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1 ÚVOD 

1.1 Predmet riešenia 
Predmetom riešenia je spracovanie „Územného plánu zóny Karlova Ves – Líščie údolie, Mestská časť 

Bratislava-Karlova Ves” spracovaného podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb-

nom poriadku (ďalej aj stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu a spôsobom podľa 

vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentá-

cii. 

Mestská časť ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona č. 

377/1990 Zb. o Hlavnom meste SR Bratislave a č.l. 42 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, 

v znení dodatkov č. 1-6 sa rozhodla obstarať pre riešené územie (v zmysle Územného plánu Hlavného 

mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov) územný plán zóny (ďalej aj ÚPN-Z). 

1.2 Hlavné ciele 
Obstaranie územného plánu zóny sleduje vytvorenie nástroja pre reguláciu rozvoja predmetného 

územia na zonálnej úrovni stanovením podrobných zásad a regulatívov priestorového usporiadania 

a funkčného využívania pozemkov, stavieb, verejného dopravného a technického vybavenia územia, 

vrátane stabilizácie existujúceho obytného prostredia.  

Hlavným cieľom územného plánu zóny je komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využí-

vanie riešeného územia, zosúladiť záujmy a činnosti ovplyvňujúce rozvoj územia, ustanoviť regulatívy 

priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v záväznej časti ÚPN-Z. 

Následne miestne zastupiteľstvo schváli navrhnuté a prerokované zásady a regulatívy podrobného 

priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného 

a technického vybavenia územia, umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch a v urbanistických 

priestoroch, zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov, zásady nevyhnutnej vyba-

venosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia, zásady začlenenia 

stavieb do okolitej zástavby.  

1.3 Východiskové podklady 
Pre potreby územného plánu zóny boli použité nasledovné východiskové podklady: 

Mapové podklady 

1. Katastrálna mapa, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 2017 

2. Polohopis, výškopis, inžinierske siete, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 2017 

3. Podkladová mapa: ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

4. Historické mapy: Národný geoportál, geoportal.gov.sk 
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Schválená územnoplánovacia dokumentácia 

1. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, schválený uznesením MZ hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 123/2007, jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením Hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 4/2007 zo dňa 31. 5. 2007 

2. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 01, jeho záväzná časť bola vyhlásená 

všeobecne záväzným nariadením Hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2008 zo dňa 15. 12. 

2008 

3. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02, jeho záväzná časť bola vyhlásená 

všeobecne záväzným nariadením Hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2011 zo dňa 15. 12. 

2011 

4. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03, schválený uznesením Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1614/2014 zo dňa 25. – 26. 06. 2014. Záväzná 

časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03 bola vyhlásená vše-

obecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2014 z 26.06.2014, ktoré na-

dobudlo účinnosť dňom 15.8.2014 

5. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05, schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1785/2014 zo dňa 23.10.2014. Záväzná časť 

Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05 bola vyhlásená VZN hlav-

ného mesta SR Bratislavy č. 10/2014 z 23.10.2014, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 

10.11.2014 

6. Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj, jeho záväzná časť bola vyhlásená všeo-

becne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2013 zo dňa 20. 09. 

2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny 

kraj. Zmeny a doplnky Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj boli schvá-

lené Zastupiteľstvom BSK dňa 29.09.2017 uznesením č. 94/2017 a ich záväzná časť bola vy-

hlásená VZN BSK č.3/2017 zo dňa 29.09.2017 s účinnosťou od 26.10.2017. 

Územnoplánovacie podklady, stratégie a projektové dokumentácie 

1. Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy (2015) 

2. Územný generel sociálnej starostlivosti (2014) 

3. Územný generel zdravotníctva (2014) 

4. Územný generel školstva (2014) 

5. Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy (2009) 

6. Územný generel cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy (2009) 

7. Aktualizácia územného generelu zásobovania vodou hlavného mesta SR Bratislavy (2009) 

8. Aktualizácia územného generelu odkanalizovania hlavného mesta SR Bratislavy (2009) 

9. Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy (2014) 

10. Urbanistická štúdia zóny Staré grunty – Líščie údolie (Ing. arch. D. Dinaj, Ing. arch. R. Duška, 

2004) 

11. Územný generel automobilovej dopravy a komunikačnej siete hl. m. SR Bratislavy – stavba 

„Mimoúrovňová križovatka Molecova – Karloveská – Líščie údolie“, 

12. Dopravno-urbanistická štúdia komplexného rozvoja nosného systému MHD V Bratislava (Do-

pravoprojekt, AUREX a Pragoprojekt 1997), 

13. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 

2016 – 2023 (Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. – M.B.Consulting, 2016), 



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – PRIESKUMY A ROZBORY 9 

14. Dokumentácie pre stavebné povolenia a územné rozhodnutia 

Literatúra a ostatné relevantné podklady 

1. Štatistické údaje (sčítanie obyvateľov bytov a domov 2001, 2011) 

2. Databáza počtu obyvateľov (Bratislava – Karlova Ves, 2016) 

3. Metodika pre vypracovanie Územného plánu zóny (Urbion) 

Zdroje informácií 

• zbgis.skgeodesy.sk 

• www.shmu.sk 

• www.geology.sk 

• geoportal.gov.sk 

• www.enviroportal.sk/sk/eia 

• www.katasterportal.sk  

• www.bratislava.sk 

• www.statistics.sk 

• www.datacube.statistics.sk 

• mapy.tuzvo.sk/HOFM/Default2.aspx 

  

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/
http://www.shmu.sk/
http://www.geology.sk/
http://geoportal.gov.sk/
http://www.enviroportal.sk/sk/eia
http://www.katasterportal.sk/
http://www.bratislava.sk/
http://www.statistics.sk/
http://www.datacube.statistics.sk/
http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/Default2.aspx
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2 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Riešené územie (v ďalšom texte aj RÚ) rovnako aj územie širších vzťahov (v ďalšom texte aj ŠV) sa na-

chádzajú v okrese Bratislava IV, v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v katastrálnom území č. 

805211 Karlova Ves. Hranice riešeného územia sú vymedzené na základe rámcovej špecifikácie obsta-

rávateľa (v prílohe zmluvy) a spresnené v etape prieskumov a rozborov na úroveň parciel podľa po-

skytnutej katastrálnej mapy. 

Širšie vzťahy 

Hranica územia širších vzťahov bola dodatočne stanovená v spolupráci s MČ v etape prieskumov a 

rozborov pre účely identifikácie vzájomných funkčno-prevádzkových, kompozično-priestorových, do-

pravných a infraštrukturálnych väzieb širšieho okolia a RÚ. Hranica územia širších vzťahov zasahuje 

do viacerých urbanistických obvodov (najmä UO Internáty, UO Slovenská televízia, UO Cintorín Slávi-

čie údolie, UO Prírodovedecká fakulta, UO Poliklinika Karlova Ves, UO Kútiky, UO Líščie údolie les). 

Hranica územia širších vzťahov je vymedzená: 

• z juhu Botanickou ulicou, 

• zo západu Karloveskou ulicou, 

• zo severu Borskou ulicou, pokračovaním cez Park SNP, lesný masív Sitina až po Vretenovú 

ulicu,  

• z východu ulicou Staré grunty po križovanie s diaľnicou D2, pokračovaním po ceste I. tried - 

paralelnej s diaľnicou D2.  

Riešené územie 

Riešené územie tvorí časť urbanistického obvodu Starý grunt. Hranica riešeného územia je vyme-

dzená: 

• západná hranica – ulica Líščie údolie,  

• severná hranica – hranica lesného masívu Sitina,  

• východná hranica – ulica Staré grunty, 

• z južnej strany Svrčou ulicou. 

Celková rozloha riešeného územia predstavuje 43,6 ha. 

Tabuľka 1 Základné bilančné údaje riešeného územia zóny2 

 AKTUÁLNY  
STAV3 

STAVEBNÉ 
KONANIA4 

ÚZEMNÉ 
KONANIA5 

SPOLU  

Celková výmera riešeného územia 43,6 ha    

Počet obyvateľov 1258 40 558 1856 

Počet bytov 444 16 251 711 

  

                                                           
2 Počet obyvateľov predstavuje odborný odhad, je stanovený na základe analýzy bytovej skladby 
3 Bilancie stavu vrátane nedokončených novostavieb s platným stavebným povolením  
4 Bilancie stavieb v stavebnom konaní s vydaným územným rozhodnutím o umiestnení stavby 
5 Bilancie stavieb v územnom konaní  
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Schéma 1 Vymedzenie riešeného územia a územia širších vzťahov6
 

 

                                                           
6 Podkladová mapa: ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
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Zoznam parciel v riešenom území7 
2965/4, 727/5, 2968/107, 2963/6, 2968/20, 2963/15, 2968/47, 2968/2, 2966/11, 631, 711/1, 2966/8, 2960/6, 2958/19, 723, 2960/10, 

2960/7, 2965/3, 2968/106, 2958/17, 714/1, 2970/1, 686, 685/8, 2966/4, 2958/9, 2966/16, 2958/2, 2975/17, 2975/31, 2963/4, 2965/5, 

2966/7, 778, 672/8, 2966/3, 2968/19, 703, 2964/8, 2968/15, 2968/1, 2954/2, 2968/3, 2958/15, 2968/91, 2968/50, 707/3, 2960/35, 

2954/200, 589, 757, 576/6, 579, 549, 2954/54, 576/5, 2954/117, 562/2, 632, 696/2, 585/3, 584, 746, 775, 2954/74, 2968/99, 597, 

2954/100, 2954/212, 672/14, 701/17, 692, 553/1, 2954/145, 587/2, 560/3, 2954/235, 756, 643/1, 701/13, 537/1, 2954/103, 2954/82, 

537/7, 2968/114, 2968/63, 672/13, 2963/12, 774, 2954/69, 748, 729, 571/1, 2968/62, 2968/45, 2954/151, 2968/23, 2954/72, 652, 

2968/115, 2954/64, 2954/149, 2954/193, 2975/32, 2954/98, 2954/90, 2968/49, 734, 2960/34, 2960/54, 738, 743/3, 2954/261, 742/1, 

2958/24, 2954/59, 2963/10, 2960/4, 633, 2954/83, 548, 2958/10, 638, 2963/53, 2954/159, 685/9, 725/2, 2968/95, 2968/96, 539/4, 780, 

672/23, 742/9, 2975/30, 744/54, 2968/44, 561, 2954/222, 600, 672/21, 543/2, 726/6, 672/9, 716/1, 2954/99, 613/1, 538/4, 2954/209, 

2961/1, 2954/97, 646, 2954/143, 2954/160, 635, 755/4, 574/3, 585/1, 690, 2968/43, 2954/71, 582, 743/2, 711/2, 677, 601, 2954/188, 

578/2, 2954/134, 2954/147, 701/19, 759, 538/2, 2958/16, 2954/135, 2954/81, 2954/89, 2954/85, 683/2, 2954/94, 2958/11, 776, 672/19, 

768/3, 745, 751, 583, 684/3, 2954/88, 568/1, 754, 2954/63, 553/2, 2954/84, 2968/61, 2963/17, 557/2, 560/1, 636/1, 566/2, 2958/13, 

2960/26, 770/2, 2968/46, 2958/39, 695, 537/3, 706/1, 714/2, 688, 562/1, 2964/7, 2954/75, 610/1, 537/5, 753, 744/56, 604, 2954/230, 

2954/87, 636/3, 2958/20, 2963/49, 2968/68, 647/1, 2954/271, 2968/108, 569/2, 552/1, 546/3, 627, 587/1, 750, 542, 569/1, 2960/25, 765, 

2954/78, 2958/23, 651, 2975/45, 2954/112, 675, 755/3, 537/9, 2954/221, 655/2, 728/7, 2968/14, 535/12, 571/2, 771/1, 2954/285, 711/3, 

707/2, 637, 2975/72, 2975/22, 758, 656, 577/3, 696/1, 2954/86, 540/3, 2954/93, 687/5, 2960/27, 2963/13, 550, 567/2, 773/1, 2960/32, 

653, 2975/37, 2954/211, 634, 537/13, 591/1, 560/2, 2954/252, 2954/205, 598/2, 535/24, 2954/218, 551/3, 2963/32, 679/2, 538/5, 

768/10, :/125, 839/5, :/286, 2954/242, 2954/165, 539/5, 2963/64, 2954/110, 2960/28, 546/2, 2957/14, 3035/12, 768/14, 672/20, 

2968/116, 2960/30, 2954/267, 3035/15, 3035/14, 2975/71, 647/2, 2954/123, 2963/65, 2954/180, 2954/232, 768/16, 645/4, 2968/103, 

2954/264, 2968/16, 744/35, 761, :/73, 678/2, 764, 2960/31, 730/1, 592, 610/2, 2963/52, 2954/179, 555/2, 716/4, 744/42, 744/28, 

2954/278, 2954/70, 2954/216, 573/2, 2963/31, 2954/276, 701/20, 744/31, 654, 540/1, 570, 2954/91, 2975/28, 744/48, 580, 559, 2958/22, 

2968/58, 606, 612, 541, 544/1, 707/9, 2969, 640, 672/11, 2964/14, 742/14, 2968/59, 2968/121, 2968/113, 2968/21, 2964/15, 2975/38, 

2968/111, 2963/5, 736/1, 605, 768/19, 672/24, 2954/266, 2954/280, 2975/40, 602, 577/2, 564/2, 546/4, 2960/18, 2968/28, 2960/29, 

2963/30, 2963/50, 587/3, 537/10, 768/15, 568/2, 719/5, 636/4, 2954/215, 2957/23, 742/15, 2954/146, 744/49, 2954/118, 585/2, 2975/44, 

2954/61, 2954/243, 572/2, 575/2, 2954/121, 2975/74, 535/41, 2975/60, 2975/70, 2975/62, 2975/64, 540/7, 2960/37, 2954/231, 2975/65, 

2975/59, 2975/57, 696/3, 613/3, 725/1, 544/2, 672/26, 732/6, 2968/22, 2966/1, 574/5, 2968/86, 2954/106, 2975/41, 2968/67, 2974, 

2975/67, 719/4, 2975/66, 2975/58, 2968/66, 2975/52, 2963/62, 2968/69, 2975/23, 2954/236, 682, 2975/43, 2963/47, 2964/12, 2963/56, 

2975/42, 768/12, 540/8, 2968/65, 2957/15, 701/22, 568/3, 744/40, 578/5, 2963/51, 727/6, 2963/57, 839/8, 2954/234, 2968/11, 2968/87, 

2954/282, 2954/108, 716/2, 645/3, 2957/7, 3035/13, 839/9, 740, 744/43, 768/11, 2975/78, 684/4, 2954/107, 2968/118, 2968/17, 

2968/27, 2954/281, 744/50, 2963/19, 706/2, 2970/2, 2968/123, 2968/104, 744/38, 744/9, 2954/279, 3035/16, 2968/119, 2954/250, 

2954/105, 539/6, 681/2, 3035/11, 2957/5, 2954/272, 741, 771/2, 540/2, 2975/69, 2975/63, 2975/61, 744/39, 2968/122, 613/2, 2954/233, 

768/13, 535/35, 701/23, 2954/62, 2968/110, 2958/5, 2954/122, 2954/163, 2968/120, 718/3, 2954/208, 2954/192, 2975/29, 598/3, 

2954/120, 2954/199, 3035/17, 2963/45, 687/4, 744/32, 2954/161, 2954/109, 2954/202, 626, 721, 713/2, 2954/144, 722, 2954/203, 

2968/109, 744/30, 2968/85, 749, 2963/54, 2954/227, 2954/166, 645/2, 2954/262, 535/13, 731/4, 591/3, 2954/273, 540/6, 2954/124, 

591/2, 2954/277, 701/21, 2968/100, 2960/33, 2975/39, 707/10, 724/1, 630, 2954/249, 683/4, 768/20, 698, 615, 726/5, 566/1, 588, 678/1, 

2960/5, 607, 2968/97, 2954/77, 564/1, 2954/244, 2963/48, 712, 2975/24, 2954/219, 2954/220, 2963/66, 717/8, 717/9, 2954/133, 707/6, 

2954/217, 744/34, 2954/56, 565/2, 543/3, 2975/54, 2975/56, 2975/55, 2975/53, 566/3, 2975/68, 2963/55, 2960/39, 545/2, 2954/245, 

725/5, 2968/60, 2963/63, 2975/27, :/126, 747/2, 2954/104, 2954/119, 2954/228, 744/36, 768/17, 568/4, :/101, 744/46, 718/2, 564/3, 

744/33, :/287, 2954/247, 733/3, 2960/38, 744/51, 744/44, 728/6, 779, 2960/52, 744/29, 2954/96, 2968/98, 707/7, 2963/18, 545/1, 578/1, 

2954/76, 717/7, 572/1, 742/10, 777, 2954/92, 744/37, 563, 676, 2966/6, 2954/206, 2954/60, 701/11, 641, 2954/55, 2963/14, 2975/36, 

2954/73, 770/1, 672/10, 593, 2958/32, 737/6, 704, 2968/105, 707/8, 2965/6, 650, 2968/112, 649, 744/55, 551/4, 679/1, 645/1, 609, 

744/41, 730/2, 2958/8, 546/1, 2963/44, 710, 567/1, 2960/17, 767/1, 2954/185, 743/10, 2954/142, 596, 639, 2968/64, 713/1, 2954/246, 

2954/95, 2954/251, 648, 2954/194, 557/1, 736/2, 699, 760, 565/1, 720/1, 628, 543/1, 672/12, 735, 2975/9, 2961/2, 766/4, 2960/15, 

556/1, 2963/46, 744/47, 2954/80, 625, 2954/263, 726/8, 711/4, 2968/117, 680, 701/15, 683/1, 2954/184, 742/8, 2954/201, 608, 2960/36, 

733/2, 2960/9, 2958/21, 590, 2968/42, 683/3, 701/14, 773/2, 772, 768/4, 2960/53, 643/2, 739, 3035/10, 768/7, 595, 726/7, 768/9, 709, 

2963/3, 2954/150, 538/3, 719/3, 718/1, 552/2, 707/1, 752, 581, 708, 720/2, 2954/204, 687/3, 2957/6, 624, 701/16, 707/4, 2954/214, 

556/2, 691, 2954/270, 2960/8, 2968/94, 575/1, 744/53, 747/1, 537/4, 2968/26, 573/1, 732/7, 2958/31, 2954/157, 707/5, 644, 614, 

2966/5, 642, 768/18, 586, 2954/162, 594, 603, 2954/57, 577/1, 574/4, 2954/58, 537/2, 681/1, 737/5, 2954/79, 655/1, 2954/207, 555/1, 

2954/260, 2958/29, 2963/28, 2954/102, 2958/18, 2968/41, 839/4, 744/45, 537/8, 705, 537/6, 2954/164, 2954/248, 2968/48, 2954/181, 

701/18, 2968/71, 2958/28, 742/3, 2968/92, 598/1, 599, 693, 611, 623/1, 701/12, 2968/90, 2968/9, 694, 2968/25, 2968/35, 2968/102, 

744/8, 2975/18, 744/52, 2966/12, 2963/7, 2958/1, 2968/18, 742/2, 672/22, 2968/93, 2968/32, 2966/10, 2968/29, 768/8, 2958/14, 

2968/34, 689, 2958/12, 558, 2964/6, 715, 538/1, 2967, 674, 744/7, 2966/14, 2968/24, 731/1, 2968/13, 768/5, 554, 743/1, 2957/2, 732/8, 

2966/15, 733/1, 2960/3, 2960/2, 697, 2966/13, 2966/17, 2966/9, 2968/30, 2975/2*, 535/1*, 2975/1*, 781/5*, 781/1*, 535/2*, 2954/3*, 

2979/3*, 790/2*, 839/3*, 790/1*, 910/9*, 2941/7* 

  

                                                           
7 *označenie parciel presahujúcich hranicu riešeného územia 
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Druhovosť pozemkov podľa katastra nehnuteľností 

V riešenom území je zrejmý prevažujúci podiel nezastavaných pozemkov 72% (31,468 ha).Z toho tvorí 

výrazný podiel orná pôda (25 %), vinice (19 %), záhrady (20 %) a trvalé trávnaté porasty (8 %). Neza-

nedbateľný podiel predstavujú zastavané plochy a ostatné plochy spolu v rozsahu 28 %. Minoritné 

podiely vodných plôch (0,01 %) a lesných pozemkov (0,17 %) dopĺňajú celkovú druhovú skladbu úze-

mia. 

Tabuľka 2 Sumár rozlohy jednotlivých druhov pozemkov 

Druh pozemku Výmera (ha) Podiel (%) 

Orná pôda 10,734 24,6% 

Vinice 8,387 19,2% 

Záhrada 8,968 20,6% 

Trvalý trávnatý porast 3,303 7,6% 

Lesný pozemok 0,072 0,2% 

Vodná plocha 0,004 0,0% 

Zastavaná plocha 8,204 18,8% 

Ostatná plocha 3,922 9,0% 

Spolu 43,594 100,0% 

 

Graf 1 Podiel rozlohy jednotlivých druhov pozemkov 
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Schéma 2 Vymedzenie riešeného územia na podklade katastrálnej mapy s druhmi pozemkov8 

  

                                                           
8 Katastrálna mapa bola poskytnutá Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves 
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3 PRIESKUMY A ROZBORY PRÍRODNÝCH 

PODMIENOK 

3.1 Geomorfologické pomery 
Riešené územie sa podľa geomorfologického členenia (Mazúr, et. Lukniš, 1980) nachádza v západnej 

časti Podunajskej nížiny a v celku Podunajská rovina. 

Tabuľka 3 Zaradenie riešeného územia podľa geomorfologického členenie územia 

Sústava Podsústava Provincia Subprovincia Oblasť Celok 

Alpsko-himaláj-

ska 

Panónska panva Západopanónska 

panva 

Malá Dunajská 

kotlina 

Podunajská ní-

žina 

Podunajská ro-

vina 

Z hľadiska typologického členenia reliéfu (Mazúr, E., In: Atlas krajiny SR, 2002) predstavuje hodno-

tené územie fluviálny reliéf s nepatrným uplatnením litológie. Konkrétne ide o fluviálnu rovinu 

a mladé poklesávajúce morfoštruktúry s agradáciou.  

3.2 Geologické pomery 
Podľa geomorfologického členenia SR (Mazúr, Lukniš, 1980) patrí skúmané územie do celku Malé 

Karpaty, podcelku Devínska brána. Územie má členitý reliéf so spádom na VJV, nadmorská výška je 

od 223 m n.m. (Staré grunty) po 145 m n.m. (južné vyústenie Líščieho údolia). 

Najstarším komplexom hornín v záujmovom území je kryštalinikum Malých Karpát. V riešenom území 

sa nachádzajú vo vyšších vrstvách kvartérne eolické sedimenty dopĺňané eluviálnymi a fluviálnymi 

sedimentami. Podložie kvartérnych sedimentov tvorí neogén, prevažne typu granitový piesčitý íl 

alebo granitové ílovité piesky (Hrnčiarová a kol.,2006). 

Podľa inžinierskogeologickej rajonizácie územia Slovenska (Matula, 1977) zaraďujeme riešené územie 

zóny Líščie údolie do Malých Karpát do regiónu jadrových pohorí, oblasti jadrových stredohorí. Sú 

zastúpené tri inžinierskogeologické formácie:  

1. Formácia variských granitoidov (muskoviticko-biotitické granodiority až granity, leukokratné fácie 

granitoidov a ich dajky). Tvorená je kryštalinikom jadra bratislavského masívu – granodioritmi 

(Schéma 3), ktoré však v záujmovom území na povrch nevychádzajú. Vyskytujú sa však v lome v po-

kračovaní Líščieho údolia SSZ smerom, resp na úpätiach svahov, napr. na Dlhých Dieloch.V granodio-

ritoch sú hojné pegmatitové žily hrúbky niekoľko cm až m. Uvedené skalné horniny sú porušené tek-

tonickými poruchami – priečnymi zlomami. Z ďalších významnejších zlomov sa najbližšie od záujmo-

vého územia nachádza zlom formujúci Devínsku bránu, ktorý je na geologicko-tektonických mapách 

zakresľovaný do stredu Dunaja. 

2. Molasová litologická formácia (neogén).  Neogénne sedimenty sú zastúpené panónskym riečno-

jazerným komplexom v litologickom vývoji pestrých ílov, rôznych piesčitých, prípadne siltovitých ílov. 
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Íly sú v spodnej časti sivé, zelené a žltosivé, vyššie sú sivomodré vápnité íly s malým obsahom piesku. 

V  riešenom území na povrch nevystupujú. 

3. Kvartérna litologická formácia. Na dne údolia dominujú fluviálne silty, piesky a štrky (1). Na sva-

hoch údolia až po Staré grunty sa vyskytujú deluviálne hliny a piesky (2), eolické sedimenty – spraše 

a sprašové hliny (4), miestami v pozícii na terasových sedimentoch, pleistocénne terasové sedimenty 

charakteru štrkopieskov (5), pričom s nadmorskou výškou sa zvyšuje intenzita zvetrania.  

Na inžinierskogeologickej mape v mierke 1 : 10 000 (Schéma 3) je vyznačená aj pomerne rozsiahla 

akumulácia antropogénnych navážiek (3) charakteru tmavosivých až čiernych siltov premiešaných 

s obliakmi štrku, úlomkami tehál a skalných hornín. 

Schéma 3 Mapa inžinierskogeologickej rajonizácie 1:10 000 (detail, Vojtaško et al., 1993). 

 

Záujmové územie 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – PRIESKUMY A ROZBORY 17 

3.3 Klimatické pomery 

Klimatické pomery sú závislé na hodnotách rozdelenia zrážok, teploty, vlhkosti vzduchu a vetra. Rie-

šené územie patrí do teplej až mierne teplej klimatickej oblasti s chladnou a studenou zimou s prie-

merne 50 letnými dňami počas roka, s denným maximom teplôt vzduchu väčším ako 16 °C a januáro-

vými teplotami do -3 °C. (Lapin et al., 2002).  

Teplota 

Teplotné pomery dosť súvisia so zrážkovými pomermi. Najteplejším mesiacom je júl s 19° C. Teplota 

ovzdušia klesá so stúpajúcou nadmorskou výškou, je závislá na sklonoch, reliéfnych útvaroch 

a stupňa zalesnenia.  

Tabuľka 4 Priemerné mesačné a priemerné ročné teploty vzduchu v C v Bratislave za rok 2010 - 2012 

Rok I. II.  III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

2010 -2,6 0,5  6,0 11,1 15,3 19,7 23,2 19,9 14,5 8,1 7,4 -2,4 10,0 

2011 0,1 -0,2  6,7 13,4 16,4 20,4 19,9 21,4 18,5 10,4 2,9 3,2 11,1 

2012 2,1 -1,9  8,6 11,6 17,3 21,3 22,8 22,5 17,7 10,6 7,0 -0,7 11,6 

Zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní 2010 -  2012, stanica Bratislava - letisko , SHMÚ 

Zrážky 

Priemerné ročné úhrny zrážok v Bratislave za roky 2010 - 2012 roky , ktoré sa pohybujú na úrovni 

476,1 - 794,9 mm, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.   

Tabuľka 5 Priemerné mesačné a priemerné ročné úhrny zrážok (mm) za r. 2010 – 2012 

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

2010 60,8 16,9 9,9 78,6 139,9 62,3 92,3 139,1 83,4 25,4 48,2 38,1 794,9 

2011 25,0 11,3 36,1 51,2 36,1 127,8 83,0 42,5 13,4 30,6 0,0 19,1 476,1 

2012 77,1 34,5 8,8 18,2 92,5 36,6 85,9 30,9 25,3 79,6 28,4 49,5 567,3 

Zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní 2010 - 2012, stanica Bratislava - letisko , SHMÚ 

Priemerný úhrn zrážok v mm: 

Priemerný úhrn zrážok v 
mm: LHC  

V roku  Vo veget. období  V zimnom období  

 600 - 700  350 - 450  250 - 350  

Veterné pomery 

Bratislava patrí k najveternejším mestám strednej Európy, čo spôsobuje prítomnosť Devínskej a La-

mačskej brány (zúžený priestor medzi Malými Karpatmi a Hainburgskými vrchmi v Rakúsku). V roč-

nom priemere fúka najsilnejší vietor vo februári a v marci, ale aj v novembri. Naopak september je 

v priemere najmenej veterným mesiacom (SHMÚ). Riešené územie sa nachádza v Podunajskej rovine, 

avšak pod svahmi Malých Karpát, ktoré ovplyvňujú veterné pomery v území.  

V riešenom území prevládajú vetry severozápadné. Sú spolu zo západnými vetrami vlhšie, čo môže 

znamenať v zime oteplenie a v lete ochladenie 
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3.4 Hydrogeologické pomery 
Zeminy, budujúce svahy Líščieho údolia v oblasti Starých Gruntov, nevytvárajú priaznivé podmienky 

pre intenzívny obeh podzemných vôd. V prípade extrémnych zrážok je možné predpokladať výskyt 

podzemných vôd na kontakte terasových sedimentov s podložnými neogénnymi ílmi. 

Na dne Líščieho údolia, vo fluviálnom komplexe, sa predpokladá podzemná voda v hĺbke cca 4,0 m. 

V minulosti na dne Líščieho údolia tiekol potok, ktorý je v súčasnosti zachytený do kanalizačného zbe-

rača. V prípade extrémnych zrážok je možné očakávať zvýšenie hladiny podzemnej vody v tejto časti 

údolia o 1-2 m oproti normálnemu stavu. 

3.5 Pôdne pomery 
Prevládajúcim pôdnym typom v riešenom území sú kambizeme typické nasýtené až kyslé, stredne 

ťažké až ľahšie skeletnaté zvetraliny nekabronátových hornín. Kambizeme sú trojhorizontové A-B-C- 

pôdy, vyvinuté zo zvetralín vyvretých, metamorfovaných a vulkanických hornín, prevažne nekaboná-

tových sedimentov palegénu a neogénu, lokálne tiež z nespevnených sedimentov, napr. z viatych 

pieskov. V riešenom území sa nachádzajú vo vyšších vrstvách kultizem modálna, lokálne antrozem 

modálna. Vrstvy majú premenlivú hrúbku. (Hrnčiarová a kol.,2006). 

Pôdy sú stredne priepustné v závislosti od pokryvnej vegetácie na ich povrchu. Ich retenčná schop-

nosť je malá až stredná, priepustnosť stredná až veľká (Cambel, Rehák, 2002) a vlhkostný režim 

mierne suchý (Fulajtár, 2002). Z hľadiska zrnitosti prevažujú pôdy hlinitopiesčité, neskeletnaté až 

slabo kamenité s obsahom skeletu 0 až 20% (Čurlík, Šály, 2002) 

3.6 Hydrologické pomery 

Povrchové vody 

Z hľadiska hydrologického členenia zaraďujeme riešené územie do povodia Dunaja, v rámci čiastko-

vých povodí do povodia Dunaja. Čiastkové povodie Dunaja v riešenom území patrí do čiastkového po-

vodia - Dunaj od ústia Moravy po ústie Váhu (4-20-001). 

Z hľadiska typu režimu odtoku (Šimo E., Zaťko M., In: Atlas SSR, 1980) patrí  riešené územie a jeho šir-

šie okolie do vrchovinovo-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku. 

Vodné toky 

Priemerný mesačný prietok na toku Dunaj, ktorý je hlavným tokom a do ktorého sa vlievajú toky Vy-

drica a Čierny (Karloveský) potok, dosiahol nad riešeným územím (stanica Bratislava) v roku 2010 

hodnotu 2 130 m3.s-1. Minimálny prietok bol zaznamenaný v mesiaci február o hodnote 1099 m3.s-1 

a maximálny v mesiaci jún 8071 m3.s-1.  

Tab. 1 Priemerné mesačné prietoky na toku Dunaj (Bratislava) v roku 2010 (m3.s-1) 

5140 Stanica: Bratislava Tok: Dunaj Staničenie: 1868,75 Plocha: 131 331,1 

Mesiac I.  II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Qm 1384 1355 2123 1802 2481 4023 2384 2871 2318 1471 1471 1891 2130 

Zdroj: Hydrologická ročenka – Povrchové vody 2010, SHMÚ, 2011 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Morava_(rieka)
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
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Priemerný mesačný prietok na toku Vydrica dosiahol nad riešeným územím v stanici Červený most 

v roku 2010 hodnotu 0,243 m3.s-1. Minimálny prietok bol zaznamenaný v mesiaci február o hodnote 

0,056 m3.s-1 a maximálny v mesiaci máj 4,018 m3.s-1.  

Tab. 2 Priemerné mesačné prietoky na toku Vydrica (Červený most) v roku 2010 (m3.s-1) 

5135 Stanica: červený most Tok: Vydrica Staničenie: 3,30 Plocha: 22,60 

Mesiac I.  II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Qm 0,120 0,132 0,216 0,504 0,547 0,318 0,108 0,125 0,246 0,155 0,119 0,323 0,243 

Zdroj: Hydrologická ročenka – Povrchové vody 2010, SHMÚ, 2011 

Podzemné vody 

Riešené územie sa nachádza v predkvartérnom útvare podzemných vôd: SK20010FK Puklinové a kra-

sovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát v oblasti povodia Dunaj 

V útvare podzemných vôd SK20010FK sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä vápence, brekcie, 

granity a granodiority stratigrafického zaradenia mezozoikum - jura, staršie paleozoikum až protero-

zoikum. V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje krasovo-puklinová a puklinová priepus-

tnosť. Priemerný rozsah zvodnencov je 30 až 100 m.  

V rámci všetkých pozorovacích objektov v katiónovej časti dominuje Ca2+ ión a v aniónovej HCO3-. 

Podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie sú podzemné vody v útvare zaradené medzi základný Ca-HCO3 

typ v objektoch 606190 Železná studnička a 101003 Borinka, prechodný Ca-SO4 typ v objektoch 

101001 Rača Zbojníčka a 554190 Pernek. 

Podľa mineralizácie radíme tieto podzemné vody medzi vody s nízkou mineralizáciou (v prameni Rača 

Zbojníčka, od 89 do 113 mg.l-1) až so strednou mineralizáciou (v rozsahu 301 - 1 157 mg.l-1) v objek-

toch Borinka a Železná studnička. 

3.7 Biotické pomery 

Rastlinstvo 

Fytogeografické členenie 

Podľa fytogeografického členenia (Futák, 1980) sa riešené územie nachádza v oblasti panónskej flóry 

(Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) a okresu Podunajská nížina. 

Podľa členenia kveteny sa riešené územie nachádza vo fytogeografickej oblasti: Carpaticum occiden-

tale – oblasť západokarpatskej kveteny. Oblasť Carpaticum occidentale zastupuje podoblasť, alebo 

obvod slovenskej predkarpatskej kveteny Praecarpaticum slovacum s okresom Malé Karpaty.  

Potenciálna prirodzená vegetácia 

Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetáciou, ktorá by sa za daných klimatických, pôdnych a hydro-

logických pomerov vyvinula na určitom mieste (biotope), keby vplyv ľudskej činnosti ihneď prestal. Je 

predstavovanou vegetáciou konštruovanou do súčasných klimatických a prírodných pomerov. Sú-

časná rekonštruovaná prirodzená vegetácia je predpokladanou vegetáciou, ktorá by pokrývala určité 

miesto bez vplyvu ľudskej činnosti počas historického obdobia. 
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Vegetačný kryt je tvorený prevažne ruderálnymi spoločenstvami existujúcich a bývalých záhrad a 

trávnatými porastami. V severnej časti riešeného územia, v dôsledku absentujúcej údržby je tvorená 

neprehľadnými porastami ovocných druhov drevín (Prunus domestica a Prunus sp.) a skupinami krov 

zastúpených vo veľkej miere náletmi a pozostatkami výsadieb (Euonymus europeaus, Rosa sp, prunus 

sp.). V celom území sú náletové dreviny, majoritne kôstkoviny a jadroviny, rovnako aj nálety rodu 

Acer – javor a Juglans – orech a kroviny majoritne druhov Rosa canina – šípová ruža, Syrgina vulgaris 

– orgován obyčajný, Sambucus nigra – baza čierna. 

