita ovzdušia, hluk, 
prašnosť, požiadavky na oslnenie a denné svetlo...) 
Vhodnosť novej obytnej funkcie v danom území odvodiť od výsledkov vyhodnotenia zaťaženia 
hlukom, resp. stanoviť opatrenia na ochranu chránených vnútorných priestorov pred nadmerným 
hlukom z dopravy (cestnej a koľajovej) tak, aby sa dosiahol súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR 
č. 549/2007 Z.z. o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
Preveriť radónové riziko územia z hľadiska vhodnosti lokalizácie novej obytnej zástavby a potreby 
uplatnenia ochranných opatrení v súlade s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 528/2007 Z. z, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 
 vody 

V zmysle platných nariadení a zákonov rešpektovať hygienické ochranné pásma vodohospodárskych 
zariadení.  

 poľnohospodárska pôda a lesné pozemky 
Pri uplatnení nárokov na nepoľnohospodárske využitie poľnohospodárskej pôdy je potrebné 
postupovať v súlade so zákonom č. 220/2004 Z. z. a v zmysle súhlasu orgánu ochrany 
poľnohospodárskej pôdy s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné 
zámery, ktorý bol vydaný v procese schvaľovania platného územného plánu mesta. 
Zábery lesných pozemkov nenavrhovať. 

 odpadové hospodárstvo 
Rešpektovať zákon č. 223/2001 Z. z. Rešpektovať okrem uvedeného zákona i súvisiace vyhlášky 
a všeobecne záväzné nariadenia, týkajúce sa nakladania s odpadmi 

 hluk 
Postupovať v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. 
V analytickej časti sa požaduje vyhodnotenie súčasných hlukových pomerov v území a ich dopad 
na obytnú zástavbu, v návrhovej časti budú hlukové pomery rešpektované ako limit v území. 

 radónové riziko 
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené 
na mape MŽP SR (viď stanoviská k návrhu zadania). Stredné radónové riziko môže negatívne 
ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 
Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra — aplikácia Atlas geotermálnej energie 
http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14. 
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia 
výskyt stredného radónového rizika. V regulatívoch uviesť, že vhodnosť a podmienky stavebného 
využitia územia s výskytom stredného radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona 

http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14
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č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 
 
9.4. Z hľadiska požiadaviek na dopravnú obsluhu: 
Riešiť širšie dopravné vzťahy najmä vo vzťahu k dopravným zámerom nadmiestneho významu – 
nosný systém MHD, MUK Molecova. 
Navrhnúť komplexnú dopravnú obsluhu riešeného územia v nadväznosti na dopravné zámery 
celomestského významu, v štruktúre – automobilová doprava, statická doprava, mestská hromadná 
doprava, pešie trasy, cyklistické chodníky; navrhnúť riešenie statickej dopravy na základe bilančných 
potrieb v zmysle STN 73 6110 Z2 a výhľadových predpokladov rozvoja stupňa automobilizácie.  
Potrebné je kapacitne posúdiť územie vzhľadom na predpokladaný objem dopravy a z toho 
vyplývajúce opatrenia na komunikačnej sieti.  
Nároky statickej dopravy pre navrhované stavby je potrebné riešiť na jednotlivých stavebných 
pozemkoch navrhnutých stavieb. 
Dopravný systém špecifikovať na verejný systém a súkromný systém (vplyv na riešenie TI). 
V prípade navrhovania zmien dopravných zámerov nadmiestneho významu, ktoré sú uvedené 
v platnom územnom pláne hl.m. SR Bratislavy bude potrebné dopravno-kapacitné posúdenie nielen 
pre riešené územie, ale bude potrebné zhodnotiť dopravnú situáciu v širších vzťahoch, t.j. zahrnúť 
do posúdenia aj lokality v oblasti Dlhé diely, rozvojové lokality Staré grunty a Krčace. Daný dopravný 
uzol zlučuje v jednom bode nielen automobilovú dopravu, ale aj mestskú hromadnú dopravu, t.j. 
autobusové linky, električkovú dopravu, v súčasnosti sa rieši projekt modernizácie dvojkoľajnej 
električkovej trate Dúbravsko – Karloveskej radiály, do výhľadu riešenie dopravnej obsluhy Dlhých 
dielov NS MHD (v zmysle Dopravno-urbanistickej štúdie komplexného rozvoja nosného systému MHD 
v Bratislave, ktorý je premietnutý do platného ÚPN) s doplnkovou trolejbusovou dopravou. 
 
