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ÚVOD 
 

V Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, ktorý bol schválený 

uznesením MsZ č. 123/2007 zo dňa 31.05.2007 s účinnosťou od 01.09.2007, v znení zmien 

a doplnkov, je v jeho záväznej časti pre jednotlivé mestské časti uvedený zoznam území 

pre spracovanie územných plánov zón (ďalej aj „ÚPN-Z“). Pre Mestskú časť Bratislava-

Karlova Ves je to aj územie Karloveskej zátoky, pre ktoré je stanovená potreba prehĺbenia 

územného plánu mesta. 

 

Územný plán zóny Karloveská zátoka obstaráva Mestská časť Bratislava-Karlova 

Ves v súlade s § 16 a § 17 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (ďalej aj „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov. Obstaranie ÚPN-Z 

Karloveská zátoka odsúhlasilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Karlova 

Ves uznesením č. 104/2011 zo dňa 14.06.2011. 

 

V zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 8 ods. 4 vyhlášky MŽP SR 

č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii bol 

spracovaný Návrh zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny Karloveská 

zátoka. Podkladom pre vypracovanie návrhu zadania boli „Prieskumy a rozbory ÚPN-

Z Karloveská zátoka“ (spracovateľ – FORM-PROJEKT, s.r.o., august 2013) a výsledky 

prípravných prác zahájených Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves dňa 03.01.2012 

v zmysle § 19b stavebného zákona zverejnením oznámenia o začatí obstarávania 

územnoplánovacej dokumentácie. 

 

Návrh zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny Karloveská zátoka bol 

verejne prerokovaný s orgánmi územného plánovania, s dotknutými orgánmi štátnej správy 

a samosprávy, so správcami verejného dopravného a verejného technického vybavenia, 

s dotknutými fyzickými a právnickými osobami a so širšou verejnosťou. 

 

Na základe komplexného vyhodnotenia stanovísk a pripomienok uplatnených 

pri prerokovaní návrhu zadania bol návrh zadania dopracovaný do predmetného 

Doplneného návrhu zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny Karloveská 

zátoka. 

 

Obstarávateľská činnosť v zmysle § 2a stavebného zákona je zabezpečená 

odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov 

a územnoplánovacích dokumentácií – Ing. Terézia Davidová (preukaz o odbornej 

spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 

dokumentácie registračné číslo 270 vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky dňa 26.10.2011). 

 

Spracovateľ Územného plánu zóny Karloveská zátoka je FORM-PROJEKT, s.r.o., 

ktorý bol vybratý na základe verejnej súťaže v zmysle § 21 ods. 2 a 3 zákona 

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
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1. DÔVODY OBSTARANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 
 

V záväznej časti platného Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, 

rok 2007, v znení zmien a doplnkov, bod 2.2.5. Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné 

obstarať a schváliť ÚPN zóny, je v zozname uvedená aj lokalita Karloveská zátoka 

v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

Dôvodom obstarania Územného plánu zóny Karloveská zátoka je stanovenie 

podrobnejšej regulácie funkčného využitia a hmotovo-priestorového usporiadania územia 

Karloveskej zátoky prehlbujúcej Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, 

v znení zmien a doplnkov. Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy stanovuje 

pre územie funkčné plochy rozvojové aj stabilizované (viď. kap. 4.1.). 

 

Zámerom mestskej časti ako orgánu územného plánovania je získať záväznú 

územnoplánovaciu dokumentáciu s podrobnejším definovaním regulačných podmienok 

pre usmerňovanie investičnej činnosti dotýkajúcej sa rozvoja územia tak, aby sa dosiahla 

optimálna miera dostavby existujúcej urbanistickej štruktúry. 

 

Stanovenie podrobnejšej regulácie pre výkon územnoplánovacej praxe v riešenom 

území súvisí so zámerom mestskej časti koordinovať na podrobnejšej úrovni zachovanie 

prírodného charakteru priestoru Karloveskej zátoky, v rámci ktorého sa uskutočňujú a budú 

ďalej rozvíjať aktivity športu, rekreácie a voľného času a s nimi súvisiace zariadenia 

a súčasne využitie častí územia určených pre rozvoj aj funkcie bývania a občianskej 

vybavenosti ako súčasti mestského prostredia. 