Na riešenom území sa vyskytujú tieto mapovacie jednotky potenciálnej prirodzenej vegetácie: 

dubovo-hrabové lesy karpatské (C). 

Dubovo-hrabové lesy karpatské 

Dubovo-hrabové lesy karpatské sú porasty duba zimného (Quercus petraea) a hrabu (Carpinus betu-

lus), najčastejšie s prímesou buku (Fagus silvatica) menej ďalších drevín (Tilia cordata, Fraxinus excel-

sior ,Cerasus avium). Nachádzajú sa na rôznorodých geologických podložiach a hlbších pôdach typu 

kambizemí s dostatkom živín. Relatívnu rôznorodosť stanovištných pomerov odráža aj charakter pod-

rastu – mezofilnejšie polohy, najmä svah pokrýva typ s ostricou chlpatou (Carex pilosa) a inými typic-

kými mezofytmi, najmä lipkavec voňavý (Galium odoratum), lipkavec lesný (Galium sylvaticum), kosti-

hoj hľuznatý (Symphytum tuberosum), pľúcnik lekársky (Pulmonaria officinalis), hrachor jarný (Lathy-

rus vernus), konvalinka voňavá (Convallaria majalis), fialka (Viola reichenbachiana) a pod. Suchšie a 

výslnnejšie polohy obsadzujú typy s lipnicou hájnou (Poa nemoralis) a medničkou jednokvetou (Me-

lica uniflora), kde sa okrem vyššie spomenutých druhov vo väčšej miere uplatňujú aj niektoré svetlo- 

a teplomilnejšie druhy, napr. medunica medovkolistá (Melittis melisophyllum). Pre tento biotop je 

typický výrazný jarný aspekt – snežienka jarná (Galanthus nivalis), veternica iskerníkovitá (Anemone 

ranunculoides), pečeňovník trojlaločný (Hepatica nobilis), chochlačka dutá (Corydalis cava), choch-

lačka plná (Corydalis solida), veterník žltuškolistý (Isopyrum thalictroides), cesnak medvedí (Allium 

ursinum) a ďalšie druhy. 

Živočíšstvo 

Zoograficky z hľadiska limnického biocyklu patrí živočíšstvo riešeného územia do pontokaspickej pro-

vincie, podunajského okresu a západoslovenskej časti. Z hľadiska terestrického biocyklu patrí živočíš-

stvo riešeného územia do provincie stepí a panónskeho úseku, (In: Atlas krajiny SR, 2002). 

V území sa vyskytujú najmä druhy prechodových typov bioty medzi stepnou zoocenózou a zoocenó-

zou listnatých lesov, taktiež mnohé synantropné druhy, typické pre urbanizovanú krajinu. Dominujú 

vtáky, drobné cicavce: myš domová (Mus musculus), potkan obyčajný (Rattus norvegius) jež západoe-

urópsky (Erinaceus europaeus), hraboš poľný (Mikrotus arvalis), tchor stepný (Mustela putorius), vra-

bec domový (Passer domesticus), žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), dážďovník obyčajný 

(Apus Apus), sýkorka veľká (Parus major), drozd plavý (Turdus merula), lastovička obyčajná (Hirundo 

rustica), strakoš kolesár (Lanius minor), oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes), sokol myšiak 

(Falco tinnuculus), sova obyčajná (Strix aluco), a iné. Z bezstavovcov sú bohato zastúpené druhy ako 

pavúky (Araneida), chrobáky (Coleoptera),bzdochy (Heteroptera), dvojkrídlovce (Diptera), motýle (Le-

pidoptera) a slizniaky (Limacidae) a iné.  
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4 PRIESKUMY A ROZBORY 

PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 

A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA 

4.1 Širšie vzťahy9 
Pre riešené územie, vrátane územia širších vzťahov zóny Líščie údolie, vyplývajú zo záväznej časti ÚPN 

hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007, v znení zmien a doplnkov, najmä nasledovné princípy: 

• Severozápadný rozvojový smer s ťažiskovými priestormi urbanistickej koncepcie a kompozície 

– lokálne centrum: Centrum I. (Karloveská - Molecova - Staré grunty),  

• Rešpektovať terénnu konfiguráciu ako súčasť obrazu mesta: 

o masívy a úpätia Devínskych a Pezinských Karpát, Devínskej Kobyly a Sitiny, 

• Rozvíjať a vytvárať: 

o v území sídliskových štruktúr mestotvorné priestory štruktúrou polyfunkčnej zá-

stavby, námestí, parkov a zelených cezúr, 

o v rozvoji novej bytovej zástavby rôzne typologické druhy málopodlažných foriem zá-

stavby s lokálnymi centrami spoločenského kontaktu, občianskej vybavenosti a verej-

nej zelene, 

• Rešpektovať: 

o saturovanie novej zástavby občianskej vybavenosti v priestore Centrum I, 

• Rozvíjať: 

o Líščie údolie – západný svah polyfunkčnou zástavbou pozdĺž ul. Staré Grunty a rôz-

nymi formami málopodlažnej bytovej zástavby s prevahou rodinných domov a zelene 

v strednej svahovej časti, 

o priestor Staré Grunty – Mlynská dolina vytvorením uzlového priestoru prepojenia 

troch funkcií: nástup do cintorína, zariadení vysokého školstva a územia STV s dôra-

zom na vytvorenie spoločenského, polyfunkčného mestského priestoru, 

V rámci riešeného územia sú Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy v rozsahu grafickej časti (viď. 

schéma) definované nasledovné záväzné regulatívy: 

Tabuľka 6 Funkčná a priestorová regulácia Územného plánu Bratislavy v riešenom území 

Kód Funkčné územie Funkčné využitie Stav10 Reg. 

102 OBYTNÉ ÚZEMIA Málopodlažná zástavba obytného územia SÚ  

102 OBYTNÉ ÚZEMIA Málopodlažná zástavba obytného územia RÚ C 

1130 ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE Ostatná ochranná a izolačná zeleň SÚ  

1203 ÚZEMIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ 
ZELENE A PÔDY 

Záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality SÚ  

                                                           
9 Záväzné regulatívy, vyplývajúce z Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy pre riešené územie a územie širších vzťahov, sú 
vyhodnotené v samostatnej kapitole č. 14 Zhodnotenie územnoplánovacích dokumentácií. 
10 SÚ – stabilizované územia, RÚ – rozvojové územie 
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Schéma 4 Vymedzenie hraníc ÚPN-Z na podklade Územného plánu Bratislavy11
 

   

                                                           
11 Regulačný výkres 
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4.2 Rámcový urbanistický rozbor riešeného územia 
Zóna Karlova Ves – Líščie údolie je v súčasnosti vo veľkej miere neurbanizovaná. Väčšia časť rieše-

ného územia pozostáva zo záhrad, viníc, lúk a porastov s prírodným charakterom, ktoré sú prerušené 

„ostrovmi“ zástavby. Pre potreby urbanistického rozboru je preto riešené územie pracovne rozčle-

nené na urbanistické časti, ktoré umožňujú detailnejšie mapovanie najmä z hľadiska homogenity 

funkčného využívania a priestorového usporiadania. 

4.2.1 Členenie územia a urbanistická ekonómia 

Riešené územie pozostáva zo šiestich urbanistických častí. Urbanizovaný charakter majú prvé štyri 

urbanistické časti (1.-4. urbanistická časť), prevažne nezastavané územie reprezentuje 5. urbanistická 

časť. Uličné priestory (ulice Staré grunty a Líščie údolie) sú vymedzené samostatne (UP). Najdominan-

tnejšou časťou z hľadiska výmery je neurbanizovaná 5. časť (58,55%). Ostatné časti riešeného územia 

spolu predstavujú približne jednu tretinu riešeného územia. 

Tabuľka 7 Urbanistické časti – bilancie 

Časť Výmera Obyvatelia12) Počet 
zamest-
nan-
cov13 

Počet 
bytov 

Počet 
rodinný
ch do-
mov 

Počet 
bytovýc
h do-
mov 

Počet 
bytovýc
h bu-
dov  

1 7,96 ha 18,25% 343 27,3% 15 104 71 12 83 

2 2,85 ha 6,54% 205 16,3% 10 72 30 19 49 

3 1,99 ha 4,57% 314 25,0% 16 106 0 9 9 

4 1,68 ha 3,85% 396 31,5% 12 162 0 7 7 

5 25,53 ha 58,55% 0 0,0% 0 0 0 0 0 

UP 3,59 ha 8,24% - - - - - - - 

SPOLU 43,60 ha 100% 1258 100% 53 444 101 47 148 

 
Graf 2 Porovnanie veľkosti urbanistických častí 

0 

                                                           
12 Počet obyvateľov predstavuje odborný odhad, je stanovený na základe analýzy skladby bytov 
13 Počet zamestnancov predstavuje odborný odhad, je stanovený na základe analýzy prevádzok občianskej vybavenosti 
a predpokladaných kapacít odbytových plôch  občianskej vybavenosti 

UČ1
18%

UČ2
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UČ3 -5%
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Schéma 5 Urbanistické členenie riešeného územia 
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Pri porovnaní jednotlivých urbanizovaných častí územia sa predpokladaný počet obyvateľov pohy-

buje v intervale od 200 do 400. Jednotlivé urbanizované časti sa však výrazne líšia hustotou obyvate-

ľov, čo  je spôsobené  rôznou výmerou urbanistických častí a rozdielnym typom a intenzitou zá-

stavby.14 Funkcia občianskej vybavenosti má svoje zastúpenie v 1., 2. a 4. urbanistickej časti územia. 

Graf 3 Bilancie urbanistických častí 

 

4.2.2 Urbanistické časti 

Stručná charakteristika a prehľad jednotlivých urbanistických častí riešeného územia: 

Urbanistická časť 1 – ulica Líščie údolie 

Predstavuje historicky najstaršiu urbanizovanú časť riešeného územia (približne od polovice 20. sto-

ročia), lokalizovanú pozdĺž ulice Líščie údolie so súvislým ulicovým spôsobom zástavby samostatne 

stojacich rodinných domov, vybudovaných na úpätí pôvodných vinohradov. V priestore ulice Líščie 

údolie pôvodne tiekol potok Suchá Vydrica v otvorenom profile, ktorý je dnes zaústený do kanalizač-

nej stoky s geografickým názvom Čierny potok. 

Schéma 6 Urbanistická časť 1 (ortofotomapa)15 

 

                                                           
14 Problematika hustoty obyvateľstva je analyzovaná v rámci kapitoly 5.1.3 Hustota obyvateľov v riešenom území 
15 Zdroj: https://zbgis.skgeodesy.sk/ 
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Urbanistická časť 2 – ulica Staré grunty – severná časť riešeného územia 

Predstavuje urbanizovanú časť na severnom cípe riešeného územia, realizovanú na konci 20. storo-

čia. Ide o zástavbu samostatne stojacich alebo radových rodinných a malopodlažných bytových do-

mov, ktorá kopíruje terénnu konfiguráciu územia. Ide o najvyššie položenú časť riešeného územia. 

Schéma 7 Urbanistická časť 2 (ortofotomapa)16 

 

Obrázok 1 Urbanistická časť 2 

 

Urbanistická časť 3 – ulica Staré grunty – stredná časť riešeného územia 

Ide o obytný súbor samostatne stojacich, kaskádovo usporiadaných, malopodlažných a viacpodlaž-

ných bytových domov s názvom „Rezidencia Grunty“, ktorý bol zrealizovaný v roku 2009. 

                                                           
16 Zdroj: https://zbgis.skgeodesy.sk/ 
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Schéma 8 Urbanistická časť 2 (ortofotomapa)17 

 

Obrázok 2 Urbanistická časť 2 

 

Urbanistická časť 4 – ulica Staré grunty – južná časť riešeného územia 

Južná časť riešeného územia reprezentuje najmladšiu zástavbu riešeného územia, ktorá pozostáva z 

troch samostatných obytných súborov malopodlažných a viacpodlažných bytových domov: 

1. Bytový dom Staré grunty (2009), 

2. Bytový dom Panoráma (2012), 

3. Rezidencia Villinki (2014) – 4 bytové domy. 

                                                           
17 Zdroj: https://zbgis.skgeodesy.sk/ 
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Schéma 9 Urbanistická časť 4 (ortofotomapa)18 

 

Obrázok 3 Urbanistická časť 4 

 

Urbanistická časť 5 

Ide o neurbanizovanú časť riešeného územia medzi ulicami Staré grunty a Líščie údolie, pozostáva-

júcu z dvoch častí. Južná časť zahŕňa najmä pozemky záhrad, viníc a trvalých trávnych porastov (podľa 

evidencie katastra nehnuteľností), ktoré sú využívané najmä pre rekreačné účely a predstavujú  oplo-

tené pozemky záhrad s roztrúsenou zástavbou záhradných chatiek. Severná časť (pôvodne vinohrady) 

je v súčasnosti vedená v katastri nehnuteľností prevažne ako orná pôda. Územie je v súčasnosti po-

kryté lúkami a hustými stromovými porastami. V najsevernejšej časti územia v súčasnosti prebieha 

výstavba komunikácie a vedení technickej infraštruktúry. 

                                                           
18 Zdroj: https://zbgis.skgeodesy.sk/ 
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Schéma 10 Urbanistická časť 5 (ortofotomapa)19 

 

Obrázok 4 Urbanistická časť 5 – severná časť20 

 

Obrázok 5 Urbanistická časť 5 – južná časť 

 

  

                                                           
19 Zdroj: https://zbgis.skgeodesy.sk/ 
20 viditeľná výstavba komunikácie (na obrázku vľavo) 
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4.3 Analýza priestorového usporiadania riešeného úze-

mia 

4.3.1 Urbanisticko-krajinná kompozícia 

Krajinná kompozícia 

Riešené územie je lokalizované na západnom (až juhozápadnom) svahu masívu Sitina. Reliéf graduje 

v smere od ulice Líščie údolie smerom k ulici Staré grunty, ktorá kopíruje hrebeň masívu. Svah pred-

stavuje dominantný geomorfologický prvok v rámci mestskej časti. Ide o významnú vizuálne expono-

vanú polohu, vnímateľnú z Karloveskej ulice, z náprotivnej strany (Dlhé diely) ako aj z diaľkových 

pohľadov na Bratislavu. Riešenému územiu v súčasnosti priestorovo dominujú prírodné prvky zelene 

záhrad a ostatnej zelene, v rámci širších vzťahov je priestorovo výrazný prvok lesa na Sitine. 

Územný plán mesta z hľadiska tvorby krajiny stanovuje určujúci krajinotvorný prvok – líniu vnímania 

prírodného masívu (v dvoch polohách). V rámci riešeného územia ide o prvú polohu – rozhranie vní-

mania prírodného masívu – čo predstavuje líniu vnímania okraja prírodného masívu od významných 

komunikácií (z hľadiska riešeného územia ide o Karloveskú ulicu ). 

Urbanistická kompozícia 

Riešené územie nie je v súčasnosti charakteristické jednoznačnou urbanistickou kostrou. Väčšina ur-

čujúcich urbánnych kompozičných prvkov je lokalizovaná na hranici riešeného územia alebo v rámci 

územia širších vzťahov.  

Vzhľadom na to, že doterajšia urbanizácia svahu prebiehala nekoordinovane (časovo aj priestorovo), 

výsledkom sú v súčasnosti založené tri nesúvislé „ostrovy“ zástavby bez zjavnej priestorovej väzby 

a čitateľnej spoločnej urbanistickej koncepcie. Urbanistické časti 3. a 4. negujú krajinotvorný regulatív 

– rozhranie vnímania prírodného masívu – nadmerne vysokou intenzitou zástavby a výškou zástavby 

a chýbajúcimi zelenými cezúrami. Zároveň predimenzovaným počtom nadzemných podlaží (viacpod-

lažná zástavba umiestnená v najvyšších polohách svahu) narúšajú celkovú siluetu masívu. 

Ťažiskové priestory 

Hlavnými ťažiskovými priestormi z pohľadu zóny sú v rámci územia širších vzťahov – priestor Námes-

tia sv. Františka a územným plánom mesta navrhované lokálne centrum „Centrum I.“ (Karloveská – 

Molecova – Staré grunty). Vedľajším ťažiskovým priestorom je priestor pri Poliklinike. 

Kompozično-prevádzkové osi 

Hlavnú kompozično-prevádzkovú os tvorí Karloveská ulica, na hranici riešeného územia vedie Líščím 

údolím vedľajšia kompozično-prevádzková os – ulica Líščie údolie. Vedľajšia kompozično-prevádzková 

os vedená ulicou Staré grunty predstavuje potenciálnu os, ako základ budúcej novozaloženej urbanis-

tickej kostry.  

Priestorové a líniové bariéry 

V riešenom území predstavujú izolované, uzatvorené areály obytných súborov a súvislá zástavba ro-

dinných domov bariéry, ktoré bránia priestupnosti územia najmä pre pešiu a cyklistickú dopravu 

a znemožňujú tvorbu kvalitných, dostupných a vzájomne prepojených verejných priestorov a tým aj 
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formovanie funkčnej urbanistickej štruktúry.  Vytváranie uzatvorených celkov kladie výrazné pre-

kážky mestotvornému rozvoju územia. Líniovú bariéru vytvára v riešenom území teplovodné potrubie 

(trasované nad terénom), ktoré limituje priestupnosť územia v horizontálnom smere. 

Kompozične problematické prvky 

Realizácia obytných štruktúr v preexponovaných výškových parametroch spôsobila výrazné narušenie 

siluety riešeného územia. Budovanie bytových domov s nadmerným objemom vo forme monoblokov 

bez verejných priestorov bráni priestupnosti územia a tvorbe mestotvornej štruktúry. Nedodržanie 

v územnom pláne mesta stanovených intenzít využitia územia, hmotovo-priestorového usporiadania, 

poddimenzovanie rozsahu zelene poukazuje na nevhodnú tendenciu rozvoja zóny.  

Obrázok 6 Znázornenie narušenej siluety v panoráme riešeného územia 

 

Obrázok 7 Znázornenie chýbajúcich prvkov zelene („cezúr“) v obytnej zástavbe (urbanistická časť 3) 

 

Obrázok 8 Priestorové bariéry – monobloky obytných komplexov (urbanistická časť 4) 

 

REZIDENCIA 
GRUNTY 

REZIDENCIA 
VILLINKI 

UČ 2 
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Schéma 11 Urbanistická kompozícia  
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4.3.2 Výšková konfigurácia územia 

Výškové členenie zástavby 

Vnímanie výškového členenia riešeného územia je ovplyvnené vzostupným reliéfom krajiny. Vizuálne 

vyznenie urbanizovaných častí znásobuje exponovaná poloha riešeného územia. Pre jednotlivé urba-

nistické časti riešeného územia je možné identifikovať charakteristickú výškovú hladinu, vyjadrenú 

nadzemnými podlažiami nasledovne:21 

• UČ 1 – najnižšia zástavba územia prevažne nepresahujúca hladinu 2 NP, 

• UČ 2 – zástavba s maximálnou výškou 2-3 NP, 

• UČ 3 – zástavba od 4 NP do 6 NP, 

• UČ 4 – zástavba od 4 NP do 7 NP, 

• UČ 5 – zástavba do 1 NP. 

Problematické prvky výškovej konfigurácie urbanistických častí 3 a 4 

Urbanistické časti 3 a 4 predstavujú výrazne odlišné výškové usporiadanie voči ostatným častiam. Ne-

gatívnym prvkom v týchto urbanistických častiach je okrem umiestnenia viacpodlažnej zástavby (nad 

4 NP) aj gradácia výšky stavieb s výškou terénu – najvyššie stavby sú situované v najvyšších polohách. 

Ide o veľmi necitlivý zásah do svahu masívu, ktorý narúša jeho siluetu. Situovanie viacpodlažných bu-

dov v riešenom území je zároveň v rozpore s platnou výškovou reguláciou územného plánu mesta. 

Urbanistická časť 3 – Rezidencia Grunty Urbanistická časť 4 – Rezidencia Villinki 

  

Urbanistická časť 4 – BD Panoráma Urbanistická časť 4 – BD Staré grunty 

  

Strešná krajina 

Pri analýze strešnej krajiny je možné identifikovať väčšinový podiel plochých striech (1/2), zo šikmých 

striech prevláda sedlový typ zastrešenia (1/3) a doplnkovo valbové a pultové strechy. Približne tretina 

šikmých striech je využitá ako podkrovie, cca 1/6 plochých striech je využívaná ako terasy.  

                                                           
21 Vyhodnotené na základe bodu 4.1.6 STN 73 4301 Budovy na bývanie v znení Zmeny 1 (STN 73 4301/Z1) 

6 NP 

5 NP 
6 NP 

6 NP 
7 NP 
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Schéma 12 Výšková mapa riešeného územia vyjadrená počtom nadzemných podlaží 
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Schéma 13 Schéma strešnej krajiny 

 

Rezidencia Villinki využíva čiastočne zelené strechy.  
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4.3.3 Spôsob zástavby 

V rámci každej urbanistickej časti je možné identifikovať charakteristické typy zástavby: 

UČ 1 Zástavba pozdĺž ulice Líščie údolie sa vyznačuje otvorenou ulicovou zástavbou samo-
statne stojacich rodinných domov s jednoznačne identifikovateľnou uličnou a staveb-
nou čiarou. Napriek otvorenému typu zástavby chýbajú v rade domov voľné prerušenia 
zástavby pre možnosť vytvorenia verejných komunikačných prepojení. 

UČ 2 Zástavba pozostáva  tak z rodinných ako aj z malopodlažných bytových domov (samo-
statne stojacich aj radových) s jednoznačne identifikovateľnou uličnou a stavebnou čia-
rou. Ide o kombináciu otvorenej a kompaktnej formy ulicovej (líniovej) zástavby.  

UČ 3 Zástavba vo forme solitérov, ide o intenzívnu formu kaskádovej zástavby samostatne 
stojacich malopodlažných a viacpodlažných bytových domov. Uličná a stavebná čiara 
vzhľadom na oplotenie areálu a terénny skok vzájomne neladia. Napriek solitérnemu 
spôsobu zástavby zástavbe chýba otvorenosť, resp. prerušenie, čo je viditeľné najmä 
z diaľkových pohľadov, kde zástavba pôsobí ako „múr“. 

UČ 4 Zástavba pozostáva z monoblokov obytných komplexov22 (Rezidencia Villinki a BD Pano-
ráma) a samostatne stojaceho bytového domu (BD Staré grunty). Uličná a stavebná 
čiara sú vedené paralelne s ulicou Staré grunty. Napriek tomu je možné konštatovať, že 
jednotlivým obytným súborom chýba vzájomná priestorová nadväznosť, urbanistický 
celok je kompozične nevyvážený, pôsobí dezorganizovane aj vzhľadom na nevyváženú 
architektonickú kvalitu bytových domov. 

UČ 5 Voľná, roztrúsená zástavba samostatných rekreačných/záhradných chát. 

Obrázok 9 Otvorená líniová zástavba (UČ 1) Obrázok 10 Kompaktná radová zástavba (UČ 2) 

  

Obrázok 11 Solitéry (UČ 3) Obrázok 12 Obytný komplex – monoblok (UČ 4) 

  

                                                           
22 Obytný komplex pozostáva zo spoločnej podstavy (garáž) a solitérov bytových domov. 
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Schéma 14 Analýza spôsobu zástavby budov 
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4.3.4 Analýza intenzity využitia územia 

Intenzita využitia územia je vyhodnotená pre celé riešené územie ako aj pre jednotlivé urbanistické 

časti. Vzhľadom na rôznorodý charakter riešeného územia sú pri vyhodnotení evidentné výrazné roz-

diely. Veľký podiel nezastavaného územia ovplyvňuje vyhodnotenie intenzity využitia celého rieše-

ného územia zóny Líščie údolie. 

Tabuľka 8 Stav intenzity využitia územia podľa urbanistických častí 

Časť Zastavaná 
plocha23 
(ha) 

Zastavaná 
plocha 
(%) 

Spevnená 
plocha24 
(ha) 

Spevnená 
plocha 
(%) 

Plocha ze-
lene 
(ha) 

Plocha ze-
lene25 
(%) 

Výmera 
spolu (ha) 

1 1,44 18,13% 0,72 9,04% 5,79 72,83% 7,96 

2 0,81 28,48% 0,67 23,65% 1,36 47,87% 2,85 

3 0,53 26,63% 0,67 33,56% 0,79 39,81% 1,99 

4 0,57 33,83% 0,41 24,62% 0,70 41,55% 1,68 

5 0,08 0,30% 0,04 0,15% 25,41 99,55% 25,53 

UP - - 2,38 66,25% 1,21 33,75% 3,59 

SPOLU 3,43 7,87% 4,90 11,23% 35,27 80,91% 43,60 

 

Graf 4 Porovnanie intenzity využitia územia jednotlivých urbanistických častí 

 

Podiel plôch zelene 

Analýza miery využitia územia dokumentuje celkovo bohatý podiel plôch zelene (80,91 %), ktoré sú 

reprezentované početným zastúpením zelene záhrad, viníc, trvalých trávnych porastov a ostatnej ze-

lene. Z hľadiska podielu zelene je najvýraznejšia urbanistická časť 5 (99,5 %). Pri porovnaní jednotli-

vých urbanizovaných častí riešeného územia má najvyšší podiel zelene časť 1, práve vďaka veľkory-

sým plochám pozemkov s nižšou mierou zastavanosti. Nižším podielom zelene (okolo 40 %) sa vyzna-

čujú časti 3 a 4. 

                                                           
23 V bilanciách zastavaných plôch sú zahrnuté aj budovy vo výstavbe a príprave s vydaným stavebným povolením. Zastavané 
plochy sú reprezentované najmä pozemnými stavbami a doplnkovo inžinierskymi stavbami, ktoré spĺňajú konštrukčnú cha-
rakteristiku pozemných stavieb (napr. trafostanica a pod.). 
24 Spevnené plochy zahŕňajú najmä líniové inžinierske stavby dopravy (cesty, chodníky), technickej infraštruktúry, športu 
(ihriská) a ostatné spevnené plochy 
25 Plochy zelene sú bilancované vrátane vodných plôch a ostatných plôch 
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V časti 4 sú navyše plochy zelene vymedzené pre jednotlivé bytové komplexy samostatne. Podiel ze-

lene v tejto časti vylepšuje najmä bytový komplex - Rezidencia Villinki, pri ostatných je podiel zelene 

minimálny. 

Intenzita zástavby budov 

Intenzita zástavby budov je v súčasnosti nízka (7,5 %). Primeranú intenzitu (do 20 %) dosahuje 1. časť 

v súlade s uličným charakterom zástavby. Výrazne vyššiu intenzitu zástavby má 3. časť (26,6 %) a 

2. časť (28,5 %). Najvyššia intenzita zástavby je identifikovaná v časti 4 (33,8 %). 

Podiel spevnených plôch 

Spevnené plochy v urbanistickej časti 2 a 4 zaberajú približne štvrtinu ich celkovej plochy, v urbanis-

tickej časti 3 je to až tretina. Vysoký podiel spevnených plôch, ktoré si vyžaduje obsluha intenzívne 

zastavaného územia, ilustruje neefektívnosť izolovaných urbanistických riešení bez väzieb na širšie 

územie. Uličné priestory sú charakteristické vysokým 2/3 podielom spevnených plôch a nízkym 1/3 

podielom plôch zelene.  

Celková zastavanosť územia – problematika izolovaných urbanistických celkov 

Problematickosť zrealizovaného spôsobu zástavby v urbanistických častiach 3 a 4 je evidentná 

pri hodnotení ich celkovej zastavanosti (zastavaných a spevnených plôch spolu), ktorá dosahuje 3/5. 

Dôvodom je aditívny „per partes“ urbanizmus bez spoločnej urbanistickej koncepcie, viditeľný v urba-

nistickej časti 4, a izolované urbanistické riešenie v časti 3. Je možné konštatovať, že parciálne rieše-

nia  založené na dopravnom a technickom zabezpečení každej lokality samostatne sú menej efektívne 

a rozvoj územia takýmto spôsobom prebieha z pohľadu zastúpenia jednotlivých plôch najmä na úkor 

verejnej zelene a spoločných verejných priestorov. 
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Schéma 15 Intenzita využitia územia podľa urbanistických častí
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4.4 Analýza funkčnej skladby riešeného územia 
Analýza funkčného využívania územia sa zameriava na úrovni zóny najmä na identifikáciu funkčnej 

náplne existujúcich stavieb v riešenom území. Vo všeobecnosti prevažuje podiel funkčných plôch ze-

lene. Z hľadiska podlažných plôch je dominantnou funkciou v riešenom území bývanie, reprezento-

vané tak rodinnými domami (27,7 %) ako aj prevažujúcimi bytovými domami (72,3 %), pričom byto-

vých domov viacpodlažných je približne polovica (viď. nasledujúca kapitola 4.5). Sekundárne počet-

nou funkciou sú dopravné budovy statickej dopravy (samostatné a hromadné garáže vo väzbe na by-

tové budovy). Zároveň je potrebné uviesť, že v rámci riešeného územia absentuje väčšie zastúpenie 

zariadení občianskej vybavenosti, ktoré je v súčasnosti výrazne nedostačujúce (2 %). 

Graf 5 Analýza podielu funkcií a) celkovo v rámci zastavaných plôch riešeného územia, b) v rámci pod-
lažných plôch budov 

 

Miera polyfunkčnosti 

Vzhľadom na nízku mieru urbanizácie územia a rozvoj prevažne monofunkčných obytných štruktúr je 

možné zónu charakterizovať ako prevažne monofunkčnú. Polyfunkčnosť sa chápe ako kombinácia 

dvoch a viac odlišných funkcií. V riešenom území ide najmä o kombináciu bývania a vybavenosti, 

ktorá je v minimálnej miere lokalizovaná v novostavbách bytových domov, alebo integrovaná v budo-

vách rodinných domov. Z hľadiska funkcií občianskej vybavenosti sa jedná o prevádzky obchodov, slu-

žieb alebo o administratívne priestory.  

Miera polyfunkčnosti v riešenom území (v rámci zastavaných plôch) 

 

6,10%

10,97%

80,91%

BUDOVA - BÝVANIE BUDOVA - OV
BUDOVA - HOSPODÁRSTVO BUDOVA - DOPRAVA
BUDOVA - REKREÁCIA IS - ŠPORT
IS - DOPRAVA IS - TI
ZELEŇ

77,59%

2,07%

4,71% 14,05%

1,58%

BUDOVA - BÝVANIE
BUDOVA - OV
BUDOVA - HOSPODÁRSTVO
BUDOVA - DOPRAVA
BUDOVA - REKREÁCIA

10,8% 89,2%

Polyfunkčné budovy Monofunkčné budovy



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – PRIESKUMY A ROZBORY 42 

Schéma 16 Prehľad funkčnej skladby stavieb v riešenom území 
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Schéma 17 Prehľad miery polyfunkčnosti budov v riešenom území 
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4.5 Vyhodnotenie súčasného spôsobu funkčného vyu-

žívania a priestorového usporiadania vo vzťahu k 

regulácii Územného plánu hl. m. SR Bratislava 
Na základe vyhodnotenia prieniku výkresu Priestorového usporiadania a funkčného využitia územia – 

Komplexné riešenie a Regulačného výkresu Územného plánu hl. m. SR Bratislavy (ďalej aj ÚPN BA) a 

analýzy súčasného spôsobu využitia stavieb je možné konštatovať, že k nesúladu prichádza v urbanis-

tických častiach 3 a 4. Ide tak o nesúlad priestorového usporiadania, ako aj funkčného využívania, 

ktorý sa týka obytnej zástavby presahujúcej stanovené limity regulácie. 

Vyhodnotenie z hľadiska regulatívov funkčného využitia  

Urbanistická časť 4 Bytová zástavba (BD Staré grunty, BD Panoráma a Rezidencia Villinki) pôdo-
rysne zasahuje do územia záhradkárskych a chatových osád (1203), pričom 
nie je v súlade s funkčnou reguláciou, ktorá vylučuje umiestňovanie stavieb 
a zariadení nesúvisiacich s funkciou. 

Vyhodnotenie z hľadiska regulatívov priestorového usporiadania 

Urbanistická časť 3 Viacpodlažné bytové domy s výškou 5-6 NP nie sú v súlade s reguláciou, 
ktorá umožňuje len málopodlažnú bytovú zástavbu (max. do 4 NP + podkro-
vie alebo ustúpené podlažie). 

Urbanistická časť 4 Viacpodlažné bytové domy s výškou 5-7 NP nie sú v súlade s reguláciou, 
ktorá umožňuje len málopodlažnú bytovú zástavbu (max. do 4 NP  + podkro-
vie alebo ustúpené podlažie). 

Vyhodnotenie z hľadiska intenzity využitia územia 

Intenzita využitia územia je pre vybrané funkčné plochy určená regulatívmi ÚPN BA, ktoré stanovujú 

maximálny rozsah zástavby v rozvojovom území (index zastavaných plôch – IZP max. a index podlaž-

ných plôch – IPP max.) a dopĺňajú ho požiadavkou na minimálny rozsah zelene (koeficient zelene – KZ 

min.). Regulatívy intenzity využitia rozvojového územia vnútorného mesta (mestské časti Ružinov, 

Nové Mesto, Karlova Ves, Petržalka) pre málopodlažnú zástavbu obytného územia sú nasledovné: 

Tabuľka 9 Regulatívy intenzity využitia rozvojového územia pre bytové domy26 

Kód IPP 
max. 

Číslo 
funkcie 

Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie IZP 
max. 

KZ 
min. 

C 0,6 102 Málopodlažná zástavba 
obytného územia 

bytové domy - rozvoľnená zástavba 0,30 0,25 

Súčasná intenzita využitia územia v urbanistickej časti 4 je v rozpore s regulatívmi stanovenými 

Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy. Zastavanosť územia budovami vo vymedzenej ploche regu-

lačného bloku (102) predstavuje podiel 47,5 %, zastavanosť inžinierskymi stavbami 27,8 % a podiel 

zelene v obytnom celku tvorí 24,8 %. Urbanistická časť 4 prekračuje stanovený IZP max. o 17,5 %, pri-

čom podiel zelene nedosahuje požadovanú hodnotu KZ min. 

  

                                                           
26 Celá tabuľka regulatívov intenzity využitia je uvedená v kapitole 14. 
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Schéma 18 Vyhodnotenie spôsobu využitia na podklade regulačného výkresu Územného plánu hl. 
mesta SR Bratislavy 
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Schéma 19 Detailné vyhodnotenie intenzity využitia územia urbanistickej časti 4 na podklade regulač-
ného výkresu Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy 
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5 PRIESKUMY A ROZBORY 

DEMOGRAFICKÉHO POTENCIÁLU 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves má v súčasnosti rozlohu 1 095 ha. V rámci MČ BA-Karlova Ves je 

vymedzených 19 urbanistických obvodov (ďalej len UO). Riešené územie zóny patrí do UO č. 2051920 

Starý Grunt. V mestskej časti k 21. 5. 2011 trvalo bývalo 32 650 obyvateľov z toho 15 196 mužov 

a17 454 žien, v cca 14 389 b.j. V roku 2016 dosiahol stav trvale bývajúceho obyvateľstva v mestskej 

časti 33 355 obyvateľov. Hustota obyvateľstva predstavuje k tomuto dátumu 3 042 osôb na km².27  

5.1 Analýza vývoja obyvateľstva 

5.1.1 Vývoj obyvateľstva v mestskej časti 

V mestskej časti má vývoj obyvateľstva od posledného sčítania v roku 2011 stúpajúcu tendenciu (ná-

rast o 705 obyvateľov v roku 2016). Z hľadiska pohlaví prevláda v roku 2016 počet žien v pomere 

53,2 % žien k 46,8 % mužov. Okrem viac ako 33 000 obyvateľov s trvalým pobytom býva v MČ BA-Kar-

lova Ves aj cca 15 000 vysokoškolských študentov (v internátoch v Mlynskej doline). 