V prípade, že bude plánované zatriedenie objektov pozemných komunikácií, alebo ich častí 
v riešenom území v zmysle „cestného zákona“ do siete miestnych komunikácií na území hlavného 
mesta SR Bratislavy, hlavné mesto žiada, aby táto požiadavka bola zahrnutá a náležite 
zdokumentovaná v požiadavkách verejného dopravného vybavenia. 
V prípade návrhu nových komunikácií je potrebné uvažovať s tým, že ak by sa predmetný návrh týkal 
komunikácií funkčných tried vyšších ako C2 vyžiadalo by si to taktiež zmenu Územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.  
 
Požiadavky z hľadiska MHD: 
1. Existujúce obratisko trolejbusov „Riviéra" v styku Devínskej cesty a Karloveskej ulice treba 
zachovať. 
2. Akceptovať plánované mimoúrovňové usporiadanie križovatky Karloveská – Molecova a v rámci 
nej vytvoriť dostatočnú priestorovú rezervu pre nadväzné pešie trasy a bezpečné prestupovanie 
cestujúcich, nakoľko rozšírené nástupištia zastávok električiek vybavené eskalátormi či schodmi, 
posunú do strán aj vozovky či zaraďovacie pruhy v križovatke. 
3. Vytvoriť pešie trasy medzi Karloveskou ul. a Líščím údolím s priamym naviazaním na električkové 
zastávky v uzle Molecova, nezávisle od usporiadania tejto križovatky (úrovňová či výhľadovo 
mimoúrovňová). 
 
9.5. Z hľadiska požiadaviek na technické vybavenie územia: 
Navrhnúť komplexné vybavenie územia technickou infraštruktúrou i s ohľadom na širšie vzťahy 
riešeného územia a na predpoklad výstavby v nadväzujúcich územiach; vychádzať zo súčasného stavu 
a doteraz spracovaných dokumentácií; rešpektovať územné rezervy pre trasy TI a zariadenia; 
vypracovať samostatné kapitoly textovej časti a výkresy pre jednotlivé systémy technického 
vybavenia (zásobovanie vodou, el. energiou, plynom a teplom, odkanalizovanie, vodné plochy a toky, 
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telekomunikácie) a to tak pre vedenia verejné ako aj neverejné; zdokumentovať v riešenom území 
ako aj v širších vzťahoch existujúce línie TI a ich ochranné, bezpečnostné a hygienické pásma, 
rešpektovať ich ako limity; 
Technickú infraštruktúru je potrebné riešiť na základe konzultácií so správcami jednotlivých 
systémov. 
Plánované objekty bývania a občianskej vybavenosti je potrebné v zmysle § 36 ods. 2 zákona 
č. 364/2004 Z. z. v znení nesk. predpisov napojiť na verejnú kanalizáciu aglomerácie Bratislava; 
Koncepciu odvádzania dažďových vôd z nových rozvojových plôch je potrebné riešiť zadržiavaním 
v rámci vlastných stavebných pozemkov, prostredníctvom vsakovacích objektov, resp. akumulačných 
nádrží s následným využitím dažďovej vody, napr. na závlahu; 
Pozdĺž Karloveskej je trasovaný dažďový kanalizačný zberač v správe BVS, a.s., pričom v súčasnej 
dobe prebieha jeho rekonštrukcia; 
 
9.6. Z hľadiska ochrany pamiatok: 
Riešené územie nie je súčasťou pamiatkovej zóny, v riešenom území sa nenachádzajú objekty 
záujmov pamiatkovej ochrany. 
Archeologický potenciál riešeného územia v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves nevylučuje 
v týchto miestach výskyt staršieho osídlenia. Pri realizácii plánovanej výstavby bude preto 
nevyhnutné zabezpečiť ochranu archeologického kultúrneho dedičstva na riešenom území v zmysle 
príslušných ustanovení pamiatkového zákona. 
V rámci príslušnej časti regulácie, uviesť povinnosť investora osloviť pri začatí zemných prác 
oprávnenú inštitúciu z hľadiska ochrany archeologických nálezov. 
 
9.7. Požiadavky vlastníkov pozemkov v riešenom území: 
Obstarávateľ UŠ bude zodpovedný za všetku komunikáciu s vlastníkmi pozemkov. V mene vlastníkov 
bude spracovateľa usmerňovať obstarávateľ UŠ. Riešenie bude v primeranej miere rešpektovať 
súčasné hranice pozemkov. 
 