 
 

2. URČENIE VSTUPNÝCH CIEĽOV CELKOVÉHO ROZVOJA 
ÚZEMIA 

 

Hlavné ciele riešenia územného plánu zóny sú: 

 stanoviť návrh urbanistickej koncepcie, zásady hmotovo-priestorového usporiadania 

a funkčného využitia územia so zameraním sa hlavne na: 

 podrobnejšie riešenie dotvorenia existujúcich a doplnenie nových urbanistických 

štruktúr, 

 dotvorenie prostredia zóny na princípe kontinuity kultúrno-historického 

a spoločenského vývoja jednotlivých častí lokality, so zohľadnením ich špecifických 

daností, 

 zlepšenie funkčnosti jednotlivých častí riešeného územia a previazanie heterogénnej 

urbanistickej štruktúry cieleným prevádzkovým usporiadaním a prepojením 

kultivovanými verejnými priestormi, 

 zachovanie identity miesta s dôrazom na prevažujúci prírodný charakter 

exponovaných priestorov pri vodnom toku, ktoré sú pre južnú časť územia 

charakteristické a predstavujú výrazný dominantný prvok v urbanistickej štruktúre 

územia, 

 optimálne zaťaženie územia novou zástavbou zóny so zohľadnením diferencovaných 

polôh a charakteru prostredí, územno-technických, prevádzkových podmienok 

a krajinno-ekologických daností, 
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 návrh koncepcie dopravného a technického vybavenia územia vo vzťahu k existujúcim 

systémom dopravného a technického vybavenia a k potrebám rozvoja súvisiacich 

mestských systémov, 

 zosúladiť individuálne a verejné záujmy v prepojení na vlastnícke vzťahy k pozemkom, 

 do návrhu urbanistickej koncepcie zapracovať pripravované investičné zámery 

zosúladené s Územným plánom Hl. mesta SR Bratislavy, 

 stanoviť návrh zásad, regulatívov, obmedzujúcich a limitujúcich podmienok využitia 

a dotvárania prostredia zóny a jej urbánnych priestorov, funkčného využívania 

a priestorového usporiadania pozemkov, stavieb a verejného a dopravného 

a technického vybavenia územia, umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, 

dotvárania systémov zelene, začlenenia stavieb do okolitej zástavby a ostatnej krajiny. 

 
 

3. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
 

Riešené územie ÚPN-Z Karloveská zátoka v jeho vymedzených hraniciach predstavuje 

ucelené územie s celkovou výmerou cca 23 ha. Hranice riešeného územia tvoria: 

 na západnej strane vodný tok Čierny potok, začlenený do riešeného územia, 

 na severnej strane južný okraj telesa električkovej trate, 

 na východnej strane hranica katastrálneho územia Karlova Ves, 

 na južnej strane línia nábrežnej hrany v kontakte s vodnou plochou Dunaja 

a Karloveského ramena. 

 

Vymedzenie územia pre širšie vzťahy riešeného územia 

Voľnejšie územné vymedzenie zahŕňa územie medzi komunikáciou v Mlynskej 

doline a nábrežím Dunaja relevantné pre vyjadrenie hlavných funkčných, dopravných, 

technicko-infraštrukturálnych, prevádzkových a prírodných väzieb, ktorými sa územie 

riešenej zóny zapája do širších vzťahov. 

 

Konkrétne vymedzenie územia pre širšie vzťahy riešeného územia je vyjadrené 

v nasledujúcej schéme. 

Vymedzenie riešeného územia a širšie vymedzeného riešeného územia 
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4. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VYPLÝVAJÚCE Z NADRADENEJ 
ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE 
A ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH PODKLADOV 

 
4.1. POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO 

PLÁNU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

 

Základnou nadradenou dokumentáciou pre spracovanie Územného plánu zóny 

Karloveská zátoka je Územný plán Hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien 

a doplnkov. 

 

V platnom územnom pláne Bratislavy stanovené základné funkčné využitie 

pre územie riešenej zóny, hlavné koncepčné zásady a regulatívy využitia územia zóny 

na celomestskej úrovni je potrebné v prehlbujúcom zonálnom riešení podrobnejšie 

rozpracovať, konkretizovať, spresniť