Tabuľka 10 Vývoj obyvateľov v MČ BA-Karlova Ves28 

Rok Celkom Index vývoja Muži Podiel mužov Ženy Podiel žien 

1996 32 120  1,00 15 259  47,5% 16 861  52,5% 

1997 32 522  1,01 15 423  47,4% 17 099  52,6% 

1998 32 947  1,01 15 605  47,4% 17 342  52,6% 

1999 33 210  1,01 15 713  47,3% 17 497  52,7% 

2000 33 474  1,01 15 843  47,3% 17 631  52,7% 

2001 33 596  1,00 15 861  47,2% 17 735  52,8% 

2002 33 088  0,98 15 566  47,0% 17 522  53,0% 

2003 33 160  1,00 15 563  46,9% 17 597  53,1% 

2004 33 212  1,00 15 571  46,9% 17 641  53,1% 

2005 33 559  1,01 15 730  46,9% 17 829  53,1% 

2006 33 772  1,01 15 862  47,0% 17 910  53,0% 

2007 33 876  1,00 15 893  46,9% 17 983  53,1% 

2008 34 173  1,01 16 031  46,9% 18 142  53,1% 

2009 34 510  1,01 16 175  46,9% 18 335  53,1% 

2010 34 772  1,01 16 310  46,9% 18 462  53,1% 

2011 32 879  0,95 15 311  46,6% 17 568  53,4% 

2012 33 082  1,01 15 373  46,5% 17 709  53,5% 

2013 33 099  1,00 15 400  46,5% 17 699  53,5% 

2014 33 056  1,00 15 403  46,6% 17 653  53,4% 

2015 33 260  1,01 15 560  46,8% 17 700  53,2% 

                                                           
27 Štatistický úrad SR 
28 Zdroj: Stav trvale bývajúceho obyvateľstva na konci obdobia, Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr],  
Štatistický úrad SR 
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Rok Celkom Index vývoja Muži Podiel mužov Ženy Podiel žien 

2016 33 355  1,00 15 625  46,8% 17 730  53,2% 

Zdroj: ŠÚ SR 

Graf 6 Vývoj počtu obyvateľov v MČ BA-Karlova Ves 

 

Tabuľka 11 Vývoj prirodzených prírastkov a migrácia obyvateľov v MČ BA-Karlova Ves od roku 199629 

Rok Celkom Prir. 
prírastok 

 Saldo  
Migrácia 

Celkový 
prírastok 

Narodení Zomrelí Prisť. Odsťahov. 

1996 346 158 188 1572 721 851 1039 

1997 344 162 182 1080 860 220 402 

1998 345 193 152 1029 756 273 425 

1999 306 184 122 905 764 141 263 

2000 341 207 134 861 731 130 264 

2001 284 196 88 843 809 34 122 

2002 303 184 119 1035 914 121 240 

2003 270 196 74 768 770 -2 72 

2004 284 184 100 783 831 -48 52 

2005 309 212 97 1155 905 250 347 

2006 341 228 113 1018 918 100 213 

2007 337 225 112 878 886 -8 104 

2008 378 225 153 1084 940 144 297 

2009 382 221 161 972 796 176 337 

2010 365 213 152 1094 984 110 262 

2011 366 214 152 979 868 111 263 

2012 360 240 120 883 800 83 203 

2013 358 233 125 787 895 -108 17 

2014 355 239 116 881 1040 -159 -43 

2015 364 227 137 1004 937 67 204 

2016 376 237 139 959 1003 -44 95 

                                                           
29 Zdroj: Prírastok obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7105rr], Štatistický úrad SR 
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Z hľadiska hodnotenia prirodzených prírastkov za obdobie od roku 1996 po súčasnosť možno konšta-

tovať, že v celom období má MČ priaznivý vývoj. Migračné saldo má v rovnakom období od roku 1996 

prevažne plusovú hodnotu, čo zabezpečuje MČ plusové hodnoty v celkovom prírastku obyvateľov. 

Graf 7 Vývoj celkového prírastku obyvateľov v MČ Karlova Ves 

 

5.1.2 Vývoj obyvateľstva v riešenom území 

Vo vymedzenom riešenom území zóny je situovaná individuálna a hromadná bytová zástavba s trvalo 

bývajúcim obyvateľstvom. V urbanistickom obvode Starý Grunt prevláda individuálna bytová zá-

stavba pozdĺž ulíc Líščie údolie a Staré Grunty. V území sa po roku 2009 začala rozvíjať hromadná  by-

tová zástavba od 3 do 6 NP pozdĺž ulice Staré Grunty.30  

Tabuľka 12 Vývoj obyvateľstva v riešenom území vs. MČ Karlova Ves v rokoch 2002 - 2016 

Skúmaná oblasť 2002 2011 2016 

spolu index vývoja spolu  spolu index vývoja 

UO Starý Grunt 294 1,0 494 1,68 - - 

Bratislava – Mestská časť BA-Karlova 
Ves 

32 843 1,0 32 650 0,99 33 308 1,01 

Zdroj: ŠÚ SR 

Graf 8 Vývoj počtu obyvateľov v riešenom území (UO Starý Grunt) vs. MČ Karlova Ves 

 

                                                           
30 viď. kapitola 7.1 Vývoj územia 
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Podľa výsledkov zo sčítania v roku 2011 sa v UO Starý Grunt nachádzalo celkom 494 trvalo bývajúcich 

obyvateľov, z čoho je 264 žien. Z hľadiska pohlavnej štruktúry obyvateľstva ženy tvoria z celkového 

počtu 53,44 %. Podiel žien je porovnateľný s ostatnými časťami Bratislavy, kde tiež prevažujú ženy.  

5.1.3 Hustota obyvateľstva v riešenom území 

Mestská časť BA-Karlova Ves patrí s 3041,48 ob./km² medzi najhustejšie osídlené mestské časti po 

Starom meste (4141 ob./km²), Dúbravke (3832 ob./km²) a Petržalke (3616 ob./km²), pričom z hľa-

diska rozlohy je na piatom mieste od konca v poradí sedemnástich bratislavských mestských častí.31 

Tabuľka 13 Hustota obyvateľstva v členení na urbanistické časti 

Urbanistická časť Hustota obyvateľov 

na ha na km² 

UČ 1 43 4311 

UČ 2 72 7199 

UČ 3 158 15769 

UČ 4 236 23569 

UČ 5 0 0 

SPOLU RÚ 29 2885 

Mestská časť BA-Karlova Ves 30 3042 

Graf 9 Hustota obyvateľstva v porovnaní RÚ a MČ BA-Karlova Ves 

 

Pri porovnaní jednotlivých urbanistických častí riešeného územia vykazuje hustota obyvateľstva vý-

razné rozdiely. V prípade urbanistickej časti 1 ide o miernu hustotu obyvateľov (porovnateľnú s prie-

merom MČ). Urbanistická časť 2 sa približuje k štandardným hodnotám malopodlažného typu zá-

stavby (do 10 000 ob./km²). Vyššie hodnoty hustoty sa spájajú skôr s viacpodlažnou zástavbou, čo aj 

vykazujú urbanistické časti 3 a 4, v ktorých výsledkom intenzívnej zástavby je vysoká hustota obyva-

teľov, niekoľkonásobne prevyšujúca štandard MČ Bratislava-Karlova Ves. 

V budúcom rozvoji riešeného územia je potrebné sa vyhnúť preexponovaniu hustoty osídlenia. Ako 

negatívny príklad môže slúžiť priestorovo intenzívna zástavba vo svahovitom teréne – susedné síd-

lisko Dlhé Diely. 

                                                           
31 PHSR MČ BA-Karlova Ves 2016-2023 
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Schéma 20 Hustota obyvateľov na km² v členení na urbanistické časti 
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5.2 Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva 

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva MČ BA-Karlova Ves sa za posledných 15 rokov mení výrazným  

poklesom podielu obyvateľov v predproduktívnom a miernym nárastom podielu obyvateľov v pro-

duktívnom veku, pričom vývoj obyvateľov v poproduktívnom veku kontinuálne rastie.  

Tabuľka 14 Vývoj vekovej skladby obyvateľstva v MČ BA-Karlova Ves od roku 2001 

Kategó-
ria 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0-14 21,33 20,29 19,12 17,90 16,81 15,77 15,08 14,63 14,31 13,97 14,28 14,19 14,15 14,23 14,16 

15-64 69,59 70,29 71,10 71,98 72,67 73,23 73,41 73,47 73,45 73,52 71,99 71,90 71,57 71,31 71,12 

65 a viac 9,08 9,41 9,78 10,12 10,52 11,00 11,51 11,90 12,24 12,50 13,74 13,91 14,29 14,46 14,71 

Spolu: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: ŠÚ SR 

Graf 10 Vývoj vekovej skladby obyvateľstva v MČ BA-Karlova Ves od roku 2001 

 

Opatrenia a predpoklady 

Na zlepšenie vekovej štruktúry je potrebné vytvoriť podmienky pre zvýšenie podielu obyvateľstva 

v  mladších vekových skupinách. 
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5.3 Domový a bytový fond 
Podľa výsledkov sčítania v roku 2011 bol v MČ BA-Karlova Ves evidovaný nasledovný počet obýva-

ných bytov podľa jednotlivých urbanistických obvodov: 

Graf 11 Obývané byty podľa typu domu, SODB 2011  

 

Na rozdiel od údajov SODB 2011, ktoré uvádza na území UO Starý Grunt 4 bytové domy, bolo v rámci 

prieskumov a rozborov v riešenom území identifikovaných až 47 bytových domov.  

Tabuľka 15 Obývané byty podľa typu domu v ZSJ pre MČ Bratislava – Karlova Ves, SODB 2011 

ZSJ ID ZSJ Typ domu Spolu 

nezistený rodinný 
dom 

bytový dom ostatné typy 
domov 

2044630 Areál Slovenskej akadémie 
vied 

0 6 40 4 50 

2044710 Zoologická záhrada 0 1 0 0 1 

2051500 Botanická záhrada 1 9 125 5 140 

2051680 Prírodovedecká fakulta 0 3 19 1 23 

2051760 Cintorín Slávičie údolie 0 6 33 0 39 

2051840 Slovenská televízia 0 14 0 0 14 

2051920 Starý Grunt 9 158 4 4 175 

2052060 Poliklinika Karlova Ves 6 70 1 574 3 1 653 

2052140 Riviéra 3 72 1 702 6 1 783 

2052220 Dlhé diely - východ 31 50 2 182 10 2 273 

2052310 Kútiky 13 236 3 001 11 3 261 

2052490 Líščie údolie - les 0 0 0 0 0 

2052570 Metrológia 4 28 0 1 33 

2053200 Sihoť 0 0 0 0 0 

UO Starý Grunt

nezistený

rodinný dom

bytový dom

ostatné typy domov

MČ Karlova Ves

nezistený

rodinný dom

bytový dom

ostatné typy domov
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2795100 Nad Sitinou 0 0 0 0 0 

2795360 Dlhé diely - západ 8 65 1453 0 1526 

2798460 Dlhé diely - sever 2 4 1212 2 1220 

2798540 Dlhé diely - stred 5 2 2179 0 2186 

2799190 Internáty 0 7 0 5 12 

Spolu 82 731 13 524 52 14 389 

Zdroj: ŠÚ SR 

Tabuľka 16 Prehľad neobývaných bytov  v MČ BA-Karlova Ves podľa SODB 2011 

MČ Neobývané byty s nezistenou 
obývanosťou  

Karlova 
Ves 

spolu  podľa dôvodov neobývanosti 

v tom 

 zmena 
vlastníkov 

určené na 
rekreáciu 

nespôsobilé na 
bývanie 

z iných dôvodov 

 926 0 3 3 956 0 

Zdroj: ŠÚ SR 

Tabuľka 17 Prehľad neobývaných domov za MČ BA-Karlova Ves podľa SODB 2011 

Domy 

neobývané  s neziste-
nou 

obývanosť
ou 

spol
u 

podľa dôvodov neobývanosti podľa obdobia výstavby 

v tom v tom 

zmena  

vlast-
níkov  

určené  

na 
rekreáciu 

uvoľnené  

na 
prestavbu 

nespôso
bilé  

na 
bývanie 

z iných  

dôvodov 

do roku  

1945 

  1946 - 
1990  

  

  1991 - 
2000  

  

2001 

a 
neskôr  

neziste
né 

  

63 0 2 0 3 58 1 4 2 4 52 8 

Zdroj: ŠÚ SR 
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6 PRIESKUMY A ROZBORY SOCIÁLNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY 
Zónu Líščie údolie možno definovať ako prevažne neurbanizované územie so samostatnými urbanis-

tickými celkami (prevažne monofunkčnými) po obvode, kde výrazne absentuje občianska vybavenosť 

a základné služby pre obyvateľov. V rámci prieskumov a rozborov je preto analyzovaná oblasť sociál-

nej infraštruktúry aj v území širších vzťahov. 

6.1 Školstvo 

6.1.1 Materské školy 

Mimo riešeného územia sa na ulici Líščie údolie nachádza jedna súkromná bilingválna škôlka. Je situo-

vaná vedľa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Kapacitne škôlka poskytuje starostlivosť pre deti 

v dvoch triedach po 10 detí. Ostatné zariadenia sú zmapované v rámci širších vzťahov. 

Súkromné zariadenie (súkromná škôlka) Pikolino so zameraním na anglický jazyk a literárno-drama-

tickú prípravu detí sa nachádza na Karloveskej ulici č. 32 v blízkosti Námestia sv. Františka. Zariadenie 

vie poskytnúť starostlivosť pre 24 detí (3 triedy po 8 detí). Jeho súčasťou je aj exteriérové ihrisko 

a vzhľadom na blízkosť Líščieho údolia-lesoparku, poskytuje možnosť prechádzok detí v prírode. 

V susedstve súkromnej škôlky Pikolino sa na Borskej ulici nachádza štátna materská škola využívajúca 

štátny vzdelávací program výchovno-vzdelávacej činnosti. Škôlka má 7 tried, ktorých maximálna ka-

pacita je 23 detí. Je situovaná v blízkosti priľahlého lesíka, množstvo drevín a porastov je súčasťou sa-

motného areálu MŠ. 

Juhovýchodne od hranice RÚ (Staré Grunty č. 330) sa nachádza súkromná škôlka Miniclub. Vyučova-

nie prebieha v troch triedach formou tematických celkov v rámci hier a cielených aktivít, podľa veku 

a možností jednotlivých detí. Celková kapacita škôlky je 41 detí. 

6.1.2 Základné školy a stredné školy 

V rámci širších vzťahov sa medzi ulicou Líščie údolie a Karloveskou ulicou nachádza Spojená škola 

Tilgnerova. Skladá sa zo základnej školy, osemročného a bilingválneho gymnázia. Je pomenovaná 

podľa bratislavského rodáka sochára Viktora Tilgnera. Zameraná je na výuku cudzích jazykov a kapa-

citne pozostáva z 27 tried základnej školy, 5-tich bilingválnych a 12-tich tried osemročného gymnázia.  

Severozápadne od RÚ sa v blízkosti Karloveskej ulice nachádza Spojená škola sv. Františka z Assisi, 

ktorá pozostáva zo základnej školy a štvorročného gymnázia, ktorá v rámci svojho výchovno-vzdelá-

vacieho procesu poskytuje  syntézu kultúry, viery a vedy. Škola poskytuje výuku pre deti v 22 triedach 

základnej školy a 4 triedach gymnázia.  

Pri juhovýchodnej hranici RÚ je situovaná ZŠ internátna pre slabozrakých a nevidiacich. ZŠ na ulici 

Svrčia č. 6 poskytuje vzdelanie v rozsahu bežných základných škôl (ISCED 1 a 2) s prihliadnutím na 

špecifiká vzdelávania zrakovo postihnutých žiakov. V rámci výuky sa zameriavajú okrem štandard-

ného vzdelávania aj na priestorovú orientáciu, pohybovú výchovu a umožňujú deťom so zrakovým 



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – PRIESKUMY A ROZBORY 56 

postihnutím získať zručnosti v oblasti výpočtovej techniky. Nachádza sa tu 11 tried ZŠ a dve triedy za-

merané na výuku pre žiakov so zrakovým a mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím. 

Okrem tried základných škôl sa v zariadení nachádzajú dve triedy MŠ, ktoré sú rovnako zamerané na 

deti so zrakovým znevýhodnením. 

Gymnázium Ul. Ladislava Sáru sa nachádza na juhozápade územia širších vzťahov. Gymnázium po-

núka 3 formy štúdia: 8-ročné, 4-ročné a 5-ročné slovensko-talianske bilingválne štúdium. 

Základné umelecké školy 

Vo vymedzenom riešenom území sa nenachádza žiadna základná umelecká škola. V  území širších 

vzťahov je umiestnená Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ktorá sa však z pohľadu pešej do-

stupnosti nedá považovať za súčasť sociálnej infraštruktúry riešenej zóny. 

6.1.3 Vysoké školy 

V Mlynskej doline, v rámci územia širších vzťahov sa nachádza súbor Fakúlt Slovenskej technickej uni-

verzity a Univerzity Komenského. Pre potreby ubytovania vysokoškolských študentov slúži Vysoko-

školské mesto Ľ. Štúra. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK je najväčším ubytovacím zariadením 

na území bývalého Československa. Kapacita cca 6500 lôžok je sústredená v troch objektoch (Štúrak , 

Átriové domky, Manželské internáty ). Počas akademického roka (september-jún) poskytuje VM Ľ. 

Štúra - Mlyny UK ubytovanie študentom UK, ale aj iných vysokých škôl a ďalším záujemcom – neštu-

dentom. V lete (júl-august) je ubytovanie prístupné širokej verejnosti vo viacerých kvalitatívnych ka-

tegóriách (apartmány, hostel, ubytovňa). 

Prehľad Fakúlt STU a UK nachádzajúcich sa v rámci územia širších vzťahov: 

• Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 

• Fakulta informatiky a informačných technológií STU 

• Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 

• Prírodovedecká fakulta UK 

• Vedecký park UK v Bratislave 

6.2 Zdravotníctvo 
V rámci územia širších vzťahov sa nachádzajú dve zdravotnícke zariadenia. Poliklinika Mlynská dolina 

je situovaná v blízkosti areálu vysokoškolského mesta na mieste dopravného otočiska MHD. Na ulici 

Líščie údolie sa nachádza Poliklinika Karlova Ves. V poliklinike Karlova Ves sú poskytované nasledovné 

služby v ambulanciách: 

• Praktický lekár pre deti a dorast 

• Lekár homeopat pre deti a dospelých 

• Praktický lekár pre dospelých 

• Stomatologická ambulancia 

• Stomatochirurchická ambulancia 

• Zubná ambulancia 

• Čeľustná ortopédia 

• Gynekologická ambulancia 

• Zubné, krčné RTG (RDG) 

• Angiologická a interná ambulancia 

• Diabetologická a interná ambulancia 

• Endokrinologická ambulancia 

• Gastroenterologická ambulancia 

• Geriatrická a interná ambulancia 

• Chirurgická ambulancia pre deti 

• Chirurgická ambulancia pre dospelých 

• Kardiológ pre deti, dorast a od 0 - 26 rokov 

• Kardiologická a interná ambulancia, EKG 

• Klinická imunológia a alergológia 

• Klinická logopédia - deti a dospelí 
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• Pracovisko klinickej logopédie - deti a dospelí 

• Neurologická ambulancia a EEG labor. 

• Očná ambulancia 

• Ušné-nosné-krčné 

• Ortopedická ambulancia pre deti i dospelých 

• Pedopsychiatrická ambulancia, DS Donnerova 1 

• Plastická chirurgia a chirurgia ruky 

• Psychiatrická ambulancia (deti a dorast, dospe-

lých) 

• Klinický a dopravný psychológ 

• Denný rehabilitačný stacionár pre deti - ambu-

lancia, DS Donnerova 1 

• Rehabilitácia a fyziatria 

• Reumatologická ambulancia 

• Reumatologická ambulancia, denzitometrická 

ambulancia a rehabilitácia pre pacientov Fideli-

tasu 

• Urologická ambulancia 

• Oddelenie klinickej biochémie 

• Rádiodiagnostické pracovisko (RDG) - röntgen 

(RTG), skiagrafia, mamografia (MMG) a sono-

grafia (USG) 

 
Obrázok 13 Poliklinika Karlova Ves 

 

6.3 Sociálne služby 
V rámci hraníc riešeného územia sa nenachádzajú žiadne zariadenia poskytujúce sociálne služby. 

V území širších vzťahov sa na ulici Lackova nachádza zariadenie pre seniorov – Senior klub. Z pohľadu 

pešej dostupnosti sa však nedá považovať za súčasť sociálnej infraštruktúry riešenej zóny. 

6.4 Kultúra 
V riešenom území sa nenachádza žiadne zariadenie kultúry. Karloveské centrum kultúry, nachádza-

júce sa v rámci územia širších vzťahov na Molecovej ulici organizuje pravidelné aktivity pre verejnosť. 

Dramaturgia zahŕňa koncerty, filmové premietania, divadlo, tančiarne, akcie pre deti, festivaly, kurzy, 

komunitné podujatia a plesy. Miestna knižnica v Karlovej Vsi sa nachádza priamo v centre Karlovej Vsi 

na Jurigovom námestí. Jej poslanie je poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania, výchovy a využívania 

voľného času všetkým vekovým, sociálnym aj profesijným skupinám čitateľov. 

V rámci exteriérových kultúrnych podujatí sa v blízkosti riešeného územia organizujú viaceré udalosti. 

Za priaznivého počasia sa v Botanickej záhrade organizujú hudobné koncerty rôznych žánrov. V let-

nom období sa v parku SNP v Líščom údolí pravidelne organizuje Filmové leto. V dotyku s riešeným 

územím v minulosti fungovalo Kino Istota, ktoré bolo jediným kinom pre celú oblasť Karlovej Vsi. Od 

roku 2006 je však trvalo uzatvorené. 
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Obrázok 14 Koncerty v Botanickej záhrade32 Obrázok 15 Kino v parku SNP 

  

6.5 Šport 
V rámci územia širších vzťahov sa na Kempelenovej ulici nachádza tanečná škola ŠancaTanca. Na Slo-

vensku funguje od roku 2005, odkedy svoj repertoár orientálnych tancov rozšírilao rôzne druhy cvi-

čení pre všetky vekové kategórie.  

Na Karloveskej ulici sa nachádza fitness centrum eReM. V rámci svojho vybavenia poskytuje možnosť 

využitia rôznych kardio-strojov, 30 cvičebných stanovísk, masáže či solárium. Na juhovýchod od rieše-

ného územia sa na ulici Staré grunty č. 64 nachádza športovo-relaxačné štúdio Move Academy. Po-

núka rôzne skupinové pohybové aktivity ako joga, pilates, aerobic, jumping a pod. V prevádzke pôso-

bia 4 kvalifikovaní lektori. 

Severne od objektu MoveAcademy sa nachádzajú štyri objekty športového vybavenia. Telocvičňa 

Mladosť na ulici Staré Grunty č. 54 je vybavená veľkou telocvičňou (16x36 m) vhodnou na volejbal, 

bedminton, mini-futbal, tenis, florbal, nohejbal a malou telocvičňou (12x11 m) prispôsobenou na cvi-

čenie pri hudbe, jogu, cvičenie bojových športov a tancov. Telocvičňa je prístupná pre študentov a 

zamestnancov STU, ako aj pre verejnosť. 

Protiľahlý objekt na ulici Staré Grunty č. 36  napĺňa prevádzka Športového klubu polície Bratislava. 

Združuje 10 športových oddielov, ktorých členmi sú reprezentanti Slovenska v rôznych vrcholových 

športoch. V átriových domoch na tejto adrese sa nachádzajú dve zariadenia poskytujúce možnosť 

fitness tréningu – Titan Gym a Hector fitnescentrum. V rámci objektu Galéria Cubicon sa nachádza 

Hamilton Fitness Club. Prevádzkovateľ poskytuje služby Fitness & Cardio, Aerobic, Sauna a iné. 

6.6 Komerčná vybavenosť 
Oblasť komerčnej vybavenosti v rámci hraníc riešeného územia tvorí jedno zariadenie menšej pre-

vádzky (Papagaj-shop). Táto prevádzka je umiestnená v pôvodne monofunkčnom objekte RD. V blíz-

kosti sa nachádza komerčná prevádzka Roman Rosa Tatoo, pneuservis – Kadnár Miroslav a reštau-

račné zariadenie Viecha u Kadnára. 

Zariadenia obchodov a služieb pokrývajúce základné potreby obyvateľov sa nachádzajú mimo hraníc 

riešeného územia, v rámci územia širších vzťahov zóny. Možno spomenúť objekty obchodov Lidl 

a Billa. Ostatné prevádzky komerčnej vybavenosti sa nachádzajú v pôvodne monofunkčných obyt-

ných objektoch, v rámci parteru, alebo v objektoch spolu s inými druhmi občianskej vybavenosti. 

                                                           
32 sdroj: https://www.karlovaves.sk/sluzby-obcanom/podujatia/kulturne-leto/ 
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Obrázok 16 Objekt obchodov a služieb33 Obrázok 17 Malá prevádzka v pôvodnej garáži 

  

Tabuľka 18 Prehľad zariadení komerčnej vybavenosti v riešenom území 

Ob-
jekt ID 

Objekt typ Typ OV Názov Počet 
zamestnancov 

 Polyfunkčný objekt obchod/služby A.M. architects s r.o. 6 

 Polyfunkčný objekt administratíva Slovenský zväz včelárov - 

 Polyfunkčný objekt obchod/služby Viecha u Kadnára 2 

 Polyfunkčný objekt obchod/služby Pneuservis – Kadnár Miroslav 2 

 Polyfunkčný objekt obchod/služby Roman Rossa - Tattoo 1 

 Polyfunkčný objekt obchod/služby Papagaj - shop 1 

 Monofunkčný objekt obchod/služby Technoklíma 5 

 Polyfunkčný objekt Školstvo Súkromná škôlka Villinki 2 

SPOLU 19 

Schéma 21 Zariadenia komerčnej vybavenosti v riešenom území 

 

                                                           
33 zdroj: https://www.google.sk/maps 
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Schéma 22 Zariadenia občianskej vybavenosti lokalizované v rámci územia širších vzťahov 
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6.7 Poštové služby 
Poštové služby sú v MČ zabezpečované prostredníctvom Slovenskej pošty. Slovenská pošta, a. s., pre-

vádzkuje dve pobočky, ktoré ležia v území širších vzťahov. Jedná sa o Poštu Bratislava 4, na Karlove-

skej ulici č. 34 (ako súčasť objektu Polikliniky)  a Poštu Bratislava 43 na Borskej ulici č. 4 (ako súčasť 

objektu vybavenosti a služieb s názvom „Centrum“).   

7 PRIESKUMY A ROZBORY 

HOSPODÁRSKEJ ZÁKLADNE 
V riešenom území sa nenachádzajú prevádzky plniace výrobno-hospodársku funkciu. 
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8 PRIESKUMY A ROZBORY KULTÚRNYCH 

A HISTORICKÝCH HODNÔT 

8.1 Vývoj územia 
Oblasť dnešnej Karlovej Vsi a jej okolia je považovaná za jedno z najskôr obývaných území okolia Bra-

tislavy. Archeologické nálezy zo Starých gruntov deklarujú život človeka v tejto oblasti už v staršej 

dobe kamennej. V stredoveku dnešné Líščie údolie pod vtedajším názvom „Suchá Vydrica“ prislú-

chalo devínskemu panstvu. V tomto období vznikli prvé vinohradnícke osady v tejto lokalite. Po 15. 

storočí nastáva obdobie, z ktorého sa z dôvodu početných vojenských výpadov zachovalo len málo 

historických dokladov o území. 

Vývoj štruktúry osídlenia v riešenom území, resp. v širších súvislostiach sa dá približne dokumentovať 

na vojenských mapovaniach. Mapovania I. a III. (z rokov 1764-1787 a 1920-1934) dokumentujú a po-

ukazujú na skutočnosť, že územie v tom čase ležiace na okraji Bratislavy medzi Bratislavou (Prešpor-

kom) a samostatnou obcou Devín sa začalo pomaly urbanizovať. V období I. mapovania je zrejmé, že 

sa v rámci širších vzťahov (v okolí dnešnej Karloveskej ulice rovnobežnej s hranicou riešeného úze-

mia) objavuje drobná zástavba pôvodných vinohradníckych usadlostí.  

Schéma 23 Riešené územie pred urbanizáciou na podklade historickej mapy (I. voj. mapovanie)34 

 

                                                           
34 I. voj. mapovanie z rokov 1764-1787, zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk 
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Začiatkom 19. storočia bola Karlova Ves zasiahnutá napoleonskými vojnami, ktoré sprevádzali živelné 

pohromy, ktoré mali vo forme povodní v Líščom údolí katastrofálne dôsledky. Na schéme 21 z obdo-

bia III. vojenského mapovania je zrejmé, že v 20. storočí sa oblasť začína výrazne urbanizovať. Začiat-

kom storočia zažíva Karlova Ves výrazný kultúrny rozmach, kedy bola vybudovaná štátna ľudová škola 

a vďaka predĺženiu električkovej trate bola obec dopravne prepojená s Bratislavou.  

chéma 24 Riešené územie na podklade historickej mapy z rokov 1920-1934 (III. voj. mapovanie)35

 
 
Na historickej mape z rokov 1955-1961 (Schéma 22) je už jasne čitateľná dopravná kostra, ktorú tvorí 

cesta a električková trať s obratiskom na Karloveskej ulici (bývalá Vodárenská ulica). V r. 1942 bola 

vybudovaná Botanická záhrada, ktorej základ tvoril rozsiahly park vysadený početnými mediterán-

nymi druhmi rastlín a zámoček, vybudovaný grófom Lafranconi. V roku 1960 bola v Mlynskej doline 

verejnosti sprístupnená Zoologická záhrada. 

                                                           
35 Zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk 
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Schéma 25 Riešené územie na podklade historickej mapy z rokov 1955-1961 (vojenská topografická 
mapa v mierke 1:5 000)36 

 

Schéma 26 Riešené územie na podklade historickej mapy z rokov 1957-1971 (vojenská topografická 
mapa v mierke 1:10 000)37 

 

                                                           
36 Zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk 
37 Zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk 



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – PRIESKUMY A ROZBORY 65 

V oblasti dnešnej „Karlovky“ sa po roku 1960 začala pripravovať realizácia rozsiahlej bytovej výstavby. 

Práve táto oblasť západne od Bratislavy mala pre bývanie príjemné prírodné prostredie a vybudované 

električkové spojenie s centrom Bratislavy. V rámci výstavby nového sídliska bola realizovaná asaná-

cia pôvodného jadra obce Karlova Ves. Zachovaný ostal iba Kostol svätého Michala archanjela a sku-

piny niektorých novších rodinných domov v oblasti riešeného územia. Obytný súbor bol navrhnutý 

architektmi S. Talaš, K. Ružek a J. Fabiánek zo Stavoprojektu Bratislava.  

V rokoch 1981 až 1985 bolo vybudované vysokoškolské centrum v Mlynskej doline s Prírodovedeckou 

a Matematicko-fyzikálnou fakultou UK a so študentskými domovmi Ľ. Štúra v Mlynskej doline a štu-

dentským domovom UK „Družba“ v Karloveskej zátoke. 

Schéma 16 Riešené územie na podklade historickej mapy (mapa z 90-tych rokov 20.storočia, mierka 
1:10 000)38 

 

Novodobý vývoj 

Na mape z 90-tych rokov 20. Storočia možno vidieť zastavanosť riešeného územia v stave 

približujúcom sa súčasnosti. V severo-východnej časti je jasne čitateľná obytná urbanistická časť 2. 

Časť 1 si dodnes drží charakter líniovej zástavby popri ulici Líščie údolie. Ostatné urbanizované časti 3 

a 4 sú obytnými súbormi, ktoré boli realizované až v neskorších rokoch. Rezidencia Grunty (časť 3) 

                                                           
38 Zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk 
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bola dokončená v roku 2009 a v časti 4 boli postavené 3 obytné súbory: Staré Grunty39 (2009), 

Panoráma40 (2012) a Villinki41 (2014).  

Suchá Vydrica (Čierny potok) 

Schéma 27 Riešené územie na podklade historickej mapy z prelomu 19. a 20. st.42 

 
V Bratislave sa nachádzajú tri toky, ktoré majú označenie Vydrica: potok Vydrica (známy aj ako Veľká 

alebo Hrubá Vydrica), potok Malá Vydrica (známy aj ako Bystrička) v Mlynskej doline a Suchá Vydrica. 

Na mape je viditeľný potok Suchá Vydrica, ktorý bol neskôr známy aj ako Karloveský potok.  

Potok Suchá Vydrica, je dlhý približne štyri kilometre, s Vydricou pritom priamo nesúvisí, pretože do 

nej nevteká, ale len tečie paralelne s ňou. Je to vôbec najstaršie zmieňovaný vodný tok v Bratislave, 

keď si odmyslíme rieky Dunaj a Moravu. V historických dokumentoch z roku 1226 ho nájdeme pod 

názvom „Siccum Weydrich“. Suchá Vydrica, nebola taká výdatná ako Vydrica a uživil sa na nej iba je-

den mlyn. Počas storočí tento potok opakovane menil názov. Nazýval sa okrem Karloveského aj Dúb-

ravským potokom. Dnes sa oficiálne nazýva Čierny potok. 

  

                                                           
39 http://www.arb.sk/ 
40 http://www.byty-panorama.sk/sk/projekt/ 
41 https://www.yit.sk/o-yit/referencie/rezidencny-development 
42 Zdroj: Archív GKÚ 
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8.2 Pamiatková ochrana v riešenom území 
V riešenom území sa do júla 2014 nachádzala pamätihodnosť kategórie 1A – hmotná nehnuteľná pa-

mätihodnosť. Išlo o objekt vínnej klenbovej pivnice, ktorá prislúchala k najstaršiemu hostincu v Karlo-

vej Vsi. Objekt hostinca bol považovaný za prvú budovu postavenú v Líščom údolí už okolo roku 1860. 

V roku 1967 bol zbúraný a na tomto mieste dnes stojí budova Allianz-Slovenská poisťovňa. 

V auguste 2014 bol aj objekt vínnej pivnice zbúraný. Z hľadiska použitého materiálu i účelu používa-

nia mohla byť pamätihodnosť zachovaná ako významná technická pamiatka na niekdajšie rozvinuté 

vinohradníctvo v tomto regióne, ktoré časom úplne zaniklo. 

Obrázok 18 Bývalá pamätihodnosť vínnej pivnice43 

Júl 2014  August 2014 

 

 

 
 

                                                           
43 Zdroj: https://www.google.sk/maps 
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9 PRIESKUMY A ROZBORY REKREÁCIE 

A CESTOVNÉHO RUCHU 

9.1 Charakteristika súčasného stavu v MČ BA-Karlova 

Ves 
Schéma 28 Rekreácia a cestovný ruch v MČ BA-Karlova Ves 

 

9.1.1 Centrá aktívnej rekreácie a športu 

Pre Mestskú časť BA-Karlova Ves je hlavným centrom rekreácie a športu park SNP, ktorý sa nachádza 

severozápadne od riešenej lokality. V parku sa nachádzajú ohniská na opekanie, altánky s možnosťou 

sedenia, preliezky pre deti, workoutové stroje, rozľahlé trávnaté plochy a široká asfaltová cesta, ktorá 

je určená iba pre peších. Dá sa využívať na in-line korčuľovanie, cyklistiku či beh.  

V blízkosti riešeného územia sa nachádza Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave. Po-

zostáva z vonkajšej expozície, kde možno v rámci rozária vidieť 120 druhov ruží, skalky z rôznych hor-

nín, trvalkové záhony, domáce i cudzokrajné dreviny atď. Skleníková expozícia pozostáva z tropických 

a subtropických úžitkových plodín, z vlhkomilných a teplomilných tropických rastlín, množstva druhov 

kaktusov, fikusov a pod.  