9.8. Požiadavky z hľadiska protipožiarnej ochrany: 
Z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia je potrebné zohľadniť najmä tieto všeobecne záväzné 
právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi: 
• Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 
• Vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 
• Vyhlášku MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, 
• Vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, 
• Vyhlášku MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 
 
9.9. Požiadavky z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva 
V časti verejné dopravné a technické vybavenie územia pre jednotlivé samostatné celky, resp. 
jednotlivé stavby a stavebné objekty navrhnúť a spracovať riešenie z hľadiska civilnej ochrany 
v rozsahu požiadaviek a ustanovení: 
- §§ 2, 3, 4, 6, 16 a 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 
- §§ 4, 5, 6 a 9 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach 

na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 
ochrany v znení neskorších predpisov,  

- § 2 ods. c) a § 7 ods. 4) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. 
o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších 
predpisov, 

- vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach 



 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – SVRČIA                                                   ZADANIE – čistopis  

ING.ARCH. EVA BALAŠOVÁ, NOVEMBER 2015                                                                                                                  STRANA 11/15 

na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej 
ochrany. 

 
Legislatíva: Zákon NR SR č. 395/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 
zrušil nariadenie vlády SR č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky a preto 
smerodajným dokumentom pri uplatňovaní stavebnotechnických požiadaviek na ochranné stavby CO 
je „Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí". 
 
9.10. Požiadavky z hľadiska potrieb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie: 
Potrebné je zapracovať do urbanistickej štúdie v maximálnej možnej miere požiadavky definované 
v materiáli, ktorý poskytla Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím (v prílohe 
zadania). 
Postupovať primerane v zmysle Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. 
 
10. Obsah dokumentácie urbanistickej štúdie: 
 
Urbanistická štúdia bude vypracovaná nasledovným postupom: 
1. Návrh riešenia 
2. Čistopis urbanistickej štúdie – návrh riešenia upravený v zmysle výsledkov prerokovania 

a doplnený o návrh zmien a doplnkov ÚPN hl.m. SR Bratislavy metodikou doteraz spracovaných 
zmien a doplnkov, prípadne v zmysle špecifických požiadaviek Hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Obsah dokumentácie: 
 
a)  grafická časť (mierka – viď. kapitola 6.): 
– Riešenie širších vzťahov (M 1:5 000) 
– Analýza súčasného stavu územia, limitov a obmedzení rozvoja, stretov záujmov v území 

(M 1:1 000) 
– Analýza vlastníckych vzťahov k pozemkom v riešenom území (M 1:1 000) 
– Komplexný urbanistický návrh (M 1:1 000) 
– Plastická štruktúra navrhovanej hmotovo-priestorovej skladby (M 1:1 000) 
– Návrh regulácie územia a etapizácia – návrh funkčnej a priestorovej regulácie, vrátane limitov 

využitia územia, podklad pre umiestňovanie stavieb v rámci územného konania (M 1:1 000) 
– Návrh reparcelácie (podľa dohody s obstarávateľom) (M 1:1 000) 
– Výkres tvorby mestskej krajiny, prvkov ÚSES a plôch zelene (M 1:1 000) 
– Riešenie dopravnej obsluhy (M 1:1 000) 
– Riešenie technickej infraštruktúry – spracovať na samostatných výkresoch pre každý systém, alebo 

účelne združené min. v troch výkresoch (M 1:1 000) 
– Vyznačenie území, kde sa navrhujú zmeny platného ÚPN hl.m. SR Bratislavy a ich popis 
– Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení ZaD 01, 

02, 03 a 05 – metodikou doteraz spracovaných zmien a doplnkov (M 1:10 000) – bude 
vypracovaný až na základe výsledkov prerokovania návrhu UŠ 

b)  textová časť 
– Úvodné kapitoly, dôvod a cieľ obstarania 
– Širšie vzťahy riešeného územia 
– Analýza súčasného stavu 
– Limity rozvoja územia 
– Návrh urbanistického riešenia s popisom navrhovaných zmien platného ÚPN hl.m. SR Bratislavy 
– Urbanistické bilancie 
– Ochrana životného prostredia, ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES 
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– Ochrana pamiatok 
– Civilná ochrana obyvateľstva 
– Požiarna ochrana 
– Návrh dopravnej obsluhy územia, statická doprava, vplyv dopravy na životné prostredie 
– Návrh zásobovania vodou 
– Návrh odkanalizovania 
– Návrh zásobovania plynom 
– Návrh zásobovania teplom 
– Návrh zásobovania elektrickou energiou 
– Návrh telekomunikácií 
– Návrh regulácie územia 
– Návrh etapizácie 
– Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 2007 v znení ZaD 01, 02, 

03 a 05 – metodikou doteraz spracovaných zmien a doplnkov – bude vypracovaný až na základe 
výsledkov prerokovania návrhu UŠ 

 
a ďalšie podľa uváženia spracovateľa pre dokladovanie návrhu riešenia. 
 