Významným centrom aktívneho športu je Vodácke centrum na Karloveskom ramene v blízkosti bota-

nickej záhrady. Nachádza sa tu lodenica, ktorá poskytuje verejnosti možnosť organizovaných splavov, 

BRATISLAVSKÝ LESOPARK 



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – PRIESKUMY A ROZBORY 69 

školu kajaku, či požičovňu morských kajakov. V zimných mesiacoch umožňuje Vodácke centrum tak-

tiež zimné tréningy v bazéne. 

V Karloveskej zátoke sa rovnako nachádza Vodácky klub Tatran, ktorý má v rámci svojho fungovania 

veľmi bohatú vyše 80-ročnú históriu. Jeho vznik je datovaný 24. augusta 1935 a odvtedy vychoval 

množstvo profesionálnych športovcov, šampiónov a olympionikov. Okrem spomínaných vodáckych 

klubov sa v tomto mieste nachádzajú ďalšie centrá poskytujúce možnosť športového vyžitia ako Vo-

dácky klub Liptov, Kanoistický klub Slávia či Športový klub polície. 

Severne od parku SNP sa nachádza Krytá plaváreň Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Ide o inštitú-

ciu, ktorá je priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a zameriava sa na rozvoj 

mládeže v rámci dobrovoľných, voľnočasových a vzdelávacích programov. K objektu samotného inšti-

tútu prislúcha krytá plaváreň a sauna prístupná pre verejnosť. V blízkosti sa nachádza letné kúpalisko 

Rosnička, ktorá sa nachádza medzi mestskými časťami Karlova Ves a Dúbravka. Okrem štyroch bazé-

nov sa tu nachádza detské ihrisko a ihriská plážového volejbalu.  

Aj keď zimný štadión Dúbravka nepatrí do Mestskej časti BA-Karlova Ves, v rámci širších vzťahov ho 

možno považovať za ďalší objekt športovej rekreácie. Celoročne ponúka možnosť korčuľovania pre 

širokú verejnosť, ľadovú plochu pre pravidelné tréningy a súťaže. 

Centrá aktívnej rekreácie a športu 

Obrázok 19 Vstup do Bratislavskej ZOO44 

 

Obrázok 20 Vstup do Botanickej záhrady UK45   

  

                                                           
44 sdroj: http://www.zoobratislava.sk 
45 zdroj: http://www.infoglobe.sk 

http://www.zoobratislava.sk/
http://www.infoglobe.sk/
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Obrázok 21 Letné kúpalisko Rosnička46 

 

Obrázok 22 Vodárenské múzeum BVS47   

  

9.1.2 Obchodno-zábavné centrá 

Severovýchodne od riešenej lokality sa nachádza areál Bratislavskej ZOO. Zoologická záhrada sa po-

stupne zväčšuje, čo  dokladuje aj jej rozvoj po roku 2000. Odvtedy bolo otvorených celkom 5 nových 

chovných zariadení a pavilónov. Súčasťou nich je od roku 2004 aj jedinečná expozícia druhohorných 

plazov – DinoPark. Počet chovaných zvierat k  31.12.2016 vzrástol z pôvodných 238 jedincov v 74 dru-

hoch na 968 jedincov v 174 druhoch. 

9.1.3 Kultúrno-spoločenské centrá 

Pri Karloveskom ramene, smerom na západ od vodáckych klubov, sa nachádza Vodárenské múzeum 

BVS. Ide o múzeum špecializované na technické pamiatky súvisiace s vodárenstvom v Karlovej Vsi. 

Pre verejnosť bolo otvorené v roku 2006 pri príležitosti 120-teho výročia založenia mestskej vodárne. 

Samotný objekt múzea tvorí funkcionalistická budova, pod ktorou je situovaná Vodárenská záhrada 

napojená na cyklotrasu smerujúcu ku karloveským lodeniciam. Stála expozícia sa nachádza aj v histo-

rickej budove prvej bratislavskej čerpacej stanice, ktorá návštevníkom poskytuje prierez histórie vo-

dárenstva už od 12. storočia. 

9.2 Charakteristika súčasného stavu v riešenom území 
Rekreácia v riešenom území má v súčasnosti charakter pobytu vo verejných exteriérových priesto-

roch (lesné porasty, lúky) a trávenia voľného času v súkromných záhradách. Zóna Líščie údolie sa na-

chádza v Mestskej časti BA-Karlova Ves, ktorá je vybavená príležitosťami pre rekreáciu a oddych. Rie-

šené územie má aj vďaka existujúcej električkovej trati výhodnú polohu s dostupnosťou aj k špor-

tovo-rekreačným zariadeniam Mestskej časti BA-Dúbravka či k športovým klubom prislúchajúcim 

k Karloveskému ramenu v blízkosti mosta Lafranconi.   

Obytné časti v severozápadných polohách riešeného územia sú výborne napojené na Park SNP roz-

prestierajúci sa v priľahlom lese. Nachádza sa vo vzdialenosti približne 400 metrov od hranice rieše-

ného územia, takže z hľadiska dostupnosti predstavuje najvýznamnejší rekreačný potenciál.  

                                                           
46 sdroj: http://www.sportoviska.zoznam.sk 
47 zdroj: http://www.muzeum.sk 

http://www.sportoviska.zoznam.sk/
http://www.muzeum.sk/
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Východnú hranicu riešeného územia tvorí ulica Staré Grunty, v ktorej dotyku sa nachádza celý univer-

zitný komplex Fakulty telesnej výchovy a športu. K tomuto zariadeniu prislúcha množstvo (aj komerč-

ných) prevádzok orientovaných na športovo-telovýchovné aktivity, vrátane telocviční, fitnescentier 

a relaxačných štúdií.  

Z hľadiska širších vzťahov Mestskej časti BA-Karlova Ves sa v blízkosti nachádza Kamzík a Devínska Ko-

byla, ktoré tvoria významné prírodné rekreačné územia. Sú to chránené oblasti, ktoré okrem turistiky 

a cyklistickej dostupnosti poskytujú ďalšie možnosti voľnočasového vyžitia, ako napríklad paleopies-

kovisko, hmyzí hotel a náučné chodníky na Devínskej Kobyle, či televízna veža s panoramatickou reš-

tauráciou, bobová dráha, lyžiarsky vlek a lanovka na Kamzíku. 

Obrázok 23 Voľné lúčne priestranstvá Obrázok 24 Verejné ohnisko medzi domami   

  
 

Možnosť ubytovania v riešenom území sa nenachádza. V rámci širších vzťahov sa pri hraniciach rieše-

ného územia nachádzajú Mlyny – manželské internáty a vysokoškolské mesto Ľ. Štúra, študentský do-

mov Mladosť, ubytovňa na Ilkovičovej ulici a Ubytovňa Štúrovo na ulici Staré grunty.  

Organizačné zabezpečenie cestovného ruchu v MČ podporujú služby mestskej hromadnej dopravy 

(paralelne s riešeným územím prechádza električková trať, linka autobusu č. 5, 6, 9), lekárska služba 

prvej pomoci (Poliklinika Karlova Ves). Informačné centrá a „incomingové“ cestovné kancelárie ponú-

kajúce Bratislavu sa nachádzajú v MČ BA-Karlova Ves, MČ BA-Dúbravka, ako aj v MČ BA-Staré Mesto.  
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10 PRIESKUMY A ROZBORY ZÁUJMOV 

OBRANY A CIVILNEJ A POŽIARNEJ 

OCHRANY 

10.1 Prieskumy a rozbory záujmov obrany 
V rámci prípravných prác pre vypracovanie ÚPN-Z sa Ministerstvo obrany (MO SR), Agentúra správy 

majetku Bratislava vyjadrila listom č. ASM – 115 – 493/2015 zo dňa 23.03.2015, že v území riešenom 

ÚPN-Z nemá zvláštne územné požiadavky.  

Ministertvo vnútra SR listom č. SITB-OT4-2015/000382-350 zo dňa 31.03.2015 oznámilo, že v dotknu-

tom území nemá žiadne vlastné telekomunikačné siete a výhľadovo neplánuje žiadnu líniovú stavbu, 

ani inú investičnú činnosť, z toho dôvodu nemá žiadne územné požiadavky na riešené územie. 

10.2 Prieskumy a rozbory civilnej ochrany 
V riešenom území sa účelové zariadenia civilnej ochrany nenachádzajú, pričom niektoré stavby môžu 

plniť uvedenú funkciu. 

Dokument „Analýza územia okresu Bratislava z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ (Minister-

stvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, 2018) definuje nasledovné zaria-

denia na zdolávanie mimoriadnych udalostí, ktoré sú lokalizované v rámci územia širších vzťahov. 

Sily a prostriedky na zdolávanie 
mimoriadnych udalostí 

• Jednotka civilnej ochrany BA005 Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra (jednotky 
na núdzové zásobovanie a na núdzové ubytovanie) 

• ESP - plus, s.r.o., ulica Staré grunty (motorový ručný zhŕňač, stredný sypač, 
malý sypač) 

Zariadenia pre potreby 
núdzového ubytovania 

• Internát Ľ. Štúra – kapacita 6551 lôžok 

• Internát Mladosť – kapacita 1927 lôžok 

Zdravotnícke zariadenia • Poliklinika Karlova Ves – ulica Líščie údolie 

• Medicínske zariadenie Mlynská Dolina, s.r.o. – ulica Staré Grunty 

Vodné stavby • zaústenie Vydrice a Čierneho potoka do Dunaja - protipovodňová ochranná 
línia, zátvorný objekt s mobilnou čerpacou stanicou 

10.3 Prieskumy a rozbory požiarnej ochrany 
V riešenom území sa špecializované zariadenia požiarnej ochrany nenachádzajú. 

V rámci riešeného územia možno za prístupovú komunikáciu pre vedenie hasičského zásahu považo-

vať všetky jestvujúce cestné komunikácie min. šírky 3,0 m, ktoré spĺňajú požiadavky §82 vyhl. MVSR 

č.94/2004 Z.z. a nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti stavebných objektov (t.j. min. 30 m od vcho-

dov do každej stavby). Komunikácie by mali byť dimenzované na tiaž min. 80 kN, reprezentujúcu pô-

sobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla. Zastavaná časť riešeného územia zóny v zásade týmto 

požiadavkám vyhovuje.  
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11 PRIESKUMY A ROZBORY 

DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 

11.1 Charakterizovanie dopravnej polohy riešeného 

územia, širšie dopravné vzťahy 
Charakteristiky dopravnej polohy vymedzeného riešeného územia zóny Líščie údolie v Bratislave defi-

nujú väzby na nadradenú komunikačnú sústavu mesta. Dopravne a funkčne nadradenú sieť doprav-

nej infraštruktúry v  v území širších vzťahov reprezentujú miestne komunikácie vyššieho dopravného 

a dopravno-urbanistického významu. Diaľnica D2 v najširších dopravných väzbách je súčasťou zdvoje-

ného dopravného systému mesta (zdvojenie v zmysle integrácie diaľničného systému do komunikač-

ného systému mesta, resp. prieťah diaľnice D2 v polohe Mlynskej doliny je súčasťou stredného do-

pravného okruhu – SDO). Medzinárodný dopravný koridor E65 prechádza západnou časťou Slovenska 

s pokračovaním na Maďarsko. Diaľnica zároveň plní funkciu zapojenia regionálneho zázemia (zá-

padne od Bratislavy) na jadro územno-regionálnej aglomerácie. V medzinárodných dopravných vzťa-

hoch plní dopravné funkcie prepojenia na medzinárodnú diaľničnú sieť Česka a Maďarska. 

Širšie dopravné väzby na vnútromestský komunikačný systém je identifikovateľný v polohe vedenia 

zbernej komunikácie  v Karloveskej ulici. 

11.2 Rozbor dopravnej sústavy riešeného územia 

11.2.1 Komunikačný systém – východiská riešenia  

Z pohľadu legislatívno-administratívneho rozčlenenia tvoria komunikačnú sústavu mesta úseky diaľ-

nice D2, D1, prieťahy ciest I. triedy, počiatočné a koncové úseky ciest II.-hých  a III.-tích tried a 

miestne komunikácie I.-IV.triedy. Prieťahy diaľnic mestom, cesty I., II. III. triedy a miestne komuniká-

cie I.a II.triedy sú súčasťou tzv. vybranej komunikačnej siete.  Miestne komunikácie III. a IV. triedy tvo-

ria tzv. doplnkovú komunikačnú sieť.  

Základnú komunikačnú osnovu územia širších vzťahov tvorí miestna komunikácia vedená po Karlove-

skej ulici. Komunikácia vedená po Karloveskej ulici plní funkciu dopravnej radiály II.-hého rádu. Z po-

hľadu jej dopravno-urbanistického významu je táto začlenená do skupiny zberných komunikácii funk-

čnej triedy B2.  Komunikáciu charakterizuje vedenie električkovej HD. Zo zbernej komunikácie vede-

nej po Karloveskej ulici sú orientované hlavné vstupy do riešeného územia zóny Líščie údolie.  

Riešené územie zóny je napojené na nadradený komunikačný systém i zo strany Mlynskej doliny. 

Touto časťou územia širších vzťahov je vedený stredný dopravný okruh. Širšie záujmové územie sa 

pripája na stredný dopravný okruh, resp. rýchlostnú komunikáciu prostredníctvom mimoúrovňového 

križovania (MOK Mlynská dolina - Staré grunty).  

Základnú komunikačnú osnovu riešeného územia tvoria obslužné komunikácie nižších funkčných 

tried. Obslužné komunikácie sú vedené po obvode riešeného územia. Komunikácia vedená po ulici 
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Líščie údolie je z pohľadu jej dopravno-urbanistického významu  začlenená do skupiny obslužných ko-

munikácií funkčnej triedy C3. Šírkové usporiadanie komunikácie nie je homogénne a vychádza z tech-

nických limitov zväčša obojstrannej zástavby. Hlavný dopravný priestor je daný šírkou vozovkovej 

časti 5000-7000mm. Dopravný priestor dopĺňa jednostranný a obojstranný chodník šírky 1000-

1750 mm. V časti je komunikácia vedená bez postranného chodníka. Väzba na nadradený komuni-

kačný systém ("karloveská radiála") je nepriama prostredníctvom obslužných komunikácii (Svrčia, 

Pod Rovnicami, Čárskeho).  

Komunikácia vedená po ulici Staré grunty plní funkciu prevedenia medziobvodových dopravných 

vzťahov (Mlynská dolina - Karlova Ves). Komunikácia vychádza z mimoúrovňového križovania Staré 

grunty - Mlynská dolina. MÚK Mlynská dolina tvorí  dopravno-distribučný uzol a sprostredkúva do-

pravné väzby celého záujmového územia na ZÁKOS (základný komunikačný systém mesta).  Šírkové 

usporiadanie komunikácie v riešenom území vychádza z normovej kategórie MO8/40. Dopravný 

priestor tvorí vozovková časť a chodníková časť. Komunikácia je vybavená jednostranným chodní-

kom, časť úseku je v usporiadaní bez chodníka. Komunikáciu charakterizuje vedenie autobusovej 

MHD. Z komunikácie Staré grunty sú orientované vstupy do zastavanej časti územia. 

Miestne nadradenú komunikáciu v riešenom území dopĺňajú prístupové komunikácie s prevahou po-

hybu motorovej a nemotorovej dopravy  v spoločnom dopravnom priestore.  

Dopravný systém v riešenom území zahŕňa i účelové dopravné plochy s univerzálnym využitím pre 

statickú, dynamickú hromadnú a individuálnu dopravu a nemotorovú dopravu. Časť komunikačného 

systému je prevádzkovaná v režime neverejných komunikácií (hromadná forma bývania), čo môže byť 

problematické z pohľadu koncepčných dopravných prepojení v rámci celého riešeného územia. 

11.2.2 Hromadná doprava 

Nároky na systém hromadnej dopravy riešeného územia sú vyvolané jej štruktúrou definovanou 

v prevažnej miere funkciou bývania v individuálnej forme bývania (Líščie údolie) a hromadnej forme 

bývanie - bytové domy (Staré grunty). Riešené územie je priamo obsluhované autobusovou mestskou 

hromadnou dopravou. Autobusová doprava je vedená po obslužnej komunikácii na ulici Líščie údolie 

a Staré grunty. Zonálne územie Líščie údolie je obsluhované autobusovou linkou číslo 139.  

Autobusové zastávky sú situované v  hlavnom dopravnom priestore v rámci priebežného jazdného 

pruhu. Zastávky sú zväčša vybavené len označníkom,  majú charakter dočasnosti  bez vybavenia ná-

stupiskovou hranou a bez väzieb na chodníkový systém.  

V rámci územia širších vzťahov je časť územia obslúžená autobusovou, trolejbusovou a električkovou 

dopravou vedenou v dopravnom koridore zbernej komunikácie v  Karloveskej ulici.  

11.2.3 Statická doprava 

Riešenie statickej dopravy v zóne Líščie údolie zahŕňa riešenie uspokojovania nárokov na parkovanie 

a odstavovanie individuálnych motorových vozidiel. Prevažujúca časť nárokov na odstavovanie a par-

kovanie je riešená v rámci individuálnych pozemkov a v rámci areálových plôch v hromadnej forme 

bývania. V areálových obytných zónach (Staré grunty) sú nároky statickej dopravy riešené v zásade 

v integrovaných hromadných garážach a doplnkovo exteriérovo na teréne. V časti územia s prevažu-

júcou formou bývania v rodinných domoch sú nároky statickej dopravy uspokojené v individuálnych 
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integrovaných garážach, príp. na pozemku. Časť nárokov využíva verejný priestor formou neorganizo-

vaného parkovania (Líščie údolie). 

Súčasťou rozboru systému statickej dopravy je výpočet nárokov statickej dopravy celého bilancova-

ného územia. Bilančnými jednotkami je 5 urbanistických častí (5.časť je nezastavané územie). Nároky 

vychádzajú z počtu RD, zo smernej obytnej plochy bytových jednotiek v obytných domoch a odbyto-

vej plochy polyfunkčných objektov, resp. počtu zamestnancov.    

V zmysle  článku 16.3.10 (STN 73 6110/Z2)  boli stanovené redukčné súčinitele: 

kmp =  1,0 ostatné územie v meste           kd =  1,2 deľba dopravnej práce IAD/ostatné 45:55 (odhad) 

N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po  x  kmp  x  kd   

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

URBANISTICKÁ ČASŤ 1 

 

Počet bytových jednotiek (RD) 

Počet pracovných príležitostí 

94 

13 

18,8 

- 

188 

4,29 

URBANISTICKÁ ČASŤ 2 

 

Počet bytových jednotiek (RD) 

Počet pracovných príležitostí 

71 

08 

14,2 

- 

142 

2,64 

URBANISTICKÁ ČASŤ 3 

 

Počet bytových jednotiek (RD) 

Počet pracovných príležitostí 

106 

- 

- 

- 

176 

- 

URBANISTICKÁ ČASŤ 4 

 

Počet bytových jednotiek (RD) 

Počet pracovných príležitostí 

162 

12 

21,85 

- 

218,5 

3,96 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM  54,85 735,39 

SPOLU 790,24 = 791 PM 

 
Jestvujúce obytné zóny s hromadnou formou bývania majú statickú dopravu uspokojenú v rámci 

vlastného vymedzeného územia v integrovaných hromadných garážach a na sústredených exteriéro-

vých plochách. Územia sú spravidla riešené ako neverejné s rovnovážnym stavom nárokov a kapacity. 

Zvýšené deficitné miesta statickej dopravy sú identifikovateľné na ulici Líščie údolie (vplyv kontakt-

ných území s prevahou hromadnej formy bývania) a na ulicu Staré grunty (internáty Mlynská dolina). 

11.2.4 Nemotorová doprava 

Nemotorová a pešia doprava v  riešenom území tvorí najväčší podiel v rámci dopravnej vnútrozonál-

nej práce. Hlavné pešie prúdy v zóne sledujú väzby základných urbanistických prvkov. Dôležitosť trás 

určujú pravidelné cesty za prácou, školou a vybavenosťou. Zdrojové miesta pešej dopravy korešpon-

dujú najmä s priestormi súvisiacimi s uzlovými miestami hromadnej dopravy (Karloveská ulica), ako aj 

so zariadeniami vyššej občianskej vybavenosti, kde je predpoklad väčšej koncentrácie osôb.  

Podiel bicyklovej dopravy z pohľadu celkovej dopravnej práce aj z pohľadu nemotorovej dopravy nie 

je v riešenom území rozhodujúci a nedosahuje podiel sídiel so zavedeným systémom bicyklovej do-

pravy (10 - 20%-ný podiel na celkovej dopravnej  práci). Štruktúra cyklistických trás vychádza zo zá-

kladného členenia na hlavné, vedľajšie a doplnkové trasy. Záujmovým územím prechádza radiálna 

cyklistická trasa R11 - Dúbravská radiála. Trasa prechádza z petržalskej strany cez most Lafranconi, 

Botanickú ulicu, Svrčiu ulicu s pokračovaním cez riešené územie (Líščie údolie) do Mestskej časti BA-

Dúbravka. Trasa je v správe STaRZ-u. Po ulici Staré grunty prechádza cyklistická trasa Cez Sitinu (číslo 
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trasy s512) v správe Cyklokoalície. Cyklistická trasy sú nesegrované, využívajú hlavný dopravný pries-

tor miestnych komunikácií. 

11.3 Ochranné pásma dopravných zariadení 
Ochranné pásma dopravných zariadení nie sú v riešenom území identifikované.  

11.4 Záver 
Rozanalyzovanie dopravných vzťahov v rámci rozborovej časti zóny Líčšie údolie by malo vytvoriť zá-

kladné východiská pre návrh ďalšieho riešenia.  Problémové javy identifikované v území sa dotýkajú: 

• dopravno-technických  závad líniového a bodového charakteru (šírkové usporiadanie obsluž-
ných komunikácii, vjazdy do územia, zastávky HD v rámci vozovky bez nástupiskových hrán). 

• dopravno-inžinierskych závad vychádzajúcich z rozporu funkčnej triedy komunikácie a nor-
movými parametrami šírkového usporiadania, vzdialeností križovaní, parametrov smerových 
oblúkov. 

• závad vychádzajúcich z dopravno-urbanistických  kritérií hodnotiacich miestny komunikačný 
systém z pohľadu miery segregácie motorovej a nemotorovej dopravy. 

• hygienických podmienok v územiach zaťažených nadmernou hladinou hluku z prevádzky mo-
torovej dopravy. 

• deficitu miest statickej dopravy v intenzívne zastavanom území, kde možnosti parkovania a 
odstavovania motorových vozidiel na teréne (vozovka) na úrovňových plochách statickej do-
pravy sa stávajú pri narastajúcom stupni automobilizácie vyčerpané. 

• deficitu dopravnej infraštruktúry upokojenej dopravy (chodníky, vedľajšie a doplnkové cyk-
listické trasy) vo vzťahu na rozloženie základných urbanistických prvkov. Charakter riešeného 
územia si vyžaduje osobitný prístup pri riešení  nemotorovej dopravy ako jedného z rozhodu-
júcich dopravných  systémov. Tu je nutné  definovanie miery segregácie motorovej a nemo-
torovej dopravy (chodníky, segregované cyklistické pruhy). 

• urbanistických bariér vytvorených pásovou zástavbou vytvárajúcich bariéry pre pozdĺžne zo-
nálne prepojenia, vychádzajúce z koncepčných predpokladov (viď UŠ Bratislava Karlova Ves 
Staré grunty – Líščie údolie, Ing. arch. Dinaj, Ing. arch. Duška, 07/2004). 
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12 PRIESKUMY A ROZBORY 

TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

12.1 Vodné hospodárstvo 

12.1.1 Vodohospodárske pomery 

Tok Suchá Vydrica, súčasný názov Čierny potok  

Hydrogeograficky patrí katastrálne územie Karlova Ves do povodia rieky Dunaj, ktorý je najvýznam-

nejším tokom v širšom záujmovom území. Čierny potok pramení v Lamači pod juhozápadným sva-

hom vŕšku Zečák (nezistené prietoky). 

Prítoky 

• Doktorov jarok 

o Lackova dráha 

• Dúbravský potok 

o Ferencova dráha 

• Laurincova dráha 

o Mikina dráha 

Zaústenie Čierneho potoka  

• Čierny potok je zaústený do Karloveského ramena  

• ochrana pre zatvárací objekt na toku je navrhnutá na povodňový prietok na Dunaji, 

Q1000=13 500,0 m3/s, s prevýšením + 0,50 m 

• kóta navrhovanej hladiny 140,40 m n. m. 

• kóta ochrany 140,90 m n. m. 

Popis 

Koryto toku vrátane prítokov je v jeho hornej časti neidentifikovateľné a v dolnej časti približne od 

areálu Juventy je zatrúbnené, t. j. pôvodnú funkciu toku Čierny potok v Líščom údolí prevzal zberač 

A VIII, ktorý je vedený v jeho trase. Ide o železobetónový kanalizačný zberač, tlamovú stoku s profi-

lom o priemere DN 3000 x 2200mm. 

Správca 

Tok Čierny potok je v správe SVP, š.p., OZ Bratislava v krátkom cca 200 m úseku v otvorenom profile 

od Botanickej ul. (zátvorný objekt s mobilnou čerpacou stanicou) po ústie do Karloveského ramena – 

t.j. mimo riešeného územia, v širšom záujmovom území. Zátvorný objekt sa pri vysokých povodňo-

vých stavoch na Dunaji uzatvára a pritekajúce vody Čierneho potoka sú prečerpávané mobilnou čer-

pacou stanicou s kapacitou max. 200 l.s-1. Správca hornej a strednej časti toku Čierny potok nebol 

identifikovaný.  

Vodné plochy 

V širšom a ani riešenom území sa nenachádzajú prirodzené a ani umelé vodné plochy. 
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Podzemné vody 

Podľa hydrogeoologickej rajonizácie Slovenska patrí  riešené územie do hydrogeologického rajónu 

MG 055 kryštalikum a mezozoikum. V časti Pezinských Karpát subrajón povodia Dunaja. Ide o rajón 

budovaný horninami mezozoického a predmezozoického veku.  

12.1.2 Zásobovanie pitnou vodou 

Vodovodná sieť 

Riešené územie ako súčasť Mestskej časti BA-Karlova Ves patrí z hľadiska výškového usporiadania do 

troch tlakových pásiem Bratislavského vodovodného systému: 

Sú to tieto tri tlakové pásma: 

I. tlakové pásmo: 

• TP s kótami hydrostatického tlaku ( min./max. ) 195,00 / 200,00 m. n. m. 

II. tlakové pásmo: 

• TP s kótami hydrostatického tlaku ( min./max. ) 236,50 / 241,60 m. n. m. 

III. tlakové pásmo: 

• TP s kótami hydrostatického tlaku ( min./max. ) 265,90 / 271,40 m. n. m. 

Zásobovanie pitnou vodou 

Z prvého tlakového pásma: 

• Sú zásobované z verejného vodovodu nové obytné objekty v južnej časti a západnej časti 

(ulica Líščie údolie) riešeného územia samostatnou prípojkou DN100 

Z druhého tlakového pásma: 

• Je zásobovaná z primárneho zásobovacieho potrubia, vodovodu DN 400, lokalita Rezidencia 

Grunty v strednej časti a východnej časti (ulica Staré grunty) riešeného územia, samostatnou 

prípojkou DN150  

Z tretieho tlakového pásma: 

• Je zásobovaná z primárneho zásobovacieho potrubia, vodovodu DN 400, zástavba rodinných 

domov v severnej časti a východnej časti (ulica Staré grunty) riešeného územia samostatnými 

prípojkami DN 100, 150 

Ďalšie investičné zámery vyžadujú podrobné posúdenie hraníc tlakových pásiem s ohľadom na navr-

hovanú výšku zástavby. Pre potenciálne zmeny využitia tohto územia bude určujúci rozsah zmien, 

morfológia terénu a majetkoprávne vzťahy. Kapacita verejného vodovodu v území je v súčasnosti 

dostačujúca, spoľahlivosť dodávky vody je ohrozovaná len poruchami. V minulosti bolo pre túto loka-

litu stanovené funkčné využitie – zeleň, preto v území prakticky nie sú verejné vodohospodárske za-

riadenia vybudované. 
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Bilancia spotreby vody 

Výpočet spotreby vody 

Tabuľka 19  Predpokladaná spotreba vody, kategória odberateľov - bývanie 

Kategória od-
berateľov 

Počet 
domov 

Počet 
bytov 

Počet 
obyvateľov 

Priemerná 

denná po-
treba vody – 
Qp 

 m3/deň 

Maximálna 
denná po-
treba vody –
Qm 

m3/deň 

Hod. potreba 
vody Qh 

m3/hod 

Ročná po-
treba vody 
Qroč 

m3/rok  

Bytové domy 47 333 366 189,00 226,80 17,01 68 985 

Rodinné domy 101 111 887 61,49 73,80 5,54 22 444 

Spolu 148 444 1258 250,49 300,60 22,55 91 429 

 

12.1.3 Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd 

Odvádzanie splaškových vôd 

Riešené územie patrí do povodia zberača A VIII, ktorý je v súčasnosti kapacitne vyťažený. Počas príva-

lových zrážok dochádzalo často k zatápaniu komunikácie Líščie údolie. Uvedený nepriaznivý stav bol v 

nedávnej minulosti riešený investične náročnou stavbou preložky zberača A VIII v úseku od Botanic-

kej ulice po polikliniku. Do verejnej kanalizácie je možné zaústiť len splaškové vody a vody z povrcho-

vého odtoku v množstve nepresahujúcom terajšie hodnoty. Konfigurácia terénu vyžaduje osobitný 

prístup , precízne riešenie retencie a hydrogeologické posúdenie možností  vsakovania. 

V celom povodí zberača A VIII je preto potrebné venovať pozornosť vhodným spôsobom znižovania 

koeficientu odtoku súčasných spevnených plôch. 

Odvádzanie splaškových vôd – ulica Staré grunty 

V severnej časti riešeného územia ulice Staré grunty sú objekty a rodinné domy obsluhované z ulice 

Staré grunty odkanalizované do verejnej kanalizácie DN 300 a DN 400 (betón) v komunikácii. 

V južnej časti riešeného územia ulice Staré grunty sú objekty a rodinné domy obsluhované z ulice 

Staré grunty a odkanalizované do verejnej kanalizácie DN 300 (betón) v komunikácii a následne cez 

kanalizáciu DN 800 (betón) do kanalizačného zberača DN 3000/2200. 

Odvádzanie splaškových vôd – ulica Líščie údolie 

V severnej časti riešeného územia ulice Líščie údolie, sú objekty a rodinné domy obsluhované z ulice 

Líščie údolie odkanalizované do verejnej kanalizácie DN 300 (PVC) v komunikácii. 

V južnej časti riešeného územia ulice Líščie údolie, sú objekty a rodinné domy obsluhované z ulice Líš-

čie údolie odkanalizované do verejnej kanalizácie DN 400 (PVC) v komunikácii. 

Objekty verejnej kanalizácie 

V širšom území prislúchajúcom k riešenému územiu sa nachádzajú vodné stavby: 
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Hlavné zberače 

Zberač A VIII, ktorý je vedený v trase komunikácie Líščie údolie. Jedná sa železobetónový kanalizačný 

zberač s priemerom DN 2400 x 2300mm v severnej časti riešeného územia, do ktorého je zaústený aj 

tok Čierny potok v Líščom údolí, a s priemerom DN 3000 x 2200mm v južnej časti riešeného územia.  

Prečerpávacie stanice 

Zátvorný objekt s mobilnou čerpacou stanicou po ústie do Karloveského ramena – t.j. mimo rieše-

ného územia, v širšom území. Zátvorný objekt sa pri vysokých povodňových stavoch na Dunaji uzat-

vára a pritekajúce vody Čierneho potoka sú prečerpávané mobilnou čerpacou stanicou s kapacitou 

max. 200 l.s-1. 

Bilancia odpadových vôd 

Výpočet odpadových vôd 

Tabuľka 20  Predpokladané množstvo odpadových vôd 

Kategória 
producentov 

Počet 
domov 

Počet 
bytov 

Počet 
obyv. 

Priemerné 

denné 
množstvo 
OV - Q24  
(m3/deň) 

Maximálne 
denné 
množstvo 
OV – Qm 

(m3/deň) 

Max.hod. 
množstvo 

OV -  Qhmax 

m3/hod 

Min.hod. 
množstvo 
OV -  Qhmin 

m3/hod 

Ročné 
množstvo  

OV -  Qroč 

m3/rok  

Bytové domy 47 333 366 189,00 226,80 14,17 6,62 68 985 

Rodinné 
domy 

101 111 887 61,49 73,80 4,61 2,15 22 444 

Spolu 148 444 1258 250,49 300,60 18,78 8,77 91 429 

 

Zoznam väčších producentov odpadových vôd 

V širšom území prislúchajúcom k riešenému územiu k väčším producentom odpadových vôd patria 

samostatné, resp. združené objekty občianskej vybavenosti a služieb.  

Odvádzanie dažďových vôd  

Celková plocha riešeného územia je 43,59 ha. Pre určenie odtokového množstva dažďových vôd z 

jednotlivých plôch uvažujeme s 15 minútovým dažďom na min. 20-ročnú prívalovú zrážku, čo pred-

stavuje intenzitu q=235 l/s.ha. 

Odtokové množstvo Q(l/s) = Plocha(ha) x vrcholový odtokový koeficient x intenzita 15 min. dažďa 

(l/s.ha). Všetky hodnoty sú na základe výpočtov uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 

Celkové odtokové množstvo dažďových vôd z lokalít, ktoré zaťaží miestne vodné toky: Q = 3 668,64 l/ 

s   

Tabuľka 21  Výpočet dažďových vôd  

Lokalita Funkcia Rozloha 
celková 

ha 

Plocha ze-
lene 

ha 

Spevnené 
plochy 

ha 

Zastavané 
plochy 

ha 

Koeficient 
zastavanosti 

% 

Vrcholový 
odtokový 
koeficient 

Odtokové 
množstvo Q 

l/s 

1 bývanie  9,49 6,14 1,98 1,37 0,14 0,46 1 025,97 

2 bývanie 3,05 1,48 0,79 0,78 0,26 0,56 401,38 
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Lokalita Funkcia Rozloha 
celková 

ha 

Plocha ze-
lene 

ha 

Spevnené 
plochy 

ha 

Zastavané 
plochy 

ha 

Koeficient 
zastavanosti 

% 

Vrcholový 
odtokový 
koeficient 

Odtokové 
množstvo Q 

l/s 

3 bývanie 2,21 1,90 0,79 0,53 0,24 0,60 311,61 

4 bývanie  1,92 0,70 0,64 0,57 0,30 0,63 284,26 

5 bývanie 26,93 26,28 2,85 0,02 0,04 0,26 1 645,42 

Spolu 43,59 35,50 4,83 3,57   3 668,64 

 

Požiadavky SVP 

Riešené územie má relatívne strmý sklon (od 11 % do 19 %) smerom k juhozápadu, k ulici Líščie údo-

lie, s celkovou plochou cca 440 tis. m2. Na väčšine riešeného územia sa v súčasnosti nachádzajú bý-

valé vinohrady a záhrady. Povrchový odtok z územia je dnes vo veľkej miere eliminovaný intercepciou 

a výparom – riešené územie má v existujúcom stave vyhovujúcu schopnosť retencie dažďových zrá-

žok. Odvádzanie zrážkových vôd po vybudovaní spevnených plôch v riešenom území – strechy objek-

tov, komunikácie, parkovacie plochy a pod. bude potrebné riešiť aj z hľadiska stability svahu a tiež aj z 

pohľadu možného ohrozenia  nižšie ležiacej zástavby (už existujúcej IBV pozdĺž ulice Líščie údolie) 

podzemnými, resp. povrchovými vodami. Ako najprimeranejšie riešenie v tomto území sa javí návrh 

akumulačných nádrží s následným využitím vody na závlahu zelene, prípadne rozšírený o doplňujúce 

vodozádržné opatrenia, napríklad tzv. zelené strechy a pod. Návrh optimálneho riešenia odvádzania a 

retencie zrážkových vôd bude nutné podložiť spoľahlivým hydrogeologickým prieskumom v celom 

riešenom území. 

Vodohospodárske zariadenia, protipovodňové a revitalizačné opatrenia 

SVP 

Z dôvodu následkov klimatických zmien sa požaduje dimenzovanie akumulačnej dažďovej nádrže a 

dažďovej kanalizácie navrhnúť na min. 20-ročnú prívalovú zrážku s intenzitou 235 l/s.ha s dobou trva-

nia minimálne 15 minút a max. koeficientom odtoku = 1,0.  

V prípade vypúšťania zrážkových vôd do recipientu požaduje zachovanie „prirodzeného odtoku z po-

vodia“, t. j. takého prietoku, ako keby bol súčiniteľ odtoku rovný ψ = 0,05. 

BVS 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako vlastník a prevádzkovateľ verejných vodohospodárskych 

zariadení v súčasnosti neuvažuje s návrhom a realizáciou nových vodohospodárskych zariadení v rie-

šenom území. 

Ochranné pásmo a obmedzenia  

Verejné vodovody a verejné kanalizácie 

K bezprostrednej ochrane verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pred poškodením a na 

zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu alebo ve-

rejnej kanalizácie (ďalej len „pásmo ochrany"), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti 

verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ochranné pásma vodárenských zdrojov podľa osobit-

ného predpisu týmto nie sú dotknuté. 
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Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodo-

vodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 

Tabuľka 22 Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 442/2002 Z. .z §19 je definované: 

In-
dex 

Ochranné pásmo Svetlosť potrubia 

a 1,5 m na každú stranu od  
vonkajšieho pôdorysného 
okraja potrubia 

pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane 

b 2,5 m na každú stranu od  
vonkajšieho pôdorysného 
okraja potrubia 

pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm 

Obmedzenia v ochrannom pásme 

V pásme ochrany je zakázané 

a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vy-

konávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo 

ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 

b) vysádzať trvalé porasty, 

c) umiestňovať skládky, 

d) vykonávať terénne úpravy 

12.2 Zásobovanie elektrickou energiou 

12.2.1 Charakteristika stavu 

Zdroje elektrickej energie a prenosová sústava 

V Mestskej časti BA-Karlova Ves a v riešenom území sa nenachádzajú zdroje elektrickej energie. 

V mestskej časti a v riešenom území nie sú vedené rozvody prenosovej sústavy SEPS, v napäťových 

úrovniach 220 a 400 kV a ani umiestnené objekty technického a technologického vybavenia prenoso-

vej sústavy (energetické uzly, rozvodne alebo transformovne). 

Distribučná sústava 

Rozvodne a elektrické vedenia 110 kW(VVN) – (rozvod z hlavných napájacích bodov PS do centier od-

berov), 

Elektrické stanice distribučnej sústavy 

V Mestskej časti BA-Karlova Ves a v riešenom území sa nenachádzajú transformovne 110/22 kVa  

Elektrické vedenia vysokého napätia 22 kW(VN) – (z rozvodní k distribučným transformovniam VN/NN), 

MČ BA-Karlova Ves je v súčasnosti zásobovaná z nasledovných 22 kV liniek: 

• VN Linka č. 483 

• VN Linka č. 484 

• VN Linka č. 486 
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Transformačné stanice 22/0,4 kV 

Riešené a prislúchajúce širšie územie Mestskej časti BA-Karlova Ves je zásobené elektrickou energiou 

z transformačných staníc  22/0.4 kV, nasledovných typov a výkonov:  

Tabuľka 23 Prehľad trafostaníc 

TS číslo Názov Typ Vlastník Číslo vedenia Výkon TS  

(kVA) 

0485-000 Staré grunty kiosková ZSD 483 2 x 630 

1912-000 Líščie údolie SANAB kiosková ZSD 486 400 

0211-000 Poisťovňa Murovaná NIE ZSD 486 630 

0707-000 Poliklinika Murovaná NIE ZSD 486 2 x 400 

0183-000 Líščie údolie kiosková ZSD 484 2 x 630 

0741-000 Internát Mladosť Murovaná NIE ZSD 483 2 x 630 

1169-000 Staré grunty kiosková ZSD 483 630 

0885-000 VS Internát Murovaná NIE ZSD 483 2 x 630 

1286-000 byt.domy kiosková ZSD 484 250 

0065-000 Pod Rovnicami Murovaná ZSD 484 400 

Elektrické vedenia nízkeho napätia (NN)  

Z transformačných staníc 22/0,4 kV, je elektrická energia distribuovaná k odberateľom, resp. spotre-

biteľom prostredníctvom elektrického vedenia nízkeho napätia (NN)  

12.2.2 Stratégie a zámery 

SEPS ani EZ v krátkodobom ani dlhodobom výhľade neuvažujú s rekonštrukciou a ani s výstavbou no-

vých rozvodov a technologických celkov prenosovej sústavy. 

Ochranné pásmo 

Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma.  

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po 

oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. 

Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov v závislosti od napätia. 

Tabuľka 24 Ochranné pásmo nadzemné, v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Napätie Ochranné pásmo 

§43 ods.2 a) od 1 kV do 35 kV vrátane  

  1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, na 
každú stranu od krajných vodičov 

  2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesek-
och 2 m, na každú stranu od krajných vodičov 
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  3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, na každú stranu od krajných 
vodičov 

§43 ods.2 b) od 35 kV do 110 kV vrátane  15 m, na každú stranu od krajných vodičov 

§43 ods.2 zavesené káblové vedenia s 
napätím od 35 kV do 110 kV 
vrátane 

2 m, na každú stranu od krajných vodičov 

Obmedzenia v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod 

ním 

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je 

zakázané: 

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od kraj-

ného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sú-

stavy. 

Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od 

krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde 

nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. 

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým 

vedením je okrem iného zakázané: 

a) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od kraj-

ného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou. 

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia 

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po 

oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie 

od krajného kábla. 

Tabuľka 25 Ochranné pásmo podzemné, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Napätie Ochranné pásmo 

§43 ods.7 a) pri napätí do 110 kV 1 m vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 

§43 ods.7 b) pri napätí nad 110 kV 3 m  

Obmedzenia v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia 

V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem 

prípadov podľa odseku 14 zakázané 

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mecha-

nizmy, 
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b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné 

činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne 

sťažiť prístup k elektrickému vedeniu 

Ochranné pásmo elektrickej stanice 

Tabuľka 26 Ochranné pásmo elektrickej stanice, v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Napätie Ochranné pásmo 

§43 ods.9 b) vonkajšieho vyhotovenia 
s napätím do 110 kV 

je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu el-
ektrickej stanice 

§43 ods.9 c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu el-
ektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej 
stanice na výmenu technologických zariadení 

12.3 Zásobovanie plynom 

12.3.1 Širšie vzťahy 

Stručný popis 

MČ BA-Karlova Ves vrátane riešeného územia Líščie údolie, je zásobovaná z VTL plynovodu DN 500 

PN 2,5 MPa, Záhorská Bystrica-Bratislava, vedeného súbežne s diaľnicou D2, prechádzajúcim zo seve-

rozápadu cez Lamačskú bránu a následne Mlynskou dolinou na juh,takmer v tangente rozhrania ka-

tastrálnych území mestských častí Dúbravka-Lamač a Karlova Ves-Staré mesto. 

Podrobný popis 

MČ BA-Karlova Ves vrátane riešeného územia, Líščie údolie, je zásobovaná z VTL plynovodu DN 500 

PN 2,5 MPa, Záhorská Bystrica-Bratislava. Plynovod je vedený takmer súbežne s diaľnicou D2, prechá-

dzajúcim zo severozápadu na juh po most „Lafranconi“, kde sa stáča na východ a súbežne s nábrežím 

a ulicou armádneho. generála L. Svobodu je vedený do Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Plyno-

vod je po RS Bratislava ZOO prevádzkovaný ako VTL DN 500 PN 2,5 MPa a od RS Bratislava ZOO ako 

STL DN 500 PN 0,3 MPa, pričom riešené územie a  územie širších vzťahov zásobuje plynom: 

z plynovodu - VTL DN 500 PN 2,5 MPa: 

• RS Bratislava Polianky v severnej časti, VTL prípojkou DN 200 PN 2,5 MPa (situovanú oproti 

areálu Bratislavskej teplárne na Poliankach), s tromi výstupmi, s prevádzkovými tlakmi, STL 2 

PN 0,3 MPa, STL 1 PN 0,1 MPa, NTL PN 0,002 MPa, 

• RS Bratislava ZOO vo východnej časti, VTL prípojkou DN 100 PN 2,5 MPa (situovanú na Pat-

rónke, nad juhovýchodným portálom cestného tunela Sitina), s tromi výstupmi, s prevádzko-

vými tlakmi STL 2 PN 0,3 MPa, STL 1 PN 0,1 MPa, NTL PN 0,002 MPa,  

z plynovodu STL DN 500 PN 0,3 MPa: 
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• RS Bratislava Karlova Ves/DRS v južnej časti, STL prípojkou DN 200 (situovanú v areáli múzea 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti naproti bývalej „Riviére“) s dvomi výstupmi, s prevádz-

kovými tlakmi – STL 1 PN 0,1 MPa, NTL PN 0,002 MPa, 

• RS Bratislava Botanická/DRS v južnej časti, STL prípojkou DN 100 (situovanú v dotyku s areá-

lom Bratislavskej botanickej záhrady, západne od privádzača na most„Lafranconi“ zo severnej 

strany) s dvomi výstupmi, s prevádzkovými tlakmi – STL 1 PN 0,1 MPa, NTL PN 0,002 MPa, 

Uvedené regulačné stanice plynu výstupným potrubím zásobujú miestnu sieť prislúchajúcej oblasti 

distribučnou sústavou vzájomne prepojených stredotlakových a nízkotlakových plynovodov a plyno-

vodných prípojok. 

12.3.2 Prepravná (tranzitná) sieť  

Predstavuje komplex vysokotlakových plynovodov a kompresorových staníc a súvisiacich technologic-
kých objektov, vrátane riadiacej a zabezpečovacej techniky a zariadení zabezpečujúcej techniky a za-
riadení na prenos informácií. Prepravná sieť riešeným územím ani v dotyku s ním neprechádza. 

12.3.3 Distribučná sieť  

Predstavuje komplex vzájomne prepojený súbor vysokotlakových, stredotlakových a nízkotlakových 
plynovodov, plynovodných prípojok a súvisiacich technologických objektov, vrátane riadiacej a zabez-
pečovacej techniky a zariadení na prenos informácií. 

Distribučnú sieť, t.j. VTL plynovod prechádzajúci v dotyku s riešeným územím predstavuje nasledovná 

distribučná sieť: 

Tabuľka 27  Distribučná sieť VTL plynovod – v dotyku s riešeným územím 

P. č. Distribučná sieť  Počet x dimenzie Prevádzkový, konštrukčný, pretlak (MPa) 

 VTL plynovod  1xDN 500 2,5 

Technologická vybavenosť na trase 

V dotyku so širším územím riešeného územia sa nachádza štandardná technologická vybavenosť na 

prepravnej trase plynovodov v území. 

12.3.4 Miestna sieť 

Je časť distribučnej sústavy, súbor vzájomne prepojených stredotlakových a nízkotlakových plynovo-
dov, plynovodných prípojok a súvisiaceho príslušenstva. 

Miestna sieť 

Miestnu sieť tvorí sústava plynovodov STL, ktoré sú na niektorých miestach vzájomne prepojené a 

určité časti tvoria izolované, navzájom nezávislé systémy. Plynovody sú vzájomne prepojené pro-

stredníctvom regulačných staníc plynu. Sústava miestnych STL plynovodov je tvorená viacerými izolo-

vanými celkami, pripojenými cez RS na VTL plynovodnú sieť.. 

Miestnu sieť predstavuje STL distribučná sieť:  

V riešenom území je vybudovaná v ul. Staré grunty STL plynovodná sieť -D 160, PN 90 kPa z južnej 

strany a zo severnej strany STL plynovod D 225, PN 90 kPa, ktorý však k dnešnému dňu nebol s SPP-

distribúcia, a.s. zmluvne vysporiadaný. 



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – PRIESKUMY A ROZBORY 87 

Pripojovacie plynovody, odberné plynové zariadenia, tlakové hladiny, materiál 

Odberné plynové zariadenia sú pripojené cez distribučné a pripojovacie plynovody, regulačné a dore-

gulačné stanice STL, NTL a prípojky plynu. 

Tlaková hladina STL1 plynovodov je 100 kPa a tlaková hladina NTL plynovodov je do 5 kPa. Mieste 

časti tvoria vzájomne zokruhovanú sieť, pričom plyn je do tejto siete dodávaný cez regulačné stanice 

plynu a tlakové pomery v plynovodnej sieti sú štandardné. 

Po materiálovej stránke je staršia plynovodná sieť realizovaná z rúr oceľových bezošvých s izoláciou 

do zeme a časť novších plynovodov je realizovaná z rúr PE.  

Bilancie spotrieb  

Základné údaje pre stanovenie hodnôt odberu plynu 

Základné údaje pre stanovenie hodnôt odberu plynu - Technické podmienky spoločnosti SPP - 
distribúcia, a.s., z 01.06.2017 

Tabuľka 28  Základné údaje pre stanovenie hodnôt odberu plynu 

Skratka Všeobecné údaje a základné údaje  

pre stanovenie hodnôt odberu plynu 

v závislosti od kategórie odberateľa 

Značka Hodnota 

    KP Klimatické pomery   

TP Tepelné pomery   

VVT STN EN 12831, tabuľka NA.1 - Bratislava vonkajšia výpočtová 
teplota 

Qe -11°C  

TO STN EN 12831, obrázok NA.1 - mapa teplotných oblastí SR(zima) teplotná oblasť 1 

VT STN EN 12831, obrázok NA.1 - mapa teplotných oblastí SR(zima) Qe -10°C  

    KO Kategórie odberateľa Q m3/hod 

KO IBV 

V+V+V 

Pre bytovú zástavbu, kategórie domácnosť – IBV, ak sa plyn 
využíva pre účely varenia, ale aj na účely vykur.  a prípravu TÚV 

  

 maximálny hodinový odber: QIBV (-10°;-12°C) 1,4 m3/hod 

 maximálny denný odber: QIBV (-10°;-12°C) 33,6 m3/deň 

 ročný odber RQIBV 2 425 m3/rok 

KO KBVv 

V+O+O 

Pre bytovú zástavbu, kategórie domácnosť – KBV 

ak sa plyn využíva len pre účely varenia  

  

 maximálny hodinový odber: QKBVv 0,12 m3/hod 

 maximálny denný odber: QKBVv 0,6 m3/deň 

 ročný odber RQKBVv 69 m3/rok 

KO KBVš 

V+V+V 

Pre bytovú zástavbu, kategórie domácnosť – KBV, ak sa plyn 
využíva pre účely varenia, ale aj na účely vykur. a prípravu TÚV 

  

 maximálny hodinový odber: QKBV (-10°;-12°C) 0,8 m3/hod 

 maximálny denný odber: QKBV (-10°;-12°C) 19,2 m3/deň 

 ročný odber RQKBVš 1 087 m3/rok 

KMD  

V+R 

Kategória mimo domácnosť - pre vyhodnocovanie technickej ka-
pacity v distribučnej sieti sa použijú hodnoty maximálnej hodi-
novej, ročnej hodnoty odberu plynu 
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Bilancie spotrieb - stav  

Bytová infraštruktúra – bytové a rodinné domy 

Tabuľka 29  Predpokladaná spotreba plynu, kategória odberateľov - bývanie 

Kategória od-
berateľov 

Zdroj tepla, 
plyn, elektr, 
kvap-pal, pev-
pal, iné-pal, 
bez zdroja 

Objekt je zá-
sobov. z 
vlastnej ko-
tolneVK, z 
centrál ko-
tolne-CK  

Inštal
ovaný 
výkon 
zdro-
jov 
kW 

Počet 
domov 

Počet 
bytov 

Hodi-
nová po-
treba 
plynu 
m3/hod 

Denná 
potreba 
plynu 
m3/deň 

Ročná po-
treba plynu 
m3/rok  

Bytové domy plyn VK 
 

47 333 266,4 6393,6 361971,0 

Rodinné domy plyn VK 
 

101 111 11544,0 3729,6 269175,0 

Spolu 
   

148 444 11810,4 10123,2 631146,0 

Stratégia, zámery rozvoja SPP 

Z pohľadu strednodobých a dlhodobých zámerov a výhľadových koncepcií SPP - distribúcia a.s. v rie-

šenom území v súčasnosti nerealizuje výstavbu ani nepripravuje realizáciu výstavby nových plynáren-

ských zariadení. 

12.3.5 Ochranné a bezpečnostné pásmo  

Ochranné pásmo 

Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. Ochranné 

pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vy-

medzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej 

časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologic-

kej časti plynárenského zariadenia. 

Tabuľka 30  Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Svetlosť potrubia 

§79 ods.2 a) 4 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm 

§79 ods.2 b) 8 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 do 500 mm 

§79 ods.2 c) 12 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 do 700 mm 

§79 ods.2 d) 50 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm 

§79 ods.2 e) 1 m na každú stranu od osi pre plynovod v zastavanom území s prevádzkovaným tlakom nižším ako 
0,4 MPa, 

§79 ods.2 f) 8 m pre technologické objekty 

Obmedzenia v ochrannom pásme  

Zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súh-

lase prevádzkovateľa siete. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby v ochrannom pásme ply-

nárenského zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. 

Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom pre-

vádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete 
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Bezpečnostné pásmo 

Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach 

alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. 

Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdiale-

nosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na 

pôdorys. 

Tabuľka 31  Bezpečnostné pásmo, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Bezpečnostné pásmo Prevádzkový tlak 

§80 ods.2 a) 10 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľ-
nom priestranstve a na nezastavanom území, 

§80 ods.2 b) 20 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa s menovitou svetlosťou do 350 
mm 

§80 ods.2 c) 50 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 
350 mm 

§80 ods.2 d) 50 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm 

§80 ods.2 e) 100 m na každú stranu od 
osi 

pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm 

§80 ods.2 f) 150 m na každú stranu od 
osi 

pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm 

§80 ods.2 g) 200 m na každú stranu od 
osi 

pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm 

§80 ods.2 h) 50 m pri regulačných staniciach plynu, filtračných staniciach, armatúrnych uz-
loch 

§80 ods.3 prevádzkovateľ distrib. siete 
určí bezpečnostné pásma v sú-
lade s tech. požiadavkami  

pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa ak sa nimi rozvádza plyn 
v súvislej zástavbe 

Obmedzenia v bezpečnostnom pásme  

Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom 

súhlase prevádzkovateľa siete 

Tabuľka 32  Vysvetlivky skratiek: 

Vysvetlivky skratiek: 

VTL vysokotlaký plynovod RS regulačná stanica(plynu) 

STL stredotlaký plynovod TU trasový uzáver plynu 

NTL nízkotlaký plynovod OV občianska vybavenosť 
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12.4 Zásobovanie teplom 

12.4.1 Centrálne zásobovanie teplom (CZT) 

Zdroje tepla  

Hlavným centralizovaným zdrojom tepla (CZT) v mestskej časti a riešenom území je existujúca teplá-

renská sústava, tepláreň Bratislava – západ, umiestnená v severozápadnej časti mesta, ktorá zabez-

pečuje teplo a TÚV pre Karlovu Ves, Dlhé diely, Mlynskú dolinu, Záluhy, južnú časť Dúbravky a objekty 

na Poliankach. Tepláreň Bratislava - západ, dodáva teplo pre bytovo-komunálny sektor. V tejto ob-

lasti nie sú zabezpečované väčšie technologické nároky na odbery. 

Hlavné technologické zariadenie ma inštalovaný tepelný výkon 253 MW a turbínu s inštalovaným vý-

konom 25 MW. Vykurovacie médium – zemný plyn a mazut. 

Tepelný rozvod 

Z CZT, teplárne Bratislava - západ na Poliankach (ulica Polianky), sú vedené hlavné horúcovodné dis-

tribučné potrubia 2 x DN 600 mm juhozápadným smerom, medzi štadiónom ŠKP a kúpaliskom Ros-

nička, k rozhraniu komunikácie - ulíc M. Š. Trnavského a Karloveská, kde sa rozdeľuje na severnú 

vetvu, potrubia 2 x DN 600 mm, vedené v tangente ulice M. Š. Trnavského, ktoré zásobujú sídlisko 

Dúbravka, a južnú vetvu, potrubia 2 x DN 600mm vedené v tangente Karloveskej ulice, ktoré zásobujú 

sídlisko v Karlovej Vsi. 

Na Karloveskej ulici pod predajňou BILLA, z potrubia 2 x DN 600 mm, redukovaného na 2 x DN 

500 mm, zo šachty č. 83 sú vysadené odbočky, východným smerom do Líščieho údolia, ako pozemné 

potrubie 2 x DN 400 mm, po ulicu Líščie údolie, vrátane. 

Od ulice Líščie údolie po ulicu Staré grunty prekonáva svažitý terén ako nadzemné potrubie 2 x DN 

400 mm a na ulici Staré grunty sa vzápätí rozdeľuje na dve vetvy. Jedna vetva potrubia 2 x DN 

300 mm, smerujú do areálu vysokých škôl v Mlynskej doline a druhá vetva, potrubia 2 x DN 400 mm 

smerujúce a zásobujúce priľahlé urbanizované územie, z ktorých  je vzápätí vysadená odbočka, potru-

bia 2 x DN 300 mm, ktoré zásobujú areál STV (Slovenskej televízie) a areál STU. 

Ako sprievodná technická vybavenosť, súčasť distribučných horúcovodných rozvodov, potrubí je dis-

pečerský kábel TCEKEZE 16Px1.0 a HDPE 40 mm, ktoré sú v správe BAT, a. s. 

Hlavné horúcovodné zásobovacie potrubia sú vedené v nezastavanej časti územia nad terénom, v za-

stavanej časti územia, sídliska, v teplovodných kanáloch a na sídlisku Dlhé diely sú vedené v kolekto-

roch. 

Parametre sústavy CZT BAT, a. s.: 

• dopravované tepelné médium   horúca voda  

• maximálny prevádzkový tlak   2,0 MPa 

• menovitý tlak     2,5 MPa 

• teplotný spád vo vykurovacom období -11 C 115/55 ekvitermicky regulované 

• teplotný spád mimo vykurovacieho obdobia 75/50 

• diferenčný tlak na vstupe do OST (za regulátorom diferenčného tlaku) 120kPa 
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Prevádzka 

Prevádzku teplárne a hlavného horúcovodného zásobovacieho potrubia zabezpečuje BAT, Bratislav-

ská teplárenská a. s.  

Začiatok a koniec vykurovacej sezóny je regulovaný a upravený Vyhláškou Ministerstva hospodárstva 

SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa. 

Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie“), v súlade s legislatívou,za-

čiatok vykurovacieho obdobia je od 1. septembra príslušného kalendárneho roka a koniec 31. mája 

nasledujúceho kalendárneho roka (ak sú splnené podmienky denných priemerných teplôt.) 

Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu 

vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpo-

vede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom 

dni nad túto hodnotu. 

Dodávka tepla je plne automatizovaná a riadi ho autonómny riadiaci systém podľa vonkajšej teploty a 

požiadaviek odberu. 

Bilancie systému centrálneho zásobovania teplom 

Tabuľka 33 Kapacity teplárne  

Č. Názov, umiestnenie Výkon MV 

1 CZT, hlavné technologické zariadenie s inštalovaným tepelným výkonom 253 MW 

2 CZT, turbína s inštalovaným tepelným výkonom 25 MW 

12.4.2 Individuálne zásobovanie teplom (IZT) 

Zdroje tepla  

Hlavnými individuálnymi zdrojmi tepla v mestskej časti a riešenom území sú lokálne blokové kotolne, 
lokálne kotolne a lokálne zdroje tepla. 

Bytová infraštruktúra – bytové a rodinné domy 

Tabuľka 34 Predpokladaná spotreba energie-tepla, kategória odberateľov - bývanie 

Kategó-
ria od-
berateľo
v 

Zdroj tepla, 
plyn, el-
ektr, kvap-
pal, pev-
pal, iné-pal, 
bez zdroja 

Objekt je 
zásobov. z 
vlastnej 
kotolne 
VK, z cen-
trál ko-
tolne-CK  

Počet 
domov 

Počet 
bytov 

Priemern
é 
spaľovaci
e teplo 
obje-
mové 

Ročná 
potreba 
plynu 
(m3/rok) 

Ročná 
potreba 
množstv
o energie 
v plyne 
(kWh) 

Ročná 
potreba 
energie v 
plyne na 
m2 
(kWh/m
2) 

Ročná 
potreba 
energie v 
plyne na 
m2 
(kWh/m
2) byt, 
dom 

Bytové 
domy 

plyn VK 47 333 10,75 361971 3891188 38912 120 

Rodinné 
domy 

plyn VK 101 111 10,75 269175 2893631 16076 161 

Spolu 
  

148 444   631146 6784820 54988 281 
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12.4.3 Ochranné pásmo a obmedzenia  

Ochranné pásma 

Na ochranu sústavy tepelných zariadení sa zriaďujú ochranné pásma. 

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na za-

bezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a 

majetku. 

Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je vyme-

dzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej 

kolmo na toto zariadenie.  

Tabuľka 35 Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla, v 

zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike je definované: 

Paragraf, od-
sek 

Ochranné pásmo Poloha 

§36 ods.3 a) 1 m na každú stranu od 
tohoto zariadenia 

v zastavanom území 

§36 ods.3 b) 3 m na jednú stranu od 
tohoto zariadenia 

1 m na druhú stranu od tohoto 
zariadenia 

mimo zastavaného územia, 

podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla 

Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými vo vodorov-

nej vzdialenosti 3 m kolmo na oplotenú alebo na obmurovanú hranicu objektu stanice; odovzdávacou 

stanicou sa rozumie časť sústavy tepelných zariadení, ktorá slúži na zmenu parametrov (najmä tlaku a 

teploty) odovzdanej teplonosnej látky, na hodnoty a účely potrebné na jeho ďalšie využitie (najmä 

distribúciu, prípravu teplej úžitkovej vody a na technologické účely) 

Tabuľka 36 Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla, v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 
energetike je definované: 

Paragraf, od-
sek 

Ochranné pásmo Poloha 

§36 ods.4 3 m  kolmo na oplotenú alebo na obmurovanú hranicu objektu stanice 

Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicou je vymedzené zvislými rovinami vedenými 

po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie len v prí-

pade, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu plynulosti dodávky tepla a bezpečnosti prevádzky zariadenia, a 

to najviac 

Tabuľka 37 Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicu tepla, v zmysle zákona č. 
657/2004 Z. z. o tepelnej energetike je definované: 

Paragraf, od-
sek 

Ochranné pásmo Poloha 

§36 ods.5 a) 1 m na každú stranu od 
tohoto zariadenia 

v zastavanom území 
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§36 ods.5 b) 3 m na jednú stranu od 
tohoto zariadenia 

1 m na druhú stranu od tohoto 
zariadenia 

mimo zastavaného územia, 

podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla 

Ak sú zariadenia rozvodu tepla vedené v technickom suteréne budov alebo v kolektore inžinierskych 

sietí alebo ak je odovzdávacia stanica tepla umiestnená priamo v budove, ochranné pásmo sa nevy-

medzuje. 

Obmedzenia v ochrannom pásme 

V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa povolenia na rozvod 

tepla zakázané vykonávať 

a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej pre-

vádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdra-

vie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, pre-

jazdy ťažkých mechanizmov), 

b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov. 

12.5 Elektronické komunikácie 

12.5.1 Širšie vzťahy 

Miestna telefónna sieť je budovaná v rámci MTO a člení sa na účastnícku (prístupovú) sieť a sieť spo-

jovacích a sprostredkovacích káblov (transportná sieť).Miestna telefónna sieť Bratislavy je rozdelená 

do atrakčných obvodov 26-tich telekomunikačných budov (TKB), v ktorých je umiestnená ATÚ, resp. 

RSÚ. Jednotlivé atrakčné obvody obsahujú 1 až 3 verejné telefónne ústredne umiestnené v príslušnej 

telekomunikačnej budove. Rajón TKB Karlova Ves (Nábělkova ulica) obsluhuje sídliská Karlova Ves, 

Dlhé diely a časť Mlynskej doliny.  

12.5.2 Rozdelenie siete elektronických komunikácií podľa účelu: 

Telefónna sieť je základná účelová sieť, podľa okruhu užívateľov môže byť: 

• Verejná - telekomunikačná sieť používaná úplne alebo čiastočne na poskytovanie verejných 

telekomunikačných služieb 

• Neverejná - telekomunikačná sieť používaná na poskytovanie telekomunikačných služieb vý-

lučne pre vlastné potreby uzavretej skupiny užívateľov 

Infraštruktúra verejná 

Oblasť telekomunikačných služieb v rámci miestnej časti je zabezpečovaná telekomunikačnou infra-

štruktúrou nasledovných poskytovateľov, operátorov: 

• Slovak Telekom a.s. 

• ORANGE 

• Slovanet 

• SWAN 

• SITEL 

• UPC BROADBAND SLOVAKIA, nedodal podklady 
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Infraštruktúra neverejná: 

Telekomunikačná infraštruktúra neverejná nebola v  MČ potvrdená v rámci podkladov vyžiadaných a 

dodaných k začatiu obstarávania ÚPN-Z, od dotknutých orgánov a organizácií. Jedná sa o MV SR, MO 

SR, MDaV SR, ŽSS, ZSE, SPP, VV. 

Telekomunikačné služby, operátori 

Telekomunikačná infraštruktúra - rozsah pokrytia a poskytovania telekomunikačných služieb v rámci 

mestskej  časti zabezpečujú: 

Slovak Telekom a.s. 

Oblasť telekomunikačných služieb v rámci MČ a riešeného územia je zabezpečovaná fa Slovak Tele-

kom a.s. prostredníctvom IP technológie DSLAM/MSAN, pričom uzol je umiestnený v priestoroch ob-

jektu TKB Karlova Ves (Nábělkova ulica). 

Slovak Telekom a.s. poskytuje nasledovné telekomunikačné služby: 

• hlasové služby 

• retransmisiu rozhlasových a televíznych programov v digitálnej forme z časti v HD kvalite 

• dátové služby, vysokorýchlostný optický internet 

• produkty 

Orange Slovensko a.s. 

Orange Slovensko a.s. poskytuje nasledovné telekomunikačné služby prostredníctvom základňových 

staníc, ktoré ležia v širšom území vo vzťahu k riešenému územiu: 

• západne od riešeného územia, v dotyku: 

o 0242BR 

o 1086BR 

• východne od riešeného územia, v dotyku: 

o 1170BR 

o 0300BR 

V rámci MČ a riešeného územia je zabezpečovaný firmou prostredníctvom elektronickej komunikač-

nej siete nasledovný rozsah produktov a služieb: 

• Volania 

• Mobilný internet 

• Pevný internet 

• Televízia 

• Prima karta 

• Roaming 

• Ostatné doplnkové služby 

Slovanet 

V rámci MČ a riešeného územia je zabezpečovaný firmou prostredníctvom elektronickej komunikač-

nej siete nasledovný rozsah služieb: 
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• Internet 

• Televízia 

• Telefonovanie 

• Balíky 

• Doplnkové služby 

SWAN 

V rámci MČ a riešeného územia je zabezpečovaný firmou prostredníctvom elektronickej komunikač-

nej siete nasledovný rozsah služieb: 

• Balíky 

• Internet 

• Televízia 

• Telefón 

• Swan GO 

SITEL 

V rámci MČ a riešeného územia je zabezpečovaný firmou prostredníctvom elektronickej komunikač-

nej siete nasledovný rozsah služieb: 

• výstavba telekomunikačnej infraštruktúry 

• servis telekomunikačných zariadení 

Telekomunikačná a dátová sieť 

V území MČa riešenom území sa nachádzajú telekomunikačná infraštruktúra a zariadenia: 

• optická trasa nadnárodného významu /30xHDPE a OK/ v správe a majetku spoločnosti SITEL 

s.r.o. a O2 Slovakia s.r.o. v správe SITEL 

• transportný optický kábel spoločnosti Slovanet, a.s. vedený priamo v ceste Líščie údolie. Op-

tický kábel je uložený v HDPE 40 mm chráničke patriacej spoločnosti ACS, s.r.o., 

• optická káblová sieť v správe a majetku spol. SWAN, 

• káblová sieť Orange - trasa je spoločná zo Sitel s.r.o. (podľa vyjadrenia Orange – Michlovský) 

12.5.3 Ochranné pásma a obmedzenia  

Ochranné pásmo 

Na ochranu telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomunikačnej siete možno 

zriadiť ochranné pásmo. Na zriaďovanie ochranných pásem sa vzťahuje osobitný predpis, ak ďalej nie 

je ustanovené inak. 

38 Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 195/2000 Z.z.  o telekomunikáciách je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Druh siete 

§47 ods.2 1 m na každú stranu od osi telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomu-
nikačnej siete 
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Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Druh siete 

§47 ods.2 1,5 m na každú stranu od osi telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomu-
nikačnej siete, v niektorých bodoch trasy sa môže ochranné 
pásmo rozširovať 

§47 ods.2 Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 
m od úrovne zeme 

ak ide o podzemné vedenie 

§47 ods.2 Hĺbka a výška ochranného pásma je 
v okruhu 2 m 

ak ide o nadzemné vedenie 

Obmedzenia v ochrannom pásme 

V ochrannom pásme nemožno:  

c) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť 

telekomunikačné zariadenie alebo vedenie verejnej telekomunikačnej siete, alebo ich plynulú 

a bezpečnú prevádzku,  

d) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia pre-

vádzku telekomunikačných zariadení alebo poskytovanie verejných telekomunikačných slu-

žieb. 

12.6 Odpadové hospodárstvo 

12.6.1 Program odpadového hospodárstva 

Program odpadového hospodárstva (POH), hlavné ciele 

Cieľom POH Bratislavy na roky 2011 – 2015 je zníženie množstva vyprodukovaných odpadov, zvýše-

nie miery zhodnocovania odpadov vrátane energetického zhodnocovania odpadov a odklonenie od-

padov od skládkovania, resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. V súvis-

losti s tým je kladený dôraz na opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku odpadov a podporu en-

vironmentálne vhodnej prípravy odpadov na opätovné použitie a ich recykláciu.  

Systém zberu a likvidácia odpadu v Bratislave 

Zber, prepravu za účelom zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu v Bratislave a mest-

ských častiach zabezpečuje akciová spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, ktorej jediným akcionárom 

je Hlavné mesto SR Bratislava. Spáliteľný a materiálovo ináč nevyužiteľný odpad je energeticky zhod-

nocovaný a termicky zneškodňovaný v spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle.  

Maximálna projektovaná kapacita spaľovne je 135 tisíc ton odpadu ročne. Pri súčasnom priemernom 

ročnom množstve spáleného odpadu 120 tisíc ton za rok má spaľovňa ešte rezervu pre prípadný rast 

zhodnocovania komunálneho odpadu v budúcnosti. 

Spôsob zabezpečenia zberu, zhodnocovania a likvidácie odpadu 

Vznik, zmeny a zánik na zapojenie sa do systému zberu je povinný oznámiť správca nehnuteľnosti na 

Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu. 
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Zmesový komunálny odpad 

Obec je povinná zabezpečiť zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v 

obci. Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber pre všetkých pôvodcov ko-

munálnych odpadov  

• Zberné nádoby/kontajnery 

• Podzemné a polopodzemné kontajnery 

• Lisovací kontajner 

Triedený odpad 

Na území Bratislavy sú v systéme zberu vytvorené podmienky na oddelený zber týchto zložiek komu-

nálnych odpadov: odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, biologicky rozložiteľný komu-

nálny odpad (komunitné kompostovanie, kompostovanie), objemný odpad, drobný stavebný odpad, 

odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, elektroodpad z domácností, batérie a akumulátory, 

vyradené lieky. 