Pri spracovaní urbanistickej štúdie je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami všeobecne 
záväzných predpisov, súvisiacich právnych predpisov, ktoré sa viažu k predmetu obstarania. 
 
 
11. Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia: 
 
Urbanistická štúdia bude spracovaná v dvoch alternatívach, príp. v dvoch variantoch. 
 
 
12. Doteraz spracované súvisiace materiály a podklady: 

 
č. názov dokumentácie dátum 

spracovania 
objednávateľ / 
spracovateľ 

stupeň / druh / 
záväznosť 

1. Územný plán regiónu Bratislavský 
kraj 

2013 BSK 
 

ÚPD /záväzné 

2. Územný plán mesta Bratislava, 
v znení zmien ZaD 01, ZaD 02, ZaD 
03, ZaD 05 

rok 2007, 
2010, 2011 

Mesto Bratislava ÚPD /záväzné 

3. Územný plán hlavného mesta SR 
Bratislava – návrh Zmien 
a doplnkov 04 

 Mesto Bratislava ÚPD/ v procese 
prerokovania / 
Informatívny  

4. Stratégia BSK 2003 BSK Informatívne 

5.  Program sociálneho 
a ekonomického rozvoja kraja 
na roky 2007-2013 

2007 BSK Informatívne 

6. RÚSES mesta Bratislavy 1994 SAŽP záväzné 

7. Implementácia územných 
systémov ekologickej stability, 
Aktualizácia prvkov RÚSES mesta 
Bratislavy“ 

 SAŽP-CISK – Urbion 
Bratislava 

Informatívny 
podklad pre ÚPN 

8. Územný generel dopravy 2014 Mesto Bratislava ÚPP/informatívny 

9. Územný generel školstva 2014 Mesto Bratislava ÚPP 

10. Územný generel zdravotníctva 2014 Mesto Bratislava ÚPP 

11. Územný generel sociálnych 
zariadení 

2014 Mesto Bratislava ÚPP 
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12. Územný generel cestovného ruchu 2009 Mesto Bratislava / Jela, 
s.r.o. 

ÚPP 

13. Územný generel športu a rekreácie 2008 Mesto Bratislava / Form-
Projekt 

ÚPP 

14. Stratégia rozvoja hl. mesta SR 
Bratislavy 

1999 Hlavné mesto SR 
Bratislavy 

informatívny 

15.  Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja hl. mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 – 2020 

2010 Academia Istropolitana 
Nova 

 

16.  Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Mestskej časti 
Karlova Ves na roky 2008 - 2013 

2008  informatívny 

17. Strategická hluková mapa 
bratislavskej aglomerácie 

2013   

18. Urbanistická štúdia zástavby 
rodinných domov Staré Grunty - 
Svrčia 

1999 APROX, s.r.o. ÚPP, informatívny 

19. Urbanistická štúdia zóny Bratislava 
Karlova Ves Staré Grunty – Líščie 
údolie 

2004 Ing.arch. Dušan Dinaj, 
Ing.arch. Richard Duška 

ÚPP, informatívny 

20. Urbanistická štúdia zóny – čistopis 
Staré Grunty - Juh 

2005 GFI Studio, Aprox ÚPP – zamietnutá, 
informatívny 
podklad 

21. Aktualizácia územného generelu 
zásobovania vodou hl.m. SR 
Bratislavy 

2009 Aurex ÚPP 

22. Aktualizácia územného generelu 
odkanalizovania hl.m. SR Bratislavy 

2009 Aurex ÚPP 

23. Aktualizácia územného generelu 
vodných tokov a vodných plôch 
mesta Bratislavy 

1997 Hydromedia ÚPP 

24. Protipovodňová ochrana Bratislavy, 
PSP jednotlivých aktivít č. 1-7 

2007 Hydroconsult, 
Hydroconsulting, 
Terraprojekt 

 