Rozložiteľný odpad zo záhrad 

Od 1. 1. 2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať Hlavné mesto SR 

Bratislava o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 

120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov 

marec až november. 

Komunitné kompostovanie 

Hlavné mesto SR Bratislava na svojom území umožňuje držiteľovi biologicky rozložiteľného odpadu 

zriadiť komunitné kompostovisko, ktoré bude slúžiť pre vlastnú potrebu komunity v určitej lokalite. 

Cieľom komunitného kompostovania je znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov v ko-

munálnom odpade a výroba vlastného kompostu pre členov komunity. 

Kompostovanie 

Obyvateľ vyprodukuje priemerne 220-240 kg odpadu ročne. Z toho 20-45% môže tvoriť kompostova-

teľný odpad, z ktorého možno získať cenné hnojivo. Kompostovaním znížime množstvo a škodlivosť 

vlastných odpadov a ušetríme peniaze za ich odvoz a likvidáciu. 

Zberné miesta a dvory 

Hlavné mesto SR Bratislava umožňuje obyvateľom Bratislavy bezplatne odovzdať zložky komunál-

neho odpadu podľa platného prevádzkového poriadku zberného dvora OLO a.s . Niektoré mestské 

časti Bratislavy zriadili na svojom území pre svojich obyvateľov zberné miesta. Centrálny zberný dvor 

pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov Bratislavy, odoberá odpad bezplatne od obyvateľov 

Bratislavy, - OLO a.s.Stará Ivanská cesta 2. 

Odstraňovanie vrakov 

Odstraňovanie vozidiel na určené parkovisko pre Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje spoloč-

nosť P + K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava. 
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12.6.2 Zber a likvidácia odpadu v MČ Bratislava-Karlova Ves 

V oblasti životného prostredia sa Mestská časť Bratislava-Karlova Ves stará o zeleň, udržuje čistotu, 

spravuje detské ihriská, zabezpečuje zber nebezpečného a nadrozmerného odpadu a taktiež odťaho-

vanie starých motorových vozidiel.  

Množstvo komunálneho odpadu v mestskej časti od roku 2011 rastie, ako aj množstvo zhodnote-

ného odpadu. Od roku 2012 klesá množstvo zneškodneného odpadu, ktorý sa zneškodňuje 

najmä skládkovaním.48 V mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa triedi papier, sklo a plasty. Množ-

stvo každej z týchto zložiek od roku 2011 narastá (viď tabuľka). 

Tab. 39 Zložky triedeného odpadu v mestskej časti v r. 2011-2015 v tonách 

Zložky triedeného 
odpadu  

2011 2012 2013 2014 2015 

Papier 526,58 498,73 613,28 633 639,65 

Sklo 373,74 406,3 510,03 462,66 449,42  

Plasty 219,71 232,8 311,93 334,27 354,99 

Zdroj: Program hospodárakeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Karlova Ves na roky 2016 – 2023 

Vlastné doplnkové aktivity podrobne: 

Zber elektroodpadu  

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves organizuje zber starých nepotrebných elektrospotrebičov na eko-

logickú recykláciu, prostredníctvom špecializovanej firmy, s tým že na Miestny úrad mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves treba dopredu oznámiť príslušné údaje. 

Spôsob likvidácie odpadu - bezodplatne, prostredníctvom špecializovanej firmy 

Zber nebezpečného odpadu  

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok pre občanov Bratislavy – fy-

zické osoby nepodnikateľov uskutočňuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej 

časti, prostredníctvom spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.  

Spôsob likvidácie odpadu - fa OLO a.s. a fa ARGUSS, s.r.o. 

Zber nadrozmerného odpadu (veľkokapacitné kontajnery) 

Mestská časť Bratislava- Karlova Ves organizuje zber nadrozmerného odpadu, veľkokapacitnými kon-

tajnermi podľa  harmonogramu. Dĺžka pristavenia VKK je 24 hodín.  

Spôsob likvidácie odpadu - spaľovňa a skládkovanie 

Odťahovanie vrakov 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zabezpečuje odťahovanie vrakov s dvojakým režimom: vozidlá 

bez ŠPZ a vozidlá s ŠPZ. Spôsob likvidácie odpadu – bezodplatne, prostredníctvom špecializovanej 

firmy 

                                                           
48 Program hospodárakeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Karlova Ves na roky 2016 – 2023 
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Údržba verejných priestorov a likvidácia drobných odpadov 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ďalej zabezpečuje: 

• Správu detských ihrísk - spôsob likvidácie odpadu - spaľovňa a skládkovanie 

• Údržbu verejnej zelene - spôsob likvidácie odpadu -kompostovanie 

• Údržbu psích košov - spôsob likvidácie odpadu - spaľovňa a skládkovanie 

• Likvidáciu nelegálnych skládok - spôsob likvidácie odpadu -  spaľovňa a skládkovanie 

• Údržbu malých verejných košov - spôsob likvidácie odpadu - spaľovňa a skládkovanie 

• Miesta uloženia kontajnerov Ekocharita – zber podľa potreby 

 

Poznámka: 
Odpad z verejných priestranstiev, objemný, biologicky rozložiteľný odpad, stavebný odpad a odpad z 

čistenia ulíc odváža MČ aktuálne do firmy Vassal Eko s.r.o, s ktorou má uzatvorené zmluvy. Na území 

Mestskej časti BA-Karlova Ves sa podľa dostupných informácií nenachádzajú čierne skládky.  
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13 PRIESKUMY A ROZBORY ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA, OCHRANY PRÍRODY 

A KRAJINY, ZELEŇ 

13.1.1 Znečistenie ovzdušia 

Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. V Bratislave je kvalita ovzdušia 

ovplyvnená existujúcimi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, automobilovou 

dopravou, ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov.  

V zmysle Environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky (SAŽP, 2010) sa riešené územie nachá-

dza v Bratislavskej zaťaženej oblasti, v prostredí narušenom až silne narušenom. Napriek nepriazni-

vému stavu ovzdušia v Bratislave, možno skonštatovať, že kvalitu ovzdušia v riešenom území priaz-

nivo ovplyvňujú veterné pomery, ktoré sú ovplyvnené svahmi Malých Karpát.  

Riešené územie, tak ako aj územie celej Bratislavy, je zaradené medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia 

- aglomerácia Bratislava v zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a re-

gionálneho rozvoja SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia a prílohy č. 17. Aglomerácia Bratislava je 

vymedzená územím mesta Bratislava za účelom hodnotenia kvality ovzdušia pre tuhé znečisťujúce 

látky (PM10).  

Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia v Bratislave má chemický a potravinársky priemysel, energe-

tika, automobilový priemysel a doprava. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia je se-

kundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodár-

skych prác a charakteru povrchu.  

Zdrojom znečistenia ovzdušia v okrese Bratislava IV je predovšetkým cestná doprava. Na znečistení 

ovzdušia sa ďalej podieľajú centrálne tepelné, blokové kotolne, domáce kúreniská, automobilová do-

prava a prach z ulíc, nespevnených plôch a poľnohospodárskej pôdy.   

Medzi najväčších znečisťovateľov okresu Bratislava IV patria nasledovné podniky a inštitúcie: Volks-

wagen Slovakia, a.s., Bratislavská teplárenská, a.s., Prvá rozvojová spoločnosť, Slovenský vodohospo-

dársky podnik, Teplo GGE, Dalkia, a.s., BES s.r.o.. Uvedený prevádzkovatelia sa podieľajú na znečis-

tení ovzdušia základným znečisťujúcimi látkami. 

Tabuľka 40 Najväčší znečisťovatelia v okrese Bratislava IV v roku 2013  

Emisie Prevádzkovateľ 

TZL Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislavská teplárenská, a.s., Prvá rozvojová spoločnosť, Slovenský vodohospo-
dársky podnik, š. p., oštep. záv. BA, závod Dunaj 

SO2 Bratislavská teplárenská, a.s., BIONERGY, Volkswagen Slovakia, a.s., Prvá rozvojová spoločnosť, MARIANUM 
- POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY 

NO2 Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislavská teplárenská, a.s., Prvá rozvojová spoločnosť, Teplo GGE, Dalkia, a.s., 
BES s.r.o., CWS - boco Service Center Slovensko 

CO Volkswagen Slovakia, a.s., Prvá rozvojová spoločnosť, Bratislavská teplárenská, a.s., Teplo GGE, Dalkia, a.s., 
BES s.r.o., CWS - boco Service Center Slovensko 
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TOC Volkswagen Slovakia, a.s., Prvá rozvojová spoločnosť, Bratislavská teplárenská, a.s., Teplo GGE, Dalkia, a.s., 
BES s.r.o., CWS - boco Service Center Slovensko 

Zdroj: www.air.sk. 2014 

Z dlhodobého hľadiska je v okrese Bratislava IV zrejmý trend znižovania emisií základných znečisťujú-

cich látok, mierne zvýšenie produkcie znečistenia bolo zaznamenané v roku 2011 čo môže súvisieť s 

oživovaním priemyselnej výroby v regióne. Rovnako v Bratislavskom kraji je trend znižovania emisií 

oproti predchádzajúcim rokom. V roku 2011 bolo zaznamenané zvýšenie emisií celkového organic-

kého uhlíka (TOC). V roku 2010 bolo najvýraznejšie zvýšenie emisií oxidu síričitého (SO2). V rozsahu 

rokov 2009 - 2013 znečisťujúcich látok (TZL), oxidov dusíka (NOx) a oxidu uhoľnatého (CO). 

Tabuľka 41 Prehľad emisií podľa znečisťovateľov v okrese Bratislava IV za rok 2013 

Prevádzkovateľ TZL SO2 NO2 CO TOC 

Volkswagen Slovakia, a.s., 29,817  0,303 102,773 33,551 6,961 

Bratislavská teplárenská, a.s., 2,584  0,801 62,049 6,287 2,274 

Prvá rozvojová spoločnosť, 1,288  0,155 28,344 9,502 1,208 

Zdroj: www.air.sk. 2014 

Imisná situácia 

V regionálnom meradle sa uplatňujú hlavne škodliviny zo spaľovacích procesov, oxid siričitý, oxidy 

dusíka, uhľovodíky , ťažké kovy. Doba zotrvania týchto látok v ovzduší je niekoľko dní, preto môžu byť 

v atmosfére prenesené až do niekoľko tisíc kilometrov od zdroja. V širšom okolí sa nachádza regio-

nálne významný zdroj znečistenia Bratislavského kraja – spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. 

SHMÚ v rámci aglomerácie Bratislavy monitoruje úroveň znečistenia ovzdušia na 4 (AMS) automatic-

kých meracích staniciach, pričom najbližšie k riešenému územiu je lokalizovaná stanica na Jeséniovej 

ulici v areáli Slovenského hydrometeorologického ústavu v nadmorskej výške 287 m. Je umiestnená 

mimo hlavných mestských zdrojov znečistenia, v oblasti s riedkou zástavbou rodinných domov.  

Tabuľka 42 Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia 
za rok 2012  

Aglomerácia  

Zóna 

Znečisťujúca látka NO2 PM10 

Doba spriemerovania 1 hod 1 rok 24 hod 1 rok 

Limitná hodnota (µg.m-3 ) 200 40 50 40 

Bratislava Jeséniová ulica 0  24,7 22 25,1 

Zdroj: (www.shmu.sk) 

13.1.2 Kvalita povrchových a podzemných vôd 

Priamo dotknuté územie bolo odvodňované Čiernym potokom, ktorý sa vlieva priamo v Karloveskom 

ramene do Dunaja. Čierny potok je približne od areálu Juventy zatrúbnený, t. j. pôvodnú funkciu toku 

Čierny potok v Líščom údolí prevzal zberač A VIII, ktorý je vedený v jeho trase. Lokalita spadá do po-

vodia rieky Dunaj. 

Hodnotenie kvality povrchovej vody 

Hodnotenie kvality povrchových vôd sa v súlade s § 4a, ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v 

znení neskorších predpisov vykonáva v povodiach, čiastkových povodiach a v útvaroch povrchových 

vôd. Porovnanie - súlad/nesúlad s hodnotami uvedenými v prílohe č. 1 alebo č. 2 k NV č. 269/2010 Z. 

http://www.shmu.sk/
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z. hovorí o vyhovujúcej/nevyhovujúcej kvalite vody a v prípade negatívneho výsledku indikuje po-

trebu realizácie opatrení.  

Hodnotenie kvality podzemnej vody 

Doteraz používané rozdelenie monitorovacích objektov do 26 vodohospodársky významných oblastí 

sa v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách nahradilo 75 vodnými útvarmi, pričom 16 je 

kvartérnych a 59 predkvartérnych. Hodnotenie kvality podzemných vôd sa vykonáva v zmysle Naria-

denia vlády č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým 

sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľud-

skú spotrebu. 

SK1000100P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Viedenskej panvy oblasti Povodia 

Dunaj 

Riešené územie sa nachádza v severozápadnej časti tvaru SK1000100P Medzizrnové podzemné vody 

kvartérnych náplavov Viedenskej panvy oblasti Povodia Dunaj sú ovplyvňované antropogénnou čin-

nosťou. V riešenom území sa nenachádzajú monitorovacie objekty, preto údaje o kvalite podzemnej 

vody je potrebné považovať za orientačné. Najbližšie k riešenému územiu sa nachádzajú monitorova-

cie objekty č. 603290 (Technické sklo). 

Na lokalite Technické sklo49 počas jarného aj jesenného odberu bolo zistené prekročenie limitnej 

hodnoty sírovodíka (0,01 a 0,12 mg.l-1 ). Vplyv antropogénneho znečistenia na podzemné vody doku-

mentujú nadlimitné hodnoty CHSKMn (3,6 a 5,7 mg.l-1 ). Zo skupiny polyaromatických uhľovodíkov sa 

v objekte č. 603290 vyskytlo prekročenie limitnej hodnoty pri ukazovateli naftalén. 

13.1.3 Hluk a vibrácie 

Hluk a vibrácie patria k najvážnejším rizikovým faktorom zdravia človeka, avšak vplývajú aj na živočíš-

stvo. Negatívne pôsobia na zdravotný stav ľudí, vyvolávajú poruchy sluchu, psychiky a zapríčiňujú ne-

urózy. Vibrácie sú aj poškodzujúcim faktorom stavieb a konštrukcií. Zdrojom hluku v riešenom území 

je v súčasnosti doliehajúci hluk z cestných komunikácií, električkovej a hluk zo stacionárnych zdrojov. 

Zmierniť negatívne dopady hluku je možné budovaním pásov zmiešanej zelene pozdĺž dopravne ex-

ponovaných komunikácií a technickými opatreniami na obytných objektoch. 

Informácie o hlukovej záťaži sú pre Bratislavu dostupné z hlukovej mapy50, na ktorej základe spraco-

valo mesto Akčný plán ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie. Na mnohých miestach v Kar-

lovej Vsi sú prekročené maximálne hodnoty hlukovej záťaže až nad 70 dB. Hodnoty hluku 70 až 80 dB 

sú namerané na území pozdĺž celej karloveskej električkovej radiály (Karloveská ulica), ako aj v Mlyn-

skej doline. Výrazne nižšie hodnoty hluku možno nájsť vo vnútroblokových priestoroch alebo pri ne-

zastavaných plochách (parky, lesy), ktoré pôsobia ako prirodzené protihlukové bariéry. K zníženiu 

hluku môže prispieť plánovaná rekonštrukcia Karloveskej električkovej radiály s opatreniami na zníže-

nie prenosu vibrácií z jazdnej dráhy do podložia. Kľúčové budú všetky opatrenia, ktoré sú zamerané 

na zníženie automobilovej dopravy a posilnenie pešej a cyklistickej dopravy (zmena tzv. modal split). 

                                                           
49 Zdroj: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2013, SHMÚ 2014 
50 http://laermkarten.de/bratislava 
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Schéma 29 Hluková záťaž v riešenom území – cestná doprava51 pre indikátory Ldvn (2006) 

 

Namerané hodnoty hluku z dopravy (2006) sa v riešenom území pohybujú v rozmedzí >50 dB až 

>65 dB, pričom približne polovica riešeného územia je zaťažená hlukom nad 55 dB. Je preto možné 

konštatovať, že pre existujúcu zástavbu v riešnom území sú stanovené prípustné hodnoty hluku52 

prekročené.  

13.1.4 Kvalita – stupeň znečistenia pôd 

V dotknutom riešenom území sa nachádzajú pôdy, ktoré sú relatívne čisté nekontaminované. Pôdy  

riešeného územia patria do skupiny pôd náchylných na acidifikáciu na minerálne bohatších substrá-

toch53. Vzhľadom na sklonitý charakter reliéfu a vzhľadom k súčasnému výskytu vegetácie, je možné 

hodnotiť náchylnosť  riešeného územia na vodnú a veternú eróziu ako nízku až strednú54. 

                                                           
51 Zdroj: © EUROAKUSTIK, s.r.o. – v zmysle Zákona SR č. 618/2003 Z.z. 
52 Podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. sú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre prie-
story pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov stanovené na maximálnu hodnotu 50 dB a územia 
v okolí miestnych komunikácií s hromadnou dopravou na maximálnu hodnotu 60 dB. 
53 Čurlík, Šefčík, 2002b 
54 Šúri et al. 2002 
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Tieto pôdy je možné zaradiť medzi silne odolné voči kompakcii, zároveň silne odolné voči intoxikácii 

alkalickou a slabo odolné voči intoxikácii kyslou skupinou rizikových kovov55  

13.1.5 Chemická degradácia pôd 

Chemická degradácia pôd je spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej povahy z 

prírodných aj antropických zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia škodlivo na pôdu, vyvolávajú 

zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastnosti, negatívne ovplyvňujú produkčný poten-

ciál pôd, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú hodnotu dopestovaných plodín, alebo nega-

tívne vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie zvierat a ľudí. Podľa Atlasu krajiny (2002) sa z hľa-

diska hodnotenia kontaminácie pôd v riešenom území nachádzajú nekontaminované pôdy, resp. 

mierne kontaminované pôdy. 

13.1.6 Radónové riziko 

Ožiarenie z radónu, resp. z jeho dcérskych produktov rozpadu je jedným z hlavných faktorov ovplyv-

ňujúcich zdravotný stav obyvateľstva. Obyvateľstvo je účinkom radónu vystavené predovšetkým v 

budovách. Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom materiáli a 

vo vode. Z toho najdôležitejšiu záťaž predstavuje radón v pôdnom vzduchu, vnikajúci do budov z pod-

ložia stavieb. V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým účinkom radónu predovšetkým lokali-

záciou stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom realizácie stavieb.  

Z hľadiska radónového rizika v širšej oblasti  riešeného územia prevláda kategória nízkeho rizika nad 

kategóriou stredného rizika. Jeho plošné rozloženie nad jednotlivými litologickými typmi je pritom 

silne variabilné. Stredné radónové riziko bolo detegované severne od  riešeného územia v blízkosti 

kríženia vsv.-zjz. zlomovej štruktúrys mladšími zlomami približne s.-j. smeru. Väzba zvýšenej objemo-

vej aktivity radónu na miestnu tektonickú stavbu je veľmi pravdepodobná. Z výsledkov pozemnej 

spektrometrie gama (Hricko et al., 1992) považujú okolité skalné horniny za horniny so strednou rádi-

oaktivitou. Horniny triedy nízkej rádioaktivity (pod 2,0 ppm eU), resp. zvýšenej rádioaktivity (nad 4,0 

ppm eU) boli zistené len sporadicky. 

Postup stanovenia presnej objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu, priepustnosti základových 

pôd riešeného územia bude potrebné vykonať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie v zmysle 

príslušných legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany. 

                                                           
55 Bedrna, 2002 
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Schéma 30 Radónové riziko 

 

13.1.7 Seizmická aktivita 
Podľa STN 73 3036, ktorá je v účinnosti od roku 1997, sa  riešené územie nachádza v zdrojovej oblasti 

seizmického rizika č. 4 s hodnotou základného seizmického zrýchlenia ar = 0,3 m.s-2. 

Staršie zemetrasenia s epicentrom v Bratislave a blízkom okolí nie sú historicky dostatočne dokumen-

tované. Týka sa to najmä zemetrasenia z roku 1700, u ktorého nie je v katalógoch udaný ani mesiac 

(ako epicentrum sa uvádza Bratislava alebo južné Slovensko) a zemetrasenia z októbra 1862, ktoré je 

v katalógu Kárnik-Michal-Molnár (1958, in Iglárová et al., 2011) označené ako neisté, ale i ďalších ze-

metrasení až do roku 1953. Tak napr. je sporné zemetrasenie v roku 1926, o ktorom sa uvádza, že 

zodpovedá pravdepodobne rakúskemu zemetraseniu z 20. februára 1926. Obdobné postavenie má i 

zemetrasenie z 2. mája 1953, ktoré taktiež zodpovedá zemetraseniu v Rakúsku. 

Napriek nejasnosti v lokalizácii niektorých zemetrasení možno konštatovať, že od polovice minulého 

storočia dochádza na území Bratislavy a v jej blízkom okolí ku skracovaniu časových intervalov medzi 

zemetraseniami a ku znižovaniu ich intenzity. Zemetrasenie s intenzitou vyššou než 4°EMS-98 sa tu 

nevyskytlo už viac ako 80 rokov, čo je takmer dvojnásobok priemernej doby návratnosti takýchto ze-

metrasení.  
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13.2 Ochrana prírody a krajiny, a prvkov ÚSES 

13.2.1 Územná ochrana 
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov definuje ochranu prí-

rody ako predchádzanie a obmedzovanie zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia podmienky 

a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znižujú jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňova-

nie následkov takýchto zásahov. Z hľadiska pôsobnosti orgánu štátnej ochrany prírody spadá riešené 

územie pod Štátnu ochranu prírody SR – Bratislava - RCOP.  

13.2.2 Krajinnoekologické pozitívne prvky 
Krajinno-ekologické pozitívne prvky boli identifikované na základe stavu ich legislatívnej ochrany. 

V súčasnosti sa tu nachádzajú nasledovné chránené územia a iné ekologicky pozitívne prvky: 

Chránená krajinná oblasť – CHKO Malé Karpaty (zriadená vyhláškou MK SR 

č. 64/1976 Zb.) 

V širšom záujmovom území – lesný porast Sitina. CHKO Malé Karpaty vyhlásená vyhláškou MŽP SR č. 

138/2001 Z.z. s druhým stupňom ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  

13.2.3 Prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES) 

Prvky ÚSES boli vymedzené v dokumente Regionálneho územného systému ekologickej stability 

(RÚSES) pre mesto Bratislava, spracovanom v r. 1994. V r. 1999 bol spracovaný Územný priemet prv-

kov RÚSES mesta Bratislavy, v ktorom boli tieto prvky upresnené a bola tiež posúdená ich funkčnosť.  

Riešené územie je súčasťou: 

• biocentra regionálneho významu Sitina – Starý Grunt (Králik, SAŽP,1994). Celé riešené úze-

mie sa nachádza v biocentre regionálneho významu (pozri mapu dole s vyznačeným územím). 

Jedná sa o lesné spoločenstvá s teplomilnou biotou. V lesnom poraste Sihote (v záujmovom 

území) výskyt  Ruscus hypoglossum (CHA Lesné Diely), 

• biokoridor regionálneho významu č. XII A Líščie údolie. 

V širšom okolí (vzdialenosť do 1 km) sa nachádza regionálny biokoridor č. IX. Koliba - Slavín – Sitina. 
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Obrázok 25 Detail riešeného územia v RÚSES pre mesto Bratislava spracovanom v r. 1994 

 

Prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES) a ich zohľadnenie v ÚPN 

Zmenou funkčného využitia z funkčného profilu plôch v riešenom území s prevládajúcou funkciou vy-

hradená zeleň na „malopodlažnú zástavbu obytného územia“ v Územnom pláne Hlavného mesta SR 

Bratislavy sa biocentrum regionálneho významu Sitina –Starý Grunt „zmenilo“ v lokalite Staré grunty 

- Líščie údolie na juhozápadnom okraji na „trasu biokoridoru č. XII A Líščie údolie prepájajúceho bio-

centrá Sitina a Sihoť“. 

V RÚSES z ÚPN-R Bratislavského kraja (2013, 2017), ako aj v ÚPN Hl.mesta SR Bratislava, časť 

“Ochrana prírody,tvorba krajiny a územný systém ekologickej stability” (2007) nie je dostatočne 

zohľadnený územný priemet prvkov RÚSES mesta Bratislavy (Králik, SAŽP, 1994). 

Obrázok 26 Riešené územie bez plošného premietnutia biocentra regionálneho významu Sitina - 
Starý Grunt v ÚPN-R Bratislavského kraja (2017) 
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Obrázok 27 Riešené územie v ÚPN Hl.mesta SR Bratislava, časť “Ochrana prírody, tvorba krajiny 
a územný systém ekologickej stability” (2007) 

 

V súlade s zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa v § 2 uvádza, že „územný systém 

ekologickej stability“ je „celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov”, pričom sa 

v § 3 medzi základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny, v odseku 3), 4), 5) 

uvádza: 

 (3) Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnika-

telia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť 

územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vy-

tváraniu a udržiavaniu. 

(4) Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo 

prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzova-

niu ich poškodzovania a ničenia. 

(5) Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúť už do návrhov 

projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov 

Realizáciou ÚSES by sa mala odstrániť priestorová izolácia ekosystémov. Regionálny územný systém 

ekologickej stability (RÚSES), ktorý pre mesto Bratislava spracoval Králik a kol. (1994), vyčlenil 42 bio-

centier. V súčasnosti má minimálne polovica z nich značne zdecimované hranice, alebo úplne stratili 

svoju funkciu v ÚSES na úkor intenzifikácie využívania plôch, predovšetkým na výstavbu. Platí to aj 

o biocentre regionálneho významu Sitina - Starý Grunt, ktorý aj nezapracovaním do vyššie menova-

ných ÚPN stratil svoju funkciu v ÚSES, ale nie opodstatnenosť. 

13.2.4 Genofondové lokality 

• Sitina - Starý Grunt 
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13.3 Zeleň 

Druhotná krajinná štruktúra 

Druhotná krajinná štruktúra predstavuje vyčlenené typy podľa jednotlivých štrukturálnych typov 

so socioekonomickou funkciou. V riešenom území  boli identifikované prvky reálnej vegetácie (prírod-

nej a ľudskou činnosťou vytvorenej zelene), kultúrno-historické prvky . 

Riešené územie tvorí významnú nezastavanú časť katastra Karlovej Vsi, ktorá sa tiahne od lesného 

masívu Sitina smerom ku Karloveskej zátoke Dunaja.  Hraničí s areálom vysokých škôl, s areálom cin-

torína v Slávičom údolí. Zo západnej a južnej strany hraničí so zastavaným územím, v ktorom sa 

strieda zástavba rodinných domov s objektmi občianskej vybavenosti a so zástavbou bytových do-

mov. Samotné riešené územie je zastavané pozdĺž ulice Líščie údolie rodinnými domami, v západnej 

a stredovej časti sú vystavané bytové domy, ktoré výrazne negatívne zasahujú do spojitosti  súčas-

ného biokoridoru a zvyšujú jeho fragmentáciu. 

Plochy zelene v riešenom území je možné zaradiť do 8 kategórií: 

1. zeleň pri rodinných domoch, 

2. zeleň obytných súborov, 

3. zeleň záhrad, sadov a vinohradov (obhospodarovaných), 

4. nelesná drevinová vegetácia (zeleň neobhospodarovaných ovocných sadov, záhrad a viníc), 

5. trvalé trávne porasty, lúčne spoločenstvá s spoločenstvami krov, krov so stromami a solitér-

nych stromov, 

6. lesné spoločenstvá, 

7. zeleň plôch technickej  infraštruktúry , 

8. zeleň predzáhradiek, 

9. ostatná zeleň. 

13.3.1 Prírodná zeleň 

Lesné spoločenstvá - fragmenty pôvodnej vegetácie 

V riešenom území sa nachádzajú: 

Dubovo-hrabové lesy karpatské – na okraji riešeného územia, v kontakte s lesným porastom Sitina.  

Z veľkej časti bola plocha lesa vyrúbaná a v súčasnosti je bez vegetácie, čím sa nerešpektovalo 

ochranné pásmo lesa a narušili sa prechodné ekotónové spoločenstvá (viď. foto nižšie). 
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Obrázok 28 Vyrúbaná plocha lesa  

  

Trvalé trávnaté porasty 

Obrázok 29 Trvalé trávnaté porasty 

 

trvalé trávne porasty/ lúky sa nachádzajú na 
mieste bývalých viníc. Nachádzajú sa tu teplo-
milné spoločenstvá na sekundárnych stanoviš-
tiach - sukcesné procesy. Okrem trávobylinného 
spoločenstva je tu viacero solitérnych stromov 
orecha kráľovského (Juglans nigra), časti plôch 
sú porastené ostružinou černicovou (Rubus fru-
ticosus) 
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Nelesná drevinná vegetácia 

Obrázok 30 Nelesná drevinová vegetácia 

 

Nelesná drevinová vegetácia - NDV zaberá plo-
chy opustených sadov, viníc a záhrad, na kto-
rých sa prestalo hospodáriť a nastúpili tu suk-
cesné procesy.  Z druhov tu prevládajú Acer 
campestre, Fraxinus excelsior, Cerasus avium, 
Cratagus, Betula pendula, Ulmus carpini-
folia,Prunus spinosa, Rosa canina. Vitis 

Solitérne a iné významné stromy 

V riešenom území sa nachádza viacero významných solitérnych a krajinotvorných stromov. Podrobný 

zoznam významných stromov je uvedený v nasledujúcej tabuľke v súlade s číslovaním v grafickej  

časti: 

Tabuľka 43 Podrobný zoznam významných stromov 

Por. 
číslo 

Druh (lat.) Druh (slov) Popis 

1 Ulmus minor Brest hrabolistý Viackmeň, pri teplovodnom vedení 

2 Cerasus avium Čerešňa vtáčia Solitérna skupinka čerešní v neudržiavaných sadoch a záhradách 

3 
Betula pendula Breza previsnutá 

Solitérny jedinec v kerovom podraste v neudržiavaných sadoch a 
záhradách 

4 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly Viackmeň 

5 
Populus alba. Topoľ biely 

Viackmeň, topoľ biely v poraste ostatných drevín neudržiavaných 
sadoch a záhradách 

6 
Populus alba. Topoľ biely 

Výrazný topoľ biely v nelesnej drevinovaj vegetácii v blízkosti cest-
nej komunikácie 

7 
Juglans regia Orech kráľovský 

Orech kráľovský v časti bývalých vinohradov, v súčasnosti trvalé 
trávnaté porasty 

8 
Juglans regia 

Orech kráľovský Orech kráľovský v časti bývalých vinohradov, v súčasnosti trvalé 
trávnaté porasty 

9 
Juglans regia 

Orech kráľovský Orech kráľovský v časti bývalých vinohradov, v súčasnosti trvalé 
trávnaté porasty 
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Obrázok 31 Solitérne a ostatné krajinotvorné 
stromy – č. 1 jedinec brestu (Ulmus minor) pri 
teplovodnom vedení 

Obrázok 32 Solitérne a ostatné krajinotvorné 
stromy – č. 2 Solitérna skupinka čerešní v neu-
držiavaných sadoch a záhradách 

  
Obrázok 33 Solitérne a ostatné krajinotvorné 
stromy – č. 3 Solitérny jedinec brezy previsnutej 
v kerovom podraste v neudržiavaných sadoch 
a záhradách 

Obrázok 34 Solitérne a ostatné krajinotvorné 
stromy – č. 4 Solitérny jedinec jaseňa v okrajo-
vom kerovom podraste v neudržiavaných 
sadoch a záhradách 
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Obrázok 35 Solitérne a ostatné krajinotvorné 
stromy – č. 5 výrazný topoľ biely v poraste os-
tatných drevín neudržiavaných sadoch a záhra-
dách 

Obrázok 36 Solitérne a ostatné krajinotvorné 
stromy – č. 6 výrazný topoľ biely v nelesnej dre-
vinovej vegetácii v blízkosti cestnej komunikácie 

  
Obrázok 37 Solitérne a ostatné krajinotvorné 
stromy – č. 7 orech kráľovský v časti bývalých vi-
nohradov, v súčasnosti trvalé trávnaté porasty 

Obrázok 38 Solitérne a ostatné krajinotvorné 
stromy – č. 8 orech kráľovský v časti bývalých vi-
nohradov, v súčasnosti trvalé trávnaté porasty 
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Obrázok 39 Solitérne a ostatné krajinotvorné 
stromy – č. 9 orech kráľovský v časti bývalých vi-
nohradov, v súčasnosti trvalé trávnaté porasty 

 

 

 

13.3.2 Ľudskou činnosťou (antropogénna) vytvorená zeleň 

Zeleň záhrad, sadov a vinohradov (obhospodarovaných) 

V záhradách sa nachádzajú vysadené ovocné a okrasné dreviny (Syringa vulgaris, Armeniaca vulgaris, 

Persica vulgaris, Cerasus ssp., Prunus domestica, Malus ssp., Pyrus ssp., Prunus cerasifera, Junglans 

regia (ďalej len ovocné dreviny), Vitis vinifera, Thuja ssp., Picea pungens, Pinus nigra, Larix decidua 

a i.) – viď. foto nižšie. 
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Zeleň technickej infraštruktúry 

Územím prechádza v smere východ-západ na spojnici polikliniky a cintorína teplovod uložený na te-

réne. Sprievodná zeleň je tvorená trávnatým porastom, porastom krov a solitérnych stromov  (foto 

nižšie - sprievodná zeleň teplovodu). 

Obrázok 40 Sprievodná zeleň teplovodu 

 

13.3.3 Kultúrno-historická krajinná štruktúra 

V riešenom území sa nachádzajú historické krajinné štruktúry bývalých vinohradov a záhrad (teraso-

vanie). 

13.3.4 Biotopy  

Biotop je charakterizovaný súborom biotických a abiotických faktorov. Riešené územie sa nachádza v 

provincii karpatského oblúka. Na základe prieskumu boli identifikované nasledovné  prírodné a polo-

prírodné biotopy: 

• Biotop záhrad, 

• Biotop opustených sadov a záhrad, 

• Biotop lesa, 

• Trávobylinný biotop. 

13.4 Záver 

13.4.1 Stresové rizikové faktory 

Stresové rizikové faktory sú javy, ktoré negatívne ovplyvňujú prirodzený vývoj ekosystémov, biodiver-

zitu  a ekologickú stabilitu krajiny. Členíme ich na: 

• Prírodné stresové faktory (v území bolo identifikované zvýšené radónové riziko), 

• Antropogénne stresové faktory. 
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Invazívne rastliny  

Obrázok 41 Invazívny porast astry novobelgickej (Aster novi-belgii) 

 

Osobitne v miestach bývalých vinohradov sú po-
rasty ruderálnej vegetácie, či niektorých druhov 
invazívnych rastlín: astra novobelgická (Aster 
novi-belgii). Tieto sú vyznačené a lokalizované v 
3 lokalitách na mapovom podklade pod číslom 
1-3. 
 

13.4.2 Vyhodnotenie 

Na základe získaných informácií, mapovania a údajov sme premietli v riešenom území ekologické po-

zitívne javy, ako aj lokalizáciu stresových faktorov. Následne sme stanovili zraniteľnosť a ekologickú 

významnosť. V riešenom území sme sa osobitne zamerali na možné ohrozenie vyplývajúce s možného 

funkčného využitia plôch v súlade s ÚP Hl. m. SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. 

Zraniteľnosť prírodného prostredia 

V riešenom území sme identifikovali predpoklad vzniku vodnej erózie v závislosti od sklonu svahov. 

Ekologická významnosť 

Riešené územie je ekologicky veľmi významné územie (biocentrum, genofondová lokalita). 

13.4.3 Limity využitia (strety záujmov) 

Výsledkom prieskumov a rozborov je identifikácia hlavných stretov záujmov v území vyjadrujúci 

najmä limity využitia územia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, správnych roz-

hodnutí, z rozvojových zámerov a z najdôležitejších problémov, ktoré treba v území riešiť. Pozostáva 

z územného priemetu ekologicky pozitívnych prvkov a stresových faktorov. 

Územný priemet ekologicky pozitívnych prvkov 

• prvky ÚSES - biocentrum, 

• CHKO Malé Karpaty – chránené územie prírody – ochranné pásmo lesa, 

• genofondová lokalita, 

• významné stromy a zeleň. 
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Územný priemet stresových faktorov 

Stresové faktory predstavujú zaťaženie prírodnej a kultúrnej krajiny, buď primárnymi alebo sekundár-

nymi: 

• ohrozenie výskytom invazívnych rastlín, 

• ohrozenie investičnou činnosťou. 

Pri Aktualizácii ÚPN Hl. m. SR Bratislavy, r. 1993, v znení neskorších zmien a doplnkov sa všeobecne 

záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č.7/2005 z 24.11.2005, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN HMB č.2/1994, ktorým  bola vyhlásená záväzná časť Aktualizácie územného plánu Hlavného 

mesta SR Bratislavy, rok 1993, v znení neskorších predpisov, sa pre riešené územia zmenilo funkčné 

využitie z funkčného profilu plôch s prevládajúcou funkciou vyhradená zeleň na „malopodlažnú by-

tovú zástavbu“ a v lokalite č.2 Staré Grunty - Líščie údolie na juhozápadnom okraji na „trasu biokori-

doru prepájajúceho biocentrá Sitina a Sihoť“. 

Ekologicky významné segmenty krajiny 

Pre riadne fungovanie ÚSES je nevyhnutné chrániť ekologicky významné segmenty krajiny.  

V urbanizovanom území ekologicky významné segmenty krajiny sa dopĺňajú aj o ďalšie prvky využitia 

krajiny, ktoré by dopĺňali tento systém, napr. prvky nelesnej drevinovej vegetácie, trvalé trávne po-

rasty, vinice, sady a záhrady, historickú krajinnú štruktúru, ale aj cintoríny a urnové háje, mestské 

parky a parkové úpravy, aleje, stromoradia a pod. Týchto plôch v poslednom období najviac ubudlo. 

Nakoľko je aj samotné navrhnuté biocentrum regionálneho významu Sitina - Starý Grunt nezapraco-

vané v potrebnom rozsahu do platných ÚPN a teda nemá nielen potrebnú ochranu, ale ani „po-

stupnú“ prechodnú ekotónovú zónu.  

Všeobecné požiadavky a potrebné opatrenia 

Z dôvodu ochrany prírody, ako aj podmienok vyplývajúcich z ochrany druhov a území, ochrany prvkov 

ÚSES a ostatných ekologicky pozitívnych prvkov, je v riešenom území potrebné: 

• vyčleniť „líniové prvky ÚSES“, ktoré budú slúžiť ako refúgiá pre faunu, vhodné trasy a mig-

račné trasy a prepojenia v smeroch východ – západ, ako aj v severojužnom smere, 

• plne rešpektovať regionálny biokoridor č. XII A Líščie údolie, 

• zabezpečiť prepojenie s regionálnym biokoridorom  č. IX. Koliba - Slavín – Sitina, 

• rešpektovať ochranné pásmo lesa  - pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného po-

zemku, 

• vyčleniť ekotónové spoločenstvá a zabezpečiť ich ochranu, 

• zamedziť šíreniu invazívnych druhov vegetácie, 

• v prípade každého investičného zámeru v tejto lokalite (v RÚSES biocentrum a genofon-

dová lokalita), požadovať vypracovanie komplexného inventarizačného prieskumu zamera-

ného na výskyt chránených druhov rastlín a živočíchov. V prípade potvrdenia ich výskytu 

postupovať v zmysle platnej legislatívy, ktorá druhovú ochranu rieši, 

• stanoviť vhodné spodrobňujúce regulatívy a limity, aby sa zamedzili, resp. zmiernili kon-

flikty pri riešení budúceho rozvoja územia a záujmov ochrany prírody v riešenom území. 
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14 PRIESKUMY A ROZBORY 

VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV 
Riešené územie zóny Líščie údolie je z hľadiska vlastníckych vzťahov zastúpené užším spektrom vlast-

níkov pozemkov. V  riešenom  území nie sú evidované žiadne pozemky vo vlastníctve MČ BA-Karlova 

Ves. Z hľadiska vlastníckej štruktúry sa primárne rozlišuje vlastníctvo verejnej správy a súkromnej 

správy. Vlastníctvo verejnej správy sa delí na subjekty samosprávy (Hlavné mesto SR Bratislava) 

a subjekty štátnej správy (označené ako Slovenská republika). Pri súkromnej správe je vlastníctvo po-

zemkov členené na fyzické osoby a právnické osoby.  

Väčšinovým vlastníkom pozemkov v riešenom území sú fyzické osoby (80,8 %). Štruktúra vlastníckych 

vzťahov má nasledovné zastúpenie: 

Tabuľka 44 Základné typy vlastníkov pozemkov v riešenom území 

Vlastnícka skupina Výmera  
(ha) 

Výmera 

% 

Fyzický subjekt 35,20 80,75% 

Právnický subjekt 3,88 8,91% 

Hlavné mesto SR Bratislava 2,34 5,37% 

Slovenská republika 2,16 4,96% 

Celkom 43,59 100,00% 

 

Graf 12 Základné typy vlastníkov pozemkov v riešenom území 

 

V rámci vyhodnotenia vlastníckych vzťahov bola spracovaná aj analýza rozdrobenosti územia z hľa-

diska vlastníckej štruktúry. Je možné konštatovať v priemere nízky podiel vlastníkov na jeden poze-

mok (približne 1:1). Hustá parcelácia územie výrazne rozdrobuje. V „registri E“ katastra nehnuteľností 

sa nachádza 11 % parciel (4,85 ha). 
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Schéma 31 Základné typy vlastníkov pozemkov v riešenom území 
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Schéma 32 Podrobná vlastnícka štruktúra v riešenom území – farebné škála dokumentuje rozdrobe-
nosť vlastníctva (slúži na vzájomné odlíšenie jednotlivých vlastníkov pozemkov), pre každú parcelu je 
uvedený počet vlastníkov 
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15 ZHODNOTENIE 

ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH 

DOKUMENTÁCIÍ 
Zásadnou koncepčnou a záväznou územnoplánovacou dokumentáciou  je Územný plán Hlavného 

mesta  SR Bratislavy, rok 2007, v znení  zmien a doplnkov, ktorý na úrovni územného plánu obce re-

guluje funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia.  

Územný plán Hl. mesta SR Bratislavy 
Pre riešené územie, vrátane územia vymedzeného ako širšie vzťahy zóny Líščie údolie, vyplývajú zo 

záväznej časti ÚPN Hl. mesta SR Bratislavy  nasledovné princípy a regulácie: 

C.1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNK-

ČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA 

1.2 CELOMESTSKÉ VZŤAHY 
1.2.1 Priestorové, funkčné a prevádzkové vzťahy 

2. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania, funkčného využitia a prevádzkového rieše-
nia územia mesta v celomestských súvislostiach 

Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania 

• severozápadný rozvojový smer, zahŕňajúci územia mestských častí Karlova Ves, Dúbravka, 

Lamač, Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica s osobitným hodnotením územia MČ Devín 

s ťažiskovými priestormi urbanistickej koncepcie a kompozície: 

• lokálne centrá: Centrum I. (Karloveská - Molecova - Staré grunty), Centrum II. – sever ( Zo-

horská – Borská), Nad lúčkami, 

Návrh funkčného využitia územia a prevádzkového riešenia územia mesta 

V zhodnotení prírodného zázemia: 

• rešpektovať prírodné danosti masívu Sitiny, špecifické zelené zóny cintorínov (Slávičie údolie) 

1.2.2 Urbanistická kompozícia a obraz mesta 
1. Východiskové princípy 

Rešpektovať hodnoty formujúce obraz Bratislavy 

• prírodnú vedutu mesta, tvorenú masívmi zelene Malých Karpát, Devínskej Kobyly, ale aj Si-

tiny, Horského parku a Kalvárie a charakteristickými prírodnými prvkami Dunajskej krajiny 

a alúvia Moravy, 

1.2.4 Špecifické požiadavky na priestorové usporiadanie a funkčné využitie na úrovni mestských 
častí 

2. Mestské časti severozápadného rozvojového smeru mesta – Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, 

Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Devín 

Rešpektovať terénnu konfiguráciu ako súčasť obrazu mesta: 
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• masívy a úpätia Devínskych a Pezinských Karpát, Devínskej Kobyly a Sitiny, 

Rozvíjať a vytvárať: 

• v území sídliskových štruktúr mestotvorné priestory štruktúrou polyfunkčnej zástavby, ná-

mestí, parkov a zelených cezúr, 

• v rozvoji novej bytovej zástavby rôzne typologické druhy málopodlažných foriem zástavby 

s lokálnymi centrami spoločenského kontaktu, občianskej vybavenosti a verejnej zelene, 

MČ Bratislava - Karlova Ves 
Rešpektovať: 

• saturovanie novej zástavby občianskej vybavenosti v centre obytného súboru Dlhé Diely a v 

priestore Centrum I., 

Rozvíjať: 

• Líščie údolie – západný svah polyfunkčnou zástavbou pozdĺž ul. Staré grunty a rôznymi for-

mami málopodlažnej bytovej zástavby s prevahou rodinných domov a zelene v strednej sva-

hovej časti, 

• priestor Staré grunty – Mlynská dolina vytvorením uzlového priestoru prepojenia troch funk-

cií: nástup do cintorína, zariadení vysokého školstva a územia STV s dôrazom na vytvorenie 

spoločenského, polyfunkčného mestského priestoru, 

C.2 URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH 

PODMIENOK PRE VYUŽITIE PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA, URČENIE 

REGULÁCIE VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH 

2.2 REGULÁCIA VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH 
2.2.1 Intenzita využitia funkčných plôch 

Pre rozvojové územia týchto funkcií, ak spĺňajú kritérium výmery a návrhového obdobia, sú na celo-

mestskej úrovni stanovené regulatívy intenzity využitia územia, ktoré sú vyjadrením kritérií rozvoja 

pre konkrétny typ územia v územnom pláne mesta. Poloha regulovaného rozvojového územia 

v meste sa uplatňuje v diferencovaní nárokov na intenzitu zástavby. Potrebné je rešpektovať nároky 

na intenzitu využitia územia pre konkrétnu urbanistickú funkciu a jednotlivé zariadenia v závislosti od 

polohy v meste. Pochopenie a rešpektovanie hodnotových vzťahov v území je jedným zo základných 

predpokladov kvalitného návrhu rozvoja mesta a musí byť akceptované v stanovených regulatívoch 

miery využitia územia. Z tohto dôvodu treba rešpektovať rozdelenie územia mesta na tri základné ur-

banistické celky: centrum, vnútorné mesto a vonkajšie mesto. 

V intenzite využitia územia je potrebné zohľadniť základné charakteristické špecifiká jednotlivých ur-

banistických celkov územia mesta: 

• vnútorné mesto: tvoria ho mestské časti Ružinov, Nové Mesto, Karlova Ves a Petržalka, 

Pri formulovaní nárokov na intenzitu využitia územia sa zohľadňujú charakteristické špecifiká jednot-

livých urbanistických celkov územia mesta: 

• pre vnútorné mesto: kombinácia blokovej, solitérnej a výškovej zástavby, uplatnenie domi-

nánt, možnosti rozvoja všetkých foriem bývania, možnosti uplatnenia aj zariadení občianskej 

vybavenosti areálovej ako aj vybraných druhov výroby, 

2.2.2. Regulácia využitia územia v stabilizovaných územiach 
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Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a pro-

porcie 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 zá-

klade ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche. 

Z celomestského pohľadu nie je možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú predstavuje 

stavba v stabilizovanom území. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré repre-

zentujú 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 sa vyskytujú stabilizované územia so zástavbou mestského typu, kom-

plexy 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 

byť jednoznačne riešená na podrobnejšej zonálnej úrovni, 

2.2.3. Regulácia využitia jednotlivých plôch rozvojových území 

Tab.2. Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vnútorné mesto – mestské časti Ružinov, 
Nové Mesto, Karlova Ves, Petržalka 

Kód 
reg. 

IPP 
max 

Kód 
funkcie 

Názov urbanistickej 
funkcie 

Priestorové usporiadanie IZP max KZ min 

C 0,6 106 Málopodlažná bytová 
zástavba 

RD – pozemok 480 – 600 m2 0,25 0,40 

RD – pozemok 600 – 1000 m2 0,22 0,40 

radové RD - pozemky 300 - 450 m2 0,32 0,25 

radové RD - pozemky 450 m2 0,50 0,15 

bytové domy – rozvoľnená zástavba 0,30 0,25 

 

2.2.5. Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN Z 
8. MČ Karlova Ves 

Určenie častí územia na spracovanie ÚPN Z: 

• Líščie údolie 

• Karlova Ves – Centrum I. 

C.2 REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

RIEŠENÉ ÚZEMIE ÚPN-Z 

V rámci riešeného územia sú územným plánom Bratislavy v rozsahu grafickej časti56 definované na-

sledovné záväzné regulatívy: 

                                                           
56 viď. schéma č. 3 v kapitole 4.1 
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Tabuľka 45 Funkčná a priestorová regulácia územného plánu Bratislavy v riešenom území 

Kód Funkčné územie Funkčné využitie Stav57 Reg. 

102 OBYTNÉ ÚZEMIA Málopodlažná zástavba obytného územia RÚ C 

SÚ  

1130 ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE Ostatná ochranná a izolačná zeleň SÚ  

1203 ÚZEMIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ 
ZELENE A PÔDY 

Záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality SÚ  

9901 Námestia a ostatné komunikačné plochy    

 

(102) OBYTNÉ ÚZEMIA – Malopodlažná zástavba obytného územia 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a 

k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občian-

skeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a tech-

nické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. 

V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúš-

ťajú. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových úze-

miach, málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpod-

lažnou bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zá-

stavby. 

Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zá-

stavby funkčnej plochy. 

Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho 

zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• rôzne formy zástavby rodinných domov 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• bytové domy do 4 nadzemných podlaží 

• zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obyt-

ných budov 

• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-
sahu najmä: 

                                                           
57 SU – stabilizované územia, RÚ – rozvojové územie 

• zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho 

významu rozptýlené v území alebo ako vsta-

vané 

• zariadenia telovýchovy a voľného času rozptý-

lené v území 

• solitérne stavby občianskej vybavenosti slú-

žiace širšiemu územiu 

• zariadenia drobných prevádzok služieb 

• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane komu-

nálnych odpadov s obsahom škodlivín z do-

mácností 

neprípustné 

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä: 
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• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a 

zariadenia v ich okolí málopodlažné bytové 

domy v stabilizovaných územiach rodinných 

domov 

• bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 

• stavby občianskej vybavenosti areálového typu 

s vysokou koncentráciou návštevníkov a náro-

kov na obsluhu územia 

• stavby na individuálnu rekreáciu 

• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, 

skladové areály, 

• distribučné centrá a logistické parky, stavebné 

dvory 

• ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou 

plynu 

• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 

prípustných v obmedzenom rozsahu 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

radeného významu 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

(1130) ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE – Ostatná ochranná a izolačná zeleň  

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými účin-

kami susediacich prevádzok a zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej 

vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické pod-

mienky jednotlivých druhov ochranných pásiem. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• parky 

• zeleň líniová a plošná  

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti s ochrannými pásmami 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-

sahu najmä : 

• stavby pre individuálnu rekreáciu mimo korido-

rov plynovodov, vodovodov, produktovodov, 

• drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s 

funkciou 

• ČSPH 

• Diaľničné odpočívadlá, odstavné státia a parko-

viská 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy, 

• zariadenia na separovaný zber odpadov miest-

neho významu okrem nebezpečného odpadu 

neprípustné 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

 

 

(1203) ÚZEMIA PĽNOHOSPODÁRSKEJ ZELENE A PÔDY – Záhrady, záhradkárske a cha-

tové osady a lokality 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
Územia slúžia pre pestovanie rastlín a rekreáciu v záhradách, záhradkárskych a chatových osadách. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• záhrady 

• stavby pre individuálnu rekreáciu 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 
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• zeleň líniovú a plošnú, 

• zeleň krajinnú a ekostabilizačnú, 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-

sahu najmä : 

• drobné zariadenia vybavenosti súvisiace 

s funkciou, 

• vodné plochy a nádrže, 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

radeného významu, 

• kompostárne viazané na funkciu, 

• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane komu-

nálnych odpadov s obsahom škodlivín z do-

mácností 

neprípustné 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

 

Plochy námestí a ostatné komunikačné plochy (9901) sú verejne prístupné nezastavané plochy 

v meste ohraničené inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné umiestňovať zariade-

nia a vedenia technickej infraštruktúry, podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre chod-

cov, prevádzky občianskej vybavenosti určenej pre širokú verejnosť. Súčasťou plôch námestí a ostat-

ných komunikačných plôch je spravidla zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky 

dopravného značenia, výtvarné umelecké diela. 

ŠIRŠIE VZŤAHY ÚPN-Z 

V rámci širších vzťahov sú územným plánom Bratislavy v rozsahu grafickej časti58 definované nasle-

dovné záväzné regulatívy: 

Tabuľka 46 Funkčná a priestorová regulácia územného plánu Bratislavy v rámci širších vzťahov 

Kód Funkčné územie Funkčné využitie Stav59 Reg. 

102 OBYTNÉ ÚZEMIA Málopodlažná zástavba obytného územia RÚ C 

201 ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI OV celomestského a nadmestského významu RÚ E, F, G 

501 ZMIEŠANÉ ÚZEMIA Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti RÚ G, I 

101 OBYTNÉ ÚZEMIA Viacpodlažná bytová zástavba SÚ  

102 OBYTNÉ ÚZEMIA Málopodlažná zástavba obytného územia SÚ 
 

201 ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI OV celomestského a nadmestského významu SÚ  

202 ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI OV lokálneho významu SÚ  

501 ZMIEŠANÉ ÚZEMIA Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti SÚ  

701 ÚZEMIA DOPRAVY A DOPRAVNEJ 
VYBAVENOSTI 

Plochy zariadení MHD a AHD SÚ  

1001 ÚZEMIA PRÍRODNEJ ZELENE Les, ostatné lesné pozemky SÚ  

1110 ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy SÚ  

1120 ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE Vyhradená zeleň SÚ  

1130 ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE Ostatná ochranná a izolačná zeleň SÚ  

1203 ÚZEMIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ ZE-
LENE A PÔDY 

Záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality SÚ  

 Námestia a ostatné komunikačné plochy a ostatné regulačné prvky v zmysle regulačného 
výkresu. 

  

                                                           
58 viď. schéma č. 3 v kapitole 4.1 
59 SU – stabilizované územia, RÚ – rozvojové územie 
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POZN.: V nasledovnom prehľade sú uvedené len tie tabuľky regulácie funkčného využitia plôch, ktoré 

neboli uvedené v kapitole týkajúcej sa RÚ. 
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(101) OBYTNÉ ÚZEMIA – Viacpodlažná zástavba obytného územia 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch a k nim prislúchajúce nevyhnutné 

zariadenia – v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, 

vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia 

pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. 

Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zá-

stavby funkčnej plochy. 

Základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii územia. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• viacpodlažné bytové domy 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• stavby a zariadenia zabezpečujúce komplex-

nosť a obsluhu obytného územia v súlade s vý-

znamom a potrebami územia, zariadenia ob-

čianskej vybavenosti predovšetkým vstavané 

do objektov bývania  

• zariadenia obchodu a služieb, verejného stra-

vovania, zariadenia pre kultúru, školstvo, zaria-

denia pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc 

• zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obyt-

ných budov 

• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-
sahu najmä : 

• bytové domy do 4 nadzemných podlaží, ro-

dinné domy v doplnkovom rozsahu 

• zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho 

významu, pokiaľ nie sú súčasťou lokálnych cen-

tier 

• zariadenia telovýchovy a voľného času, zaria-

denia sociálnej starostlivosti rozptýlené v 

území 

• solitérne stavby občianskej vybavenosti slú-

žiace širšiemu územiu 

• zariadenia drobných prevádzok služieb 

• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane komu-

nálnych odpadov s obsahom škodlivín z do-

mácností 

neprípustné 

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä: 

• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a 

zariadenia v ich okolí 

• stavby občianskej vybavenosti areálového typu 

s vysokou koncentráciou návštevníkov a náro-

kov na obsluhu územia 

• stavby na individuálnu rekreáciu 

• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

• skladové areály, distribučné centrá a logistické 

parky, stavebné dvory 

• ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou 

plynu 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

radeného významu 

• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 

prípustných v obmedzenom rozsahu 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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(201) ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI – Občianska vybavenosť celomestského a 

nadmestského významu 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s kon-

krétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. 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. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• zariadenia administratívy, správy a riadenia 

• zariadenia kultúry a zábavy 

• zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 

• ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

• zariadenia verejného stravovania 

• zariadenia obchodu a služieb 

• zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostli-

vosti 

• zariadenia školstva, vedy a výskumu 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• integrované zariadenia občianskej vybavenosti 

• areály voľného času a multifunkčné zariadenia 

• účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

• zeleň líniovú a plošnú 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-

sahu najmä : 

• bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzem-

ných podlažných plôch funkčnej plochy 

• zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 

• vedecko – technické a technologické parky 

• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

• zariadenia drobných prevádzok výroby a slu-

žieb 

• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane komu-

nálnych odpadov s obsahom škodlivín z do-

mácností 

neprípustné 

V území nie je neprístupné umiestňovať najmä : 

• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a 

zariadenia v ich okolí 

• rodinné domy 

• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

• skladové areály, distribučné centrá a logistické 

parky, stavebné dvory 

• autokempingy 

• stavby na individuálnu rekreáciu 

• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 

prípustných v obmedzenom rozsahu 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

radeného významu 
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(202) ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI – Občianska vybavenosť lokálneho vý-

znamu  

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s kon-

krétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. 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. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• zariadenia administratívy, správy a riadenia 

• zariadenia kultúry a zábavy 

• zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 

• ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

• zariadenia verejného stravovania 

• zariadenia obchodu a služieb 

• zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostli-

vosti 

• zariadenia školstva, vedy a výskumu 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• integrované zariadenia občianskej vybavenosti 

• areály voľného času a multifunkčné zariadenia 

• účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

• zeleň líniovú a plošnú 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-

sahu najmä : 

• bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzem-

ných podlažných plôch funkčnej plochy 

• zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 

• vedecko – technické a technologické parky 

• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

• zariadenia drobných prevádzok výroby a slu-

žieb 

• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane komu-

nálnych odpadov s obsahom škodlivín z do-

mácností 

neprípustné 

V území nie je neprístupné umiestňovať najmä : 

• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a 

zariadenia v ich okolí 

• rodinné domy 

• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

• skladové areály, distribučné centrá a logistické 

parky, stavebné dvory 

• autokempingy 

• stavby na individuálnu rekreáciu 

• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 

prípustných v obmedzenom rozsahu 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

radeného významu 
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(501) ZMIEŠANÉ ÚZEMIA – Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace predovšetkým pre umiestňovanie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vy-

bavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na 

vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komple-

xitu prostredia centier a mestských tried. 

Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho 

mesta malopodlažná zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí 70% celkových podlažných plôch nad-

zemnej časti zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým 

ako vstavané zariadenia polyfunkčných objektov. 

Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, 

garáže a zariadenia pre cuvinlú a požiarnu obranu.  

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• polyfunkčné objekty bývania a občianskej vy-

bavenosti 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• bytové domy 

• zariadenia občianskej vybavenosti zabezpeču-

júce vysokú komplexnosť prostredia centier 

a mestských tried: 

o  zariadenia administratívy, správy 

a riadenia, 

o  zariadenia kultúry  

o  zariadenia cirkvi a na vykonanie ob-

radov, 

o  ubytovacie zariadenia cestovného 

ruchu, 

o  zariadenia verejného stravovania, 

o  zariadenia obchodu a služieb, 

o  zariadenia zdravotníctva a sociálnej 

starostlivosti, 

o  zariadenia školstva, vedy a výskumu 

• vodné plochy ako súčasť parteru plôch zelene 

• zariadenia a vedenia technickej vybavenosti 

pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-

sahu najmä: 

• rodinné domy 

• zariadenia športu 

• účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

• zariadenia drobných prevádzok výroby a slu-

žieb bez rušivých vplyvov na okolie 

• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane komu-

nálnych odpadov s obsahom škodlivín z do-

mácnosti 

neprípustné 

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä: 

• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby 

a zariadenia v ich okolí 

• areálové zariadenia občianskej vybavenosti 

s vysokou koncentráciou osôb a nárokmi na 

obsluhu územia 

• zariadenia veľkoobchodu 

• autokempingy 

• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

• skladové areály, distribučné centrá a logistické 

parky, stavebné dvory 

• stavby na individuálnu rekreáciu 

• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 

prípustných v obmedzenom rozsahu 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

radeného významu 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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(701) ÚZEMIA DOPRAVY A DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI – Plochy a zariadenia mestskej 

hromadnej dopravy a autobusovej hromadnej dopravy 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia určené pre umiestnenie stavieb a zariadení, ktoré slúžia na prevádzku  

A – mestskej hromadnej dopravy (MHD) 

B – hromadnej dopravy (HD) autobusovej 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce  

• A – depá nosného systému, vozovne a dielne 

električiek, trolejbusov a autobusov 

• B – stanice autobusovej dopravy 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä: 

A 

• zariadenia administratívy súvisiace s funkciou 

• zariadenia verejného stravovania pre zamest-

nancov 

• garáže a dielne 

• sklady, skladovacie plochy a prevádzky súvi-

siace s funkciou 

• odstavné plochy a parkoviská súvisiace s funk-

ciou 

• ČSPH bez sprievodných prevádzok 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia 

• meniarne 

B 

• zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace 

s funkciou 

• ČSPH bez sprievodných prevádzok 

• odstavné státia, parkoviská a parkinggaráže 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-

sahu najmä: 

A 

• zeleň líniovú a plošnú 

• byty v objektoch funkcie – služobné byty 

• zariadenia na separovaný zber 

B 

• zeleň líniovú a plošnú  

• byty v objektoch funkcie – služobné byty 

neprípustné 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

 

(1001) ÚZEMIA PRÍRODNEJ ZELENE – Les, ostatné lesné pozemky 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia s lesnými porastmi alebo bez porastov slúžiace na hospodárske, rekreačné, vodohospodár-

ske, ekostabilizačné a hygienické funkcie. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• les, lesné porasty, lesné škôlky 

• semenné sady 

• lesné cesty a zvážnice 

• rozdeľovacie pasienky 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• pobytové lúky 

• náučné chodníky, turistické trasy a cyklistické 

trasy 
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prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-

sahu najmä : 

• technické zariadenia pre faunu a pestovanie 

rastlinného materiálu 

• byty v objektoch funkcie – služobné byty 

• vodné plochy, nádrže účelové a retenčné 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

radeného významu 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

neprípustné 

• všetky formy bývania 

• všetky druhy zariadení obchodu 

• ubytovacie zariadenia cestovného ruchu  

• všetky druhy zariadení kultúry a cirkví, admi-

nistratívy, školstva, zdravotníctva, sociálnej 

starostlivosti 

• zariadenia výroby priemyselnej a poľnohospo-

dárskej 

• zariadenia služieb, skladového hospodárstva, 

stavebníctva 

• areálové a kryté zariadenia športu 

• zariadenia odpadového hospodárstva 

• diaľničné odpočívadlá, ČSPH, parkinggaráže 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

(1110) ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE – Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s úpravou lesoparkového cha-

rakteru. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• parky 

• sadovnícka plošná a líniová zeleň 

• lesoparkové úpravy 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• vodné plochy 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-

sahu najmä : 

• pobytové lúky 

• ihriská a hracie plochy 

• drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s 

funkciou 

• náučne chodníky, turistické a cyklistické trasy 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

neprípustné 

• parkinggaráže nad terénom 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

(1120) ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE – Vyhradená zeleň 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia zelene botanických a zoologických záhrad, arborét, zelene cintorínov a urnových hájov. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• parky 

• sadovnícka plošná a líniová zeleň 

• lesoparkové úpravy 
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prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• vodné plochy 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-

sahu najmä : 

• pobytové lúky 

• ihriská a hracie plochy 

• drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s 

funkciou 

• náučne chodníky, turistické a cyklistické trasy 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

neprípustné 

• parkinggaráže nad terénom 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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16 ZHODNOTENIE PRIESTOROVÉHO 

PRIEMETU ODVETVOVÝCH KONCEPCIÍ, 

STRATÉGIÍ A ZNÁMYCH ZÁMEROV 

16.1 Zhodnotenie územnoplánovacích podkladov a stra-

tegických dokumentov 

16.1.1 Urbanistická štúdia zóny Staré grunty – Líščie údolie (2004)60 

Urbanistická štúdia zóny Staré grunty – Líščie údolie bola obstaraná súkromným investorom v spolu-

práci s MČ BA-Karlova Ves. Dôvodom jej obstarania bola potreba podrobnejšieho riešenia územia na 

zonálnej úrovni na základe podnetu vlastníkov pozemkov. Urbanistická štúdia slúžila v čase svojho 

spracovania ako podklad pre návrh zmeny funkčného využitia územia vo vtedy platnej celomestskej 

územnoplánovacej dokumentácii. Špecifickým účelom urbanistickej štúdie ako územnoplánovacieho 

podkladu bola koordinácia investičnej činnosti a územné rozhodovanie v danom území. Urbanistickú 

štúdiu je možné využiť pre vypracovanie ÚPN-Z ako jeden z územnoplánovacích podkladov. 

Išlo o prehĺbenie koncepcie rozvoja územia stanovenej v tom čase v návrhu riešenia ÚPN hl. m. SR 

Bratislavy (1993) a overenie optimálneho spôsobu funkčného a priestorového využitia územia. Využi-

tie polohovej hodnoty lokality a reálneho rozvojového potenciálu daného bezprostrednými väzbami 

na zástavbu ulice Staré grunty a prírodné prostredie horského masívu Sitina. Hlavným cieľom riešenia 

bolo stanovenie regulačných podmienok pre rozvoj málopodlažnej bytovej zástavby v danom území. 

Obrázok 42 Rozvinutý pohľad – vizualizácia návrhu urbanistickej štruktúry obsiahnutého v UŠ 

 

Urbanistické riešenie lokality 

Celkové urbanistické riešenie územia v Urbanistickej štúdii Staré grunty – Líščie údolie vychádza zo 

zámeru vytvoriť obytnú štvrť málopodlažnej zástavby s výrazným zastúpením zelene. Pozdĺž komuni-

kácie Staré grunty je navrhnutý pás obytnej štruktúry s občianskou vybavenosťou prerušený výraz-

nými pásmi zelene vytvárajúcimi prepojenie a trasovanie biokoridoru do zelene cintorína v Slávičom 

údolí a zelene areálu vysokých škôl. Podľa konfigurácie územia sú navrhnuté ďalšie štruktúry obyt-

ných domov radené do pásov pozdĺž obslužných komunikácií.  

                                                           
60 Zdroj: Urbanistická štúdia zóny Staré grunty – Líščie údolie (2004), autori: Ing. arch. D. Dinaj, Ing. arch. R. Duška 
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Jestvujúcu zástavbu rodinných domov v Líščom údolí oddeľuje od navrhovanej obytnej štruktúry plo-

cha zelene – biokoridor v šírke 50 až 100 m. Obytná zástavba v dotyku s biokoridorom je navrhnutá s 

nízkou intenzitou zastavanosti, čím sa vytvárajú predpoklady na prelínanie zelene do vnútrobloko-

vých zelených plôch. Obytná zástavba v dotyku lesného masívu Sitina na severe a v južnej časti medzi 

teplovodom a Svrčou ulicou je navrhnutá ako rodinné domy. Dopravnú kostru tvorí hlavná obslužná 

komunikácia vedená paralelne s ulicou Staré grunty, ktorú dopĺňajú v severnej časti kratšie obslužné 

komunikácie a 3 prepojenia na nosnú komunikáciu v ulici Staré grunty. 

Obrázok 43 Komplexný urbanistický návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

 

Zástavba v kontakte s ulicou Staré grunty je navrhnutá formou obytných blokov prerušených výraz-

nými pásmi zelene v mieste peších prepojení na ulicu Líščie údolie. Výška zástavby je limitovaná maxi-

málnym počtom nadzemných podlaží 4 + obytné podkrovie. Intenzita zastavanosti klesá smerom 

k Líščiemu údoliu a s ňou aj počet nadzemných podlaží, ktorý je limitovaný v kontakte s biokoridorom 

na 2 nadzemné podlažia + obytné podkrovie. Zástavba je navrhnutá formou solitérov – mestských víl 

obklopených dostatočne dimenzovanými plochami zelene. Vzhľadom na charakter prostredia sa v ar-

chitektonickom riešení odporúča terasovité riešenie objektov. V mieste navrhovanej obytnej štruk-

túry približujúcej sa k jestvujúcej zástavbe v Líščom údolí je navrhnutá zástavba formou rodinných 

domov. 

Na základe porovnania návrhu UŠ a súčasného stavu je možné konštatovať, že výstavba (Rezidencia 

Grunty) v urbanistickej časti 3 rešpektovala navrhované usporiadanie budov, nerešpektovala však 

stanovené výškové parametre v UŠ. Identifikované viacpodlažné bytové domy prekračujú parametre 

UŠ až o 2 NP. Urbanistický koncept navrhnutý v UŠ v urbanistickej časti 4 nebol realizovaný vôbec. 
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Obrázok 44 Porovnanie návrhu UŠ a  realizácie zástavby 

Návrh UŠ (2004) Stav (2017) 

  
 
Záverom je možné uviesť, že hoci pre riešené územie bola vypracovaná urbanistická štúdia, ktorá 

predstavila komplexný urbanistický rámec rozvoja územia, súčasná urbanizácia územia sa realizuje 

aditívnym, časovo a priestorovo nekoordinovaným spôsobom, s malou pridanou hodnotou pre dot-

knuté územie z hľadiska tvorby verejných priestorov a verejnej zelene a kvality celkovej urbanistickej 

štruktúry, čím sa toto významné územie degraduje na úroveň riešenia parciálnych súkromných (par-

celných) záujmov.61 

16.1.2 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bra-

tislava-Karlova Ves na roky 2016 – 202362 

V rámci strategickej časti PHSR bolo stanovených 9 programových cieľov, ktoré boli špecifikované na 

základe východísk: 

• problémovej analýzy, 

• analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození (SWOT),  

• výsledkov dotazníkového prieskumu medzi verejnosťou v Mestskej časti Bratislava-Karlova 

Ves 

Programové ciele Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016 – 2023  

1. Zvýšená spokojnosť cieľových skupín (deti, rodičia, učitelia, dospelí) s kvalitou vzdelávania v 

mestskej časti  

2. Rozvoj kultúry pre všetky vekové a sociálne skupiny, s aktívnym zapojením miestnych komu-

nít  

3. Rozvoj športu pre všetkých  

4. Adekvátnejšia ponuka sociálnych a komunitných služieb a programov reflektujúca reálne po-

treby občanov - obyvateľov mestskej časti aj ľudí prechodne žijúcich na území mestskej časti  

5. Vyššia dôvera medzi verejnosťou a samosprávou mestskej časti  

6. Vyššia kvalita verejných služieb v samospráve mestskej časti  

7. Príjemné prostredie na rekreáciu  

                                                           
61 Projekty v prebiehajúcich konaniach a s vydaným stavebným povolením a územným rozhodnutím sú vyhodnotené v na-
sledujúcej kapitole. 
62 Autori: Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. – M.B.Consulting 
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8. Rozvoj malého a stredného podnikania nezaťažujúceho životné prostredie  

9. Zdravé, bezpečné, bezbariérové a atraktívne priestory pre život v mestskej časti 

Špecifické ciele so špecifikáciou aktivít a úloh PHSR Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 

2016 – 2023 týkajúce sa riešeného územia a územia širších vzťahov sú nasledovné: 

Tabuľka 47 Programový cieľ 3 Rozvoj športu pre všetkých 

Špecifický cieľ 3.1: Lepšie priestorové 
podmienky na šport Aktivity 

Obdobie 
realizácie 

Zodpovedná 
inštitúcia 

Part-
ner/i 

Výška fi-
nancií (v €) 

Zdroj financií 

Aktivita 3.1.3: Budovať rekreačné 
cyklotrasy a nadväzujúcu in-
fraštruktúru 

2016 - 
2023 

STARZ KŠK 300 000 Rozpočet Hlavného 
mesta SR Bratislava 

Tabuľka 48 Programový cieľ 7 Príjemné prostredie na rekreáciu 

Špecifický cieľ 7.1: Rozvoj služieb, 
infraštruktúry a prostredia na 
rekreáciu obyvateľov aj náv-
števníkov Aktivity 

Ob-
dobie 
real-
izácie 

Zodpovedná 
inštitúcia 

Partner/i Výška fi-
nancií (v 
€) 

Zdroj financií 

Aktivita 7.1.3: Zlepšovanie 
možností na oddych v prírode 
(projekt revitalizácie lesov Sitina) 

2020 Oddelenie 
dopravy a 
životného prostre-
dia MiÚ a KŠK 

Mestské 
lesy v Brati-
slave 

Spolu ak-
tivita 
7.1.3: 520 
000 

Rozpočet Hlavného 
mesta SR Bratislava, 
Mestské lesy, granty, 
eurofondy 

Úloha 7.1.3.1.: Vybudovanie in-
diánskej bežeckej dráhy v 
severozápadnej časti kopca Sitina 

2020 KŠK Mestské 
lesy v Brati-
slave 

20 000 Rozpočet KŠK 

  



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – PRIESKUMY A ROZBORY 139 

16.2 Platné stavebné povolenia, územné rozhodnutia, 

prebiehajúce stavebné a územné konania 
Pre riešené územie pripravuje Stavebný úrad Bratislava-Karlova Ves vyhlásenie stavebnej uzávery.  