25. Koncepcia rozvoja hl.m. SR 
Bratislavy v oblasti tepelnej 
energetiky 

2007 Tebodin Slovakia  

26. Energetická koncepcia Bratislavy, 
Katalóg opatrení 

1996 Allplan Viedeň  

27. Aktualizácia územného generelu 
zásobovania plynom hl.m. SR 
Bratislavy 

2001 Aurex ÚPP 

28. Aktualizácia územného generelu 
zásobovania elektrickou energiou 
hl.m. SR Bratislavy 

2001 Aurex ÚPP 

29. Aktualizácia územného generelu 
telekomunikácií  hl.m. SR Bratislavy 

1999 Protel ÚPP 

30. Aktualizácia územného generelu 
kolektorizácie hl.m. SR Bratislavy 

1997 Ing.P.Danko - PIK ÚPP 

31. Dopravno-urbanistická štúdia 
komplexného rozvoja nosného 
systému MHD v Bratislave 

1997 Dopravoprojekt, Aurex, 
Pragoprojekt 

ÚPP 

32. Územný generel automobilovej 
dopravy a komunikačnej siete hl.m. 
SR Bratislavy, stavba 
„Mimoúrovňová križovatka 

  ÚPP 
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Molecova – Karloveská – Líščie 
údolie 

33. Doteraz spracované projektové 
dokumentácie pre riešené územie 

 Súkromní investori Podľa druhu – 
podľa zistení 
v rámci Prieskumov 
a rozborov, 
záväznosť bude 
potvrdená v Zadaní 

34. Stratégia adaptácie na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy na území  
hlavného mesta SR Bratislavy  
 

2014 Hlavné mesto Koncepčný materiál 

 
Podklady pre vypracovanie UŠ: 
 

 zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené MČ Bratislava – Karlova Ves (dodá obstarávateľ) 

 podklady o známych rozvojových zámeroch vlastníkov pozemkov v riešenom území (dodá 
obstarávateľ) 

 platný územný plán hlavného mesta SR Bratislava (www.bratislava.sk) 

 známe projektové dokumentácie, ÚPD, ÚPP a územnotechnické podklady, ktoré v rámci svojho 
riešenia zahŕňajú riešené územie (zabezpečí obstarávateľ v spolupráci so spracovateľom) 

 podklady o majetkovo-právnom stave v riešenom území (zabezpečí spracovateľ v spolupráci 
s obstarávateľom) 

 katastrálna mapa (dodá obstarávateľ) 

 mapový podklad pre riešené územie so zakreslením súčasných trás inžinierskych sietí (zabezpečí 
spracovateľ) 

 Mestská časť Bratislava – Karlova Ves poskytne k nahliadnutiu prípadné ďalšie podklady, týkajúce 
sa riešeného územia od iných inštitúcií v dostupnosti z úrovne miestneho úradu; 

 
 
13. Obstarávateľ UŠ: 
 
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves 
Námestie sv. Františka č. 8 
842 62 Bratislava 4 
Dana Čahojová – starostka 
 
Kontaktné osoby: Ing. arch. Peter Vaškovič, Ing. Dušan Koreň 
 
14. Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP: 
 
Ing. arch. Eva Balašová, registračné číslo 271 
Vlčkova 10, 811 04 Bratislava 
 
15. Spracovateľ urbanistickej štúdie: 
 
Spracovateľ urbanistickej štúdie bude vybraný procesom verejného obstarávania. 
 
16. Súčinnosť obstarávateľa, spracovateľa a samosprávy: 
 

V priebehu spracovania urbanistickej štúdie spracovateľ zvolá min. 2 pracovné rokovania 
v rozpracovanosti každej etapy prác, za účasti pozvaných dotknutých orgánov samosprávy a štátnej 
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správy, ktorých obsahom bude oboznámenie dotknutých subjektov s priebehom prác na štúdii 
a predloženie navrhovanej koncepcie v rozpracovanosti. 
 
 
 
Záver: 
 
Zadanie bolo vypracované osobou spôsobilou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD v spolupráci 
s obstarávateľom MČ Bratislava – Karlova Ves. 
Návrh Zadania bol prerokovaný s dotknutými orgánmi a organizáciami, ktorých vyjadrenia sú 
zapracované do výsledného znenia. 
 
 
 
Zadanie vypracovala 
dňa 30.11. 2015      
 

   Ing. arch. Eva Balašová  
obstarávanie ÚPP a ÚPD obcí 

* * * 
 
 
 
 
 
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, uznesením číslo ..................................,   
zo dňa ................................. odsúhlasuje toto Zadanie pre spracovanie územnoplánovacieho 
podkladu (ÚPP) „URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – SVRČIA“ 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa………………..                              Dana Čahojová 
       starostka 

Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 

1. Vymedzenie riešeného územia 