16.2.1 Projekty s platným stavebným povolením 

1. Prístupová komunikácia a inžinierske siete 

Na prístupovú komunikáciu a inžinierske siete bolo vydané stavebné povolenie MČ Bratislava-Karlova 

Ves pod č. KV/SU/527/2015/10928/AP zo dňa 31.08.2015 

Obrázok 45 Prebiehajúca výstavba komunikácie 

 

2. Dostavba garáže Vila Grunty 

Na stavbu „Dostavba garáže na Vila Grunty“ bolo vydané stavebné povolenie MČ Bratislava-Karlova 

Ves pod č. KV/SU/2524/2015/13410/AP zo dňa 17.09.2015 

3. RD SG – Rodinný dom 

Na stavbu „RD SG – Rodinný dom“ bolo vydané stavebné povolenie MČ Bratislava-Karlova Ves pod č. 

KV/SU/688/2016/15921/AP zo dňa 12.09.2016 

4. Rodinný dom – prístavba a nadstavba 

Na stavbu „Rodinný dom – prístavba a nadstavba“ bolo vydané stavebné povolenie MČ Bratislava-

Karlova Ves pod č. KV/SU/537/2016/12659/AP zo dňa 31.08.2015. Ide o stavbu v rámci prieluky na 

ulici Líščie údolie. 

6. Rodinné domy 

Na stavbu „Rodinné domy“ Líščie údolie, parc. č. 724/1, 727/5 a 839/5 v k. ú. Karlova Ves, bolo vy-

dané stavebné povolenie MČ Bratislava-Karlova Ves pod č. KV/SU/826/2016/7175/AP zo dňa 

15.04.2016. Ide o stavby v rámci prieluky na ulici Líščie údolie. 

16.2.2 Projekty s platným územným rozhodnutím v stavebnom konaní 

5. Prístavba rodinného domu  

Pri stavbe „Prístavba izby k rodinnému domu “ v lokalite Líščie údolie 132, išlo o dodatočné konanie 

povolenia stavby. Ide o stavbu v rámci prieluky na ulici Líščie údolie. 
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7. Grunty Residence – 8 rodinných domov Bratislava Karlova Ves 

Na stavbu „Grunty Residence – 8 rodinných domov Bratislava Karlova Ves“ bolo vydané územné roz-

hodnutie MČ Bratislava-Karlova Ves pod č. KV/SU/530/2015/17631/AP zo dňa 30.11.2015. Stavba je 

dopravne sprístupnená z ulice Staré grunty. 

16.2.3 Projekty v prebiehajúcom územnom konaní 

8. Rodinný dom 

Na stavbu „Rodinný dom“ Líščie údolie - Staré grunty, na pozemkoch reg. „C" parc. č. 2968/47, 
2968/71, 535/24, 672/2 1, 672/28, 672/19 k. ú. Karlova Ves, bolo vydané územné rozhodnutie MČ 
Bratislava-Karlova Ves pod č. KV/SU/119/2017/18754/ZK zo dňa 03.11.2017. Nie je zatiaľ prá-
voplatné. Ide o stavbu vo vnútri územia medzi ulicami Líščie údolie a Staré grunty.  

9. Viladom Staré grunty 

Na stavbu „Bytový dom vilového typu s ôsmimi bytovými jednotkami“ na pozemkoch reg. „C" parc. č. 

2960/25, 2960/27, 2963/53, komunikáciou a inžinierskymi sieťami dotknuté pozemky parc. č. 

2963/46, 2963/65, 2963/66, 2963/45, 2963/52, 2963/51, 2960/38, 2960/39, 2960/37, 2960/29, 

2960/64, 2960/30, 2960/3 1, 2960/32, k.ú. Karlova Ves bolo začaté územné konanie o umiestnení 

stavby pod. č. KV/SU/118/2017/15135/ZK zo dňa 25.08.2017. 

10. Novostavba rodinného domu na ulici Staré grunty v Bratislave 

Na stavbu „Novostavba rodinného domu na ulici Staré grunty v Bratislave" na pozemkoch reg. „C" 

parc. č. 2963/48, 2960/49 k.ú. Karlova Ves bolo prerušené územné konanie o umiestnení stavby pod. 

č. KV/SU/1957/2016/13910/KJ zo dňa 11.10.2016 

11. Zástavba Staré grunty 

Na stavbu „Zástavba Staré grunty" na pozemkoch reg. „C" parc. č.2966/13, 2966/14, 2966/15, 

2966/16 (,,E“ 20258), 2966/17, 2957/14, 295;4/2, 2957/2 (,,E“ 22331 ,20265, 22322), 2967 (,,E“ 

22337)", k.ú. Karlova Ves bolo prerušené územné konanie o umiestnení stavby pod. č. 

KV/SU/95/2017/1212/KJ zo dňa 12.01.2017. Zámer počíta s 8 malopodlažnými bytovými domami 

s celkovým počtom 166 b.j. a 4 rodinnými domami. 

12. Vila domy Novogrunt 

Na stavbu „Vila domy Novogrunt“ na pozemkoch na parc. č. 2968/49, 2968/50, 2968/58, 2968/46 v k. 

ú. Karlova Ves bolo vydané UR pod č. U2011/09/12927/2994/Vaa zo dňa 02.11.2011. Následne vy-

dané UR bolo Krajským stavebným úradom v Bratislave pod č. A-2012/1698-DLD zo dňa 23.03.2012 

zrušené a materiál bol vrátený na nové prejednanie a rozhodnutie. Mestská časť Bratislava-Karlova 

Ves vydala pod č. KV/SU/858/2012/14979/AV zo dňa 10.10.2013 rozhodnutie, ktorým za-

mieta umiestnenie stavby.  

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, zo dňa 18.12. 2013 vydal rozhodnutie, 

ktorým zrušil odvolaním účastníka konania spoločnosti NOVOSEDLÍK Development s. r. o., Chotárna 

41, 949 0l Nitra, napadnuté rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pod. č. 

KV/SU/858/2012/14979/AV zo dňa 10. 10. 2013 a vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na 

nové prejednanie a rozhodnutie. Zámer počíta s dvoma bytovými domami s 18 b.j. + 8 b.j. + 2 

apartmány. 
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16.2.4 Celkový prehľad a vyhodnotenie projektov 

Tabuľka 49 Prehľad projektov s platným stavebným povolením, územným rozhodnutím, prebiehajú-
cim stavebným a územným konaním63 

Číslo Názov rozvojového projektu Odhadovaný počet obyvateľov Predpokladaný počet bytov 

SP SK (ÚR) ÚK SP SK (ÚR) ÚK 

1 Prístupová komunikácia  a inžinierske siete       

2 Dostavba garáže Vila Grunty       

3 RD SG – Rodinný dom 4   1   

4 Rodinný dom – prístavba a nadstavba       

5 Prístavba rodinného domu       

6 Rodinné domy 7   2   

7 Grunty Residence – 8 rodinných domov Bra-
tislava - Karlova Ves 

 40   16  

8 Rodinný dom   11   3 

9 Viladom Staré grunty   25   8 

10 Novostavba rodinného domu na ulici Staré 
grunty v Bratislave 

  4   1 

11 Zástavba Staré grunty   454   211 

12 Vila domy Novogrunt   64   28 

Spolu 11 40 558 3 16 251 

 

Tabuľka 50 Vyhodnotenie urbanisticky problematických projektov 

Číslo Vyhodnotenie z hľadiska 
limitov využitia územia  

Vyhodnotenie z hľadiska 
urbanistických princípov 
a zásad 

Vyhodnotenie súladu s 
ÚPN Hl. mesta SR Brati-
slavy 

Vyhodnotenie z hľadiska 
UŠ zóny Staré grunty – 
Líščie údolie 

1 Komunikácia a pozemky, 
ktoré obsluhuje sú 
v ochrannom pásme lesa 

Urbanistické riešenie za-
medzuje prepojeniu lesa 
a riešeného územia 

  

7  Chýba vzájomná priesto-
rová nadväznosť urbanis-
tickej štruktúry 

Navrhovaná zástavba za-
sahuje do regulačného 
bloku 1203 

Navrhovaná zástavba ne-
zachováva dopravný kon-
cept štúdie 

8  Nekoncepčné dopravné 
riešenie napojenia BD 

 Navrhovaná zástavba ne-
zachováva urbanistický 
koncept štúdie 

10    Navrhovaná zástavba ne-
zachováva dopravný kon-
cept štúdie 

11  Izolovaný urbanistický ce-
lok – chýba priestorová 
nadväznosť a riešenie šir-
ších vzťahov 

Navrhovaná zástavba za-
sahuje do regulačného 
bloku 1203 

Navrhovaná zástavba 
čiastočne rešpektuje do-
pravný koncept štúdie 

 

12  Parciálne, nekoncepčné 
urbanistické a dopravné 
riešenie 

Nesúlad s výškovou regu-
láciou ÚPN BA 

 

                                                           
63 SP – stavebné povolenie (hodnoty sú zahrnuté pri bilanciách ako stav), SK (ÚR) – stavebné konanie (vydané územné roz-
hodnutie), ÚK – územné konanie 
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Schéma 33 Prehľad projektov na podklade regulačného výkresu ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 

  



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – PRIESKUMY A ROZBORY 143 

Schéma 34 Prehľad projektov na podklade UŠ Staré grunty – Líščie údolie (2004) 
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17 SÚHRNNÉ ZHODNOTENIE 

PRIESKUMOV A ROZBOROV 

A IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMOV 

NA RIEŠENIE 
Kapitola predstavuje sumarizáciu a syntézu pozitívnych a negatívnych javov v území vyplývajúcich 

z prírodných, urbanistických, krajinno-ekologických, sociálno-ekonomických, kultúrnych, technických 

a prevádzkových aspektov.  

17.1 Limity využitia územia 
Prehľad hlavných prvkov a javov limitujúcich, obmedzujúcich alebo ohrozujúcich riešené územie: 

Vlastnícke vzťahy 

• rozdrobenosť vlastníctva pozemkov a hustá parcelácia územia 

Doprava a technická infraštruktúra 

• ochranné a bezpečnostné pásma dopravných stavieb a podzemných a nadzemných vedení 

sietí technickej infraštruktúry,  

• teplovodné nadzemné vedenie.  

Hygiena, kvalita života a bezpečnosť 

• limity hlučnosti z hľadiska blízkosti prímestského lesa – požiadavky smernice EU 2002/49/EC 

z hľadiska hlučnosti zachovať tiché zóny v prírodnom rekreačnom prostredí, bez dopravnej a 

hlukovej záťaže (z dôvodu vysokej hlukovej zaťaženosti na území mesta), 

• tiché obytno-rekreačné prostredie, 

• ochranné pásmo cintorína (Slávičie údolie), 

• nízke až stredné radónové riziko. 

Limity krajinno-ekologické 

• prírodné podmienky lesného masívu Sitina, 

• kritériá Európskeho dohovoru o krajine, prijatého vo Florencii 20. októbra 2000 na ochranu, 

manažment a plánovanie krajiny, 

• pôvodný vinohradnícky charakter územia, 

• ochranné pásmo lesa. 

Limity z hľadiska ochrany kultúrno-historických hodnôt 

• záujmy ochrany kultúrno-historických hodnôt podľa zákona c. 49/2002 Z. z. o ochrane pa-

miatkového fondu – NKP zapísané v ÚZPF SR a pamätihodnosti MČ Bratislava-Karlova Ves. 

Limity z hľadiska ochrany prírody a krajiny 

• regionálne biocentrum Sitina-Starý grunt, 
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• biokoridor regionálneho významu č. XII A Líščie údolie, 

• lesné spoločenstvá a významné stromy. 

Limity z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 

• existujúce nekoncepčne umiestnené areály a komplexy novostavieb bytových domov s barié-

rovým efektom. 

17.2 Problémy a požiadavky na riešenie 
Identifikácia problémov v území vyplýva z podrobnej analýzy riešeného územia. Vychádza zo stretov 

záujmov v území, nevhodných a absentujúcich funkcií, problematiky riešenia dopravy a technickej 

infraštruktúry a iných problémov. Ide najmä o riešenie nasledovných problémových okruhov: 

17.2.1 Problémy a požiadavky z hľadiska demografických vstupov 

Obyvateľstvo 

• v mestskej časti BA-Karlova Ves má vývoj obyvateľstva od posledného sčítania v roku 2011 

stúpajúcu tendenciu (2011 – 2016 nárast o 658 obyvateľov), 

• z hľadiska hodnotenia prirodzených prírastkov za obdobie od roku 1996 po súčasnosť možno 

konštatovať, že v celom období má MČ priaznivý vývoj. Migračné saldo má v rovnakom ob-

dobí od roku 1996 prevažne plusovú hodnotu, čo zabezpečuje MČ plusové hodnoty v celko-

vom prírastku obyvateľov, 

• podľa výsledkov zo sčítania v roku 2011 sa v UO Starý Grunt nachádza celkom 494 trvalo bý-

vajúcich obyvateľov, z čoho je 264 žien. Z hľadiska pohlavnej štruktúry obyvateľstva ženy tvo-

ria z celkového počtu 53,44 %. Podiel žien je porovnateľný s ostatnými časťami Bratislavy, 

kde tiež prevažujú ženy, 

• vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva MČ BA-Karlova Ves je za posledných 15 rokov veľmi roz-

dielny. Vývoj obyvateľov v poproduktívnom veku kontinuálne narastá. Podiel obyvateľov 

v predproduktívnom veku má od roku 2011 do roku 2015 má relatívne stabilnú hodnotu. 

• pre zlepšenie vekovej štruktúry je potrebné zvýšiť podiel obyvateľstva v území mladších veko-

vých skupín, 

Domový a bytový fond 

• obývané byty podľa typu domu pre Mestskú časť Bratislava–-Karlova Ves predstavujú 

14 389 b.j.,z toho v UO Starý Grunt 1 755 b.j.,  

• obývané domy podľa typu domu pre Mestskú časť Bratislava-Karlova Ves predstavujú 

731 b.j.a pre UO UO Starý Grunt 158 b.j. 

Hustota obyvateľstva 

Nadmerné hodnoty hustoty obyvateľstva vykazujú v riešenom území urbanistické časti 3 a 4, čo je 

zároveň v rozpore s navrhovaným spôsobom zástavby Územným plánom Hl. mesta SR Bratislavy. Vy-

soká hustota obyvateľov, ktorá sa spája skôr s viacpodlažnou zástavbou, niekoľkonásobne prevyšuje 

štandard MČ Bratislava-Karlova Ves. V návrhu ÚPN-Z bude preto potrebné citlivo pristupovať k cieľo-

vej hustote obyvateľstva riešeného územia zóny a vyvarovať sa preexponovaniu hustoty osídlenia ne-

úmernou intenzívnou zástavbou. 
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17.2.2 Problémy a požiadavky z hľadiska priestorového usporiadania 

a funkčného využívania územia 

Urbanistické a krajinné problémy a potenciály 

V rámci analýzy funkčno-prevádzkových vzťahov a priestorového usporiadania územia boli identifiko-

vané základné funkčné a organizačné problémy vnútornej štruktúry územia. 

Urbanistická a krajinná kompozícia 

• Riešené územie predstavuje významnú vizuálne exponovanú polohu, vnímateľnú z Karlove-

skej ulice, z náprotivnej strany (Dlhé diely), ako aj z diaľkových pohľadov na Bratislavu, 

• Izolované areály obytných komplexov a súvislá zástavba rodinných domov predstavujú 

v priestore bariéru, ktorá bráni priestupnosti územia pre pešiu a cyklistickú dopravu, bez 

možnosti tvorby dostupných a vzájomne prepojených verejných priestorov a verejnej zelene, 

• Negácia krajinotvorného regulatívu – rozhranie vnímania prírodného masívu – nadmerne vy-

sokou intenzitou a výškou zástavby a chýbajúcimi zelenými cezúrami (urbanistická časť 3 a 4), 

• Problematická viacpodlažná zástavba, umiestnená v najvyšších polohách svahu, narúšajúca 

celkovú siluetu masívu, 

• Nadmerné objemy vo forme stavebných obytných monoblokov bráni vizuálnej a fyzickej prie-

stupnosti územia a tvorbe mestotvornej štruktúry, vhodnej do tohto prostredia. V riešenom 

území chýbajú zelené cezúry, 

o barierizujúce monobloky obytných komplexov (urbanistická časť 3 a 4), 

o chýba vzájomná priestorová nadväznosť, urbanistický celok je kompozične nevyvá-

žený (urbanistická časť 3 a 4), 

o nadmerná intenzita zástavby bytových domov (urbanistická časť 3 a 4), 

• Nedodržanie stanovených intenzít využitia územia, hmotovo-priestorového usporiadania, 

poddimenzovanie objemu zelene poukazuje na nevhodnú tendenciu rozvoja zóny, 

• Aditívny „per partes“ urbanizmus bez spoločnej urbanistickej koncepcie a parciálne riešenie 

samostatného dopravného a technického zabezpečenia urbanisticky izolovaných lokalít. 

Intenzita využitia územia 

• Nadmerná intenzita zástavby budovami v urbanistickej časti 4, 

• Nízky podiel zelene v častiach 3 a 4, kde podiel zelene tvorí cca 40,0 % celkovej plochy, 

• Vysoký podiel spevnených plôch, ktoré si vyžaduje obsluha intenzívne zastavaného územia 

(izolované lokality so zástavbou bytových domov), ilustruje neefektívnosť izolovaných urba-

nistických riešení bez komplexných väzieb na širšie územie (časť 3 a 4). 

Funkčná skladba riešeného územia 

• Absencia zastúpenia zariadení občianskej vybavenosti v území, 

• Nízka miera polyfunkčnosti územia. 

Problematika nesúladu s územnoplánovacou dokumentáciou 

• Nesúlad funkčného využitia s územným plánom vytvára bytová zástavba (BD Staré grunty, BD 

Panoráma a Rezidencia Villinki) pôdorysne zasahujúca do územia záhradkárskych a chatových 

osád (kód 1203), kde regulácia vylučuje stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou (urbanis-

tická časť 4). 
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• Nesúlad priestorového usporiadania predstavujú bytové domy viacpodlažné s výškou 5-7 NP, 

regulácia územia umožňuje málopodlažnú bytovú zástavbu max. do 4 NP + ustúpené podlažie 

alebo podkrovie (urbanistická časť 3 a 4). 

• Nesúlad intenzity využitia územia – presah IZP max. o 17,46%, podiel zelene nedosahuje po-

žadovanú hodnotu KZ min. (urbanistická časť 4). 

Požiadavky na riešenie 

• Rešpektovať funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia špecifikované v ÚPN hl. 

mesta SR Bratislavy znení následných zmien a doplnkov: 

o rešpektovať prírodnú vedutu mesta, tvorenú aj masívom zelene Sitiny, 

o zabezpečiť lokalizáciu polyfunkčnej zástavby pozdĺž ul. Staré grunty a rôzne formy 

málopodlažnej bytovej zástavby s prevahou rodinných domov a zelene v strednej 

svahovej časti, 

o rešpektovať maximálne a minimálne intenzity využitia územia (IPP max., IZP max. 

a  KZ min. a  ďalšie), 

o rešpektovať stanovenú maximálnu výškovú hladinu zástavby územia, 

• Rešpektovať krajinný obraz a siluetu riešeného územia, 

• Vzhľadom na charakter územia a jeho členitý reliéf, v návrhu ÚPN Z presadzovať vyšší podiel 

zastúpenia zelene v území (nad 50 %), 

• Pri ďalšom rozvoji územia neumožniť aditívny „per partes“ urbanizmus bez spoločnej urba-

nistickej koncepcie,  

• V návrhu ÚPN-Z dbať na priestorovú nadväznosť už existujúcich jednotlivých obytných súbo-

rov s novonavrhovanou štruktúrou, s cieľom vytvorenia kompozične vyváženého urbanistic-

kého celku, s architektonickým výrazom súzvučným s prírodným prostredím, 

• V návrhu ÚPN-Z presadzovať vyššiu mieru polyfunkčnosti územia so zastúpením širšej škály 

zariadení občianskej vybavenosti, 

• V návrhu ÚPN presadzovať vytvorenie siete verejných priestorov rôznej hierarchickej úrovne 

a verejnej zelene s prepojením na existujúce uličné priestory, vrátane hľadania možností pre-

rušenia existujúcich priestorových bariér (v rámci existujúcej zástavby), s cieľom vytvorenia 

verejných komunikačných prepojení. 

17.2.3 Požiadavky zachovania kultúrno-historických a prírodných hod-

nôt 

Na základe analýzy riešeného územia a vo vzťahu na vypracované dokumenty a materiály, ktoré slú-

žili ako podklad pre analýzu územia, možno konštatovať nasledovné potreby a požiadavky: 

• v riešenom území sa v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu64 nenachádzajú pa-

miatky, ktoré sú evidované v ÚZPF SR,  

• chrániť a rešpektovať archeologické náleziská v predmetnom území a zabezpečiť ich prime-

ranú prezentáciu, pričom investor/stavebník si v každom stupni územného a stavebného ko-

nania vyžiada stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislave ku každej pripravovanej 

stavebnej činnosti (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba a pod.). Investor 

                                                           
64 Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien 
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predloží KPÚ na posúdenie PD pre územné a stavebné konanie za účelom definovania pod-

mienok archeologického výskumu potenciálnych archeologických nálezov na miestach dot-

knutých pripravovanou investičnou výstavbou podľa § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového 

zákona. 

V riešenom území sa do júla 2014 nachádzala pamätihodnosť kategórie 1A – hmotná nehnuteľná pa-

mätihodnosť. Išlo o objekt vínnej klenbovej pivnice, ktorá prislúchala k najstaršiemu hostincu v Karlo-

vej Vsi. V súčasnosti už neexistuje. 

17.2.4 Požiadavky z hľadiska riešenia prevádzkových vzťahov a dopravy 

Rozanalyzovanie dopravných vzťahov v rámci rozborovej časti by malo vytvoriť základné východiská 

pre návrh ďalšieho riešenia. Problémové javy identifikované v území sa dotýkajú: 

• dopravno-technických závad líniového a bodového charakteru (šírkové usporiadanie obsluž-

ných komunikácii, vjazdy do územia, zastávky HD v rámci vozovky bez nástupiskových hrán). 

• dopravno-inžinierskych závad vychádzajúcich z rozporu funkčnej triedy komunikácie a nor-

movými parametrami šírkového usporiadania, vzdialeností križovaní, parametrov smerových 

oblúkov. 

• závad vychádzajúcich z dopravno-urbanistických  kritérií hodnotiacich miestny komunikačný 

systém z pohľadu miery segregácie motorovej a nemotorovej dopravy. 

• hygienických podmienok v územiach zaťažených nadmernou hladinou hluku z prevádzky mo-

torovej dopravy. 

• deficitu miest statickej dopravy v intenzívne zastavanom území, kde možnosti parkovania a 

odstavovania motorových vozidiel na teréne (vozovka) a na úrovňových plochách statickej 

dopravy sa stávajú pri narastajúcom stupni automobilizácie vyčerpané. 

• deficitu dopravnej infraštruktúry upokojenej dopravy (chodníky, vedľajšie a doplnkové cyk-

listické trasy) vo vzťahu na rozloženie základných urbanistických prvkov. Charakter riešeného 

územia si vyžaduje osobitný prístup pri riešení  nemotorovej dopravy ako jedného z rozhodu-

júcich dopravných  systémov. Tu je nutné  definovanie miery segregácie motorovej a nemo-

torovej dopravy (chodníky, segregované cyklistické pruhy). 

• urbanistických bariér vytvorených pásovou zástavbou vytvárajúcich bariéry pre pozdĺžne zo-

nálne prepojenia, vychádzajúce z koncepčných predpokladov.65 

Časť komunikačného systému v riešenom území je prevádzkovaná v režime neverejných komunikácií 

(hromadná forma bývania), čo môže byť problematické z pohľadu potreby riešenia koncepčných do-

pravných prepojení v rámci celého riešeného územia. 

Požiadavky na riešenie 

V návrhu ÚPN-Z riešiť: 

• efektívnu dopravnú kostru najmä vzhľadom na členitý terén, 

• identifikované dopravno-technické a dopravno-inžinierske závady, 

• problematiku statickej dopravy, 

• problematiku pešej a cyklistickej dopravy, 

• možnosť dopravných prepojení na existujúce komunikácie. 

                                                           
65 viď. UŠ Bratislava Karlova Ves Staré grunty – Líščie údolie (Ing. arch. Dinaj, Ing. arch. Duška, 07/2004) 



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – PRIESKUMY A ROZBORY 149 

17.2.5 Požiadavky z hľadiska technickej infraštruktúry 

Všeobecné požiadavky 

• rešpektovať vedenia koridorov technickej infraštruktúry s ochrannými pásmami, ktoré 

územím tranzitujú, pričom nezabezpečujú priamu technicko-infraštrukturálnu obsluhu úze-

mia, 

• rešpektovať vedenia koridorov technickej infraštruktúry s ochrannými pásmami, ktoré zabez-

pečujú priamu technicko-infraštrukturálnu obsluhu územia, 

Vodné hospodárstvo 

Z hľadiska vodného hospodárstva je pre riešené územie potrebné: 

Zásobovanie pitnou vodou: 

• vychádzať z podmienok a bilancií stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, 

v znení zmien a doplnkov, 

• rešpektovať v území existujúci systém Bratislavského vodovodného systému, tvoriaci tri tla-

kové pásma,  

• investičné zámery v území si vyžadujú podrobné posúdenie hraníc tlakových pásiem s ohľa-

dom na navrhovanú výšku zástavby,  

• pre potenciálne zmeny využitia tohto územia bude určujúci rozsah zmien, morfológia terénu 

a majetkoprávne vzťahy,  

• kapacita verejného vodovodu v území je v súčasnosti dostačujúca, spoľahlivosť dodávky vody 

je ohrozovaná len poruchami, 

• v minulosti bolo pre túto lokalitu stanovené ako funkčné využitie zeleň, preto v území prak-

ticky nie sú verejné vodohospodárske zariadenia vybudované, 

• rešpektovať verejné vodohospodárske zariadenia BVS, vrátane ich pásma ochrany v súlade so 

zákonom č. 442/2002 Z .z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,  

• v trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, 

umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné po-

dobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 

alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé po-

rasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne,  

• v návrhu riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania je potrebné zohľadniť súčasné kapa-

city a skutkový stav jestvujúcich verejných vodohospodárskych zariadení,  

• vo vodohospodárskej bilancii špecifikovať nároky na pitnú a požiarnu vodu, výšku zástavby, 

množstvá splaškovej a dažďovej vody,  

• pri jednotlivých investičných zámeroch zdokumentovať, akým spôsobom boli pôvodné ne-

hnuteľnosti zásobované pitnou vodou a odkanalizované,  

• nové verejné vodohospodárske siete umiestňovať do verejných komunikácií s priestorovým 

usporiadaním a s únosnosťou povrchu umožňujúcou vjazd servisných vozidiel prevádzky,  

• nové verejné vodovody, z hľadiska bezpečnosti prevádzky zokruhovať,  

• majetko-právny a prevádzkový režim verejných vodohospodárskych sietí zosúladiť s ustano-

veniami zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,  
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• verejné vodohospodárske siete navrhovať v súlade s STN 736005, STN 755401, OTN 755411, 

STN 756101, súv. normami. 

Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd 

• vychádzať z podmienok a bilancií stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy , rok 2007, 

v znení zmien a doplnkov, 

• rešpektovať v území existujúci systém odvádzania a likvidácie odpadových vôd, vrátane vybu-

dovaných vodných stavieb, 

• do verejnej kanalizácie zaústiť len splaškové vody, a vody z povrchového odtoku v množstve 

nepresahujúcom terajšie hodnoty. Konfigurácia terénu vyžaduje osobitný prístup, precízne 

riešenie retencie a hydrogeologické posúdenie pre možnosť  vsakovania, 

• v celom povodí zberača A VIII venovať pozornosť vhodným spôsobom znižovania koeficientu 

odtoku súčasných spevnených plôch, 

• pri návrhu umiestnenia nových zámerov v danom území, je nutné rešpektovať jestvujúce VH 

siete vrátane ich pásiem ochrany v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovo-

doch a verejných kanalizáciách,  

• vody z povrchového odtoku vyriešiť mimo verejnú kanalizáciu spôsobom zohľadňujúcim kon-

krétne hydrogeologické podmienky, 

• pri návrhu umiestnenia nových zámerov v danom území odvádzanie zrážkových vôd riešiť aj z 

hľadiska stability svahu a tiež aj z pohľadu možného ohrozenia nižšie ležiacej zástavby (už 

existujúcej IBV pozdĺž ulice Líščie údolie) podzemnými, resp. povrchovými vodami, riešiť for-

mou akumulačných nádrží s následným využitím vody na závlahu zelene, prípadne rozšírený 

o doplňujúce vodozádržné opatrenia, napríklad tzv. zelené strechy a pod.  

• návrh optimálneho riešenia retencie a odvádzania zrážkových vôd.  

Zásobovanie elektrickou energiou 

Z hľadiska zásobovania elektrickou energiou je pre riešené územie potrebné: 

• vychádzať z podmienok a bilancií stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007,  

v znení zmien a doplnkov, 

• rešpektovať existujúce elektrické vedenia a zariadenia, trasované riešeným územím, ktoré 

zásobujú riešené územie, resp. tranzitujú cez riešené územie, 

• prípojky z kmeňových vedení je potrebné v maximálnej miere kabelizovať a v maximálnej 

miere trasovať pozdĺž miestnych komunikácií. 

Zásobovanie plynom 

Z hľadiska zásobovania plynom je pre riešené územie  potrebné: 

• vychádzať z podmienok a bilancií stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007,  

v znení zmien a doplnkov, 

• rešpektovať existujúce vedenia a zariadenia plynu, trasované riešeným územím, ktoré záso-

bujú riešené územie, resp. tranzitujú cez riešené územie, 

• SPP-distribúcia, a.s. nemá v riešenom území vlastné rozvojové zámery. 
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Zásobovanie teplom 

• vychádzať z podmienok a bilancií stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007,  

v znení zmien a doplnkov, 

Elektronické komunikácie 

• rešpektovať siete elektronických komunikácií, 

• rozvody trasovať v zmysle predmetných STN mimo komunikácií v ozelenených pásoch, prí-

padne v chodníkoch.  

17.2.6 Požiadavky z hľadiska riešenia ochrany prírody a zelene  

Z hľadiska ochrany prírody je potrebné rešpektovať: 

• vymedzené prvky siete ekologickej stability a záväzné regulatívy ochrany prírody a krajiny 

vyplývajúce z ÚPN VÚC BSK v znení zmien a doplnkov: 

o biocentrum regionálneho významu Sitina - Starý Grunt – ide o lesné spoločenstvá 

s teplomilnou biotou, riešené územie sa nachádza priamo v biocentre 

o biokoridor regionálneho významu č. XII A Líščie údolie 

o v širšom okolí (vzdialenosť do 1 km) sa nachádza regionálny biokoridor č. IX. Koliba - 

Slavín - Sitina 

o  genofondová lokalita - Sitina - Starý Grunt 

Riešené územie je ekologicky veľmi významné územie (biocentrum, genofondová lokalita) 

Z dôvodu ochrany prírody, ako aj podmienok vyplývajúcich z ochrany druhov a území, ochrany prvkov 

ÚSES a ostatných ekologicky pozitívnych prvkov, je v riešenom území potrebné: 

• vyčleniť „líniové prvky ÚSES“, ktoré budú slúžiť ako refúgiá pre faunu, vhodné trasy a mig-

račné trasy a prepojenia v smeroch východ – západ, ako aj v severojužnom smere, 

• plne rešpektovať regionálny biokoridor č. XII A Líščie údolie, 

• zabezpečiť podmienky a možnosti pre prepojenie s regionálnym biokoridorom  č. IX. Koliba - 

Slavín – Sitina, 

• rešpektovať ochranné pásmo lesa, ktoré tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice les-

ného pozemku, 

• vyčleniť ekotónové spoločenstvá a zabezpečiť ich ochranu, 

• zamedziť šíreniu invazívnych druhov vegetácie, 

• v prípade každého investičného zámeru v tejto lokalite (v platnom RUSES – biocentrum a 

genofondová lokalita), požadovať vypracovanie komplexného inventarizačného prieskumu 

zameraného na výskyt chránených druhov rastlín a živočíchov. V prípade potvrdenia ich vý-

skytu postupovať v zmysle platnej legislatívy ktorá druhovu ochranu rieši, 

• stanoviť vhodné spodrobňujúce regulatívy a limity, aby sa zamedzili, resp. zmiernili kon-

flikty pri riešení budúceho rozvoja územia a záujmov ochrany prírody v riešenom území. 

• pretože riešené územie ako celok je vzácne z hľadiska ochrany prírody Bratislavy, jasne vyčle-

niť plochy s prevládajúcou funkciou ochrany prírody z dôvodu kolízie existujúceho regionálne 

biocentra. Stanoviť regulatívy a limity, aby sa zamedzilo, resp. zmiernili konflikty pri riešení 

budúceho rozvoja územia a záujmov ochrany prírody v riešenom území. 
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17.2.7 Požiadavky z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia 

• V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečiť účinnú 

ochranu podzemných vôd pred degradáciou a ich trvalo udržateľné využívanie,  

• Rešpektovať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiacej legislatívy,  

• Rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších 

predpisov, 

• Pri nakladaní s odpadmi je potrebné postupovať v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. zákon 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Programu odpadového hospodárstva 

mesta Bratislavy,  

• Riešené územie sa nachádza v oblasti s nízkym a stredným radónovým rizikom. Postup stano-

venia presnej objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu, priepustnosti základových pôd 

riešeného územia bude potrebné vykonať v  projektovej dokumentácii v zmysle príslušných 

legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany. 
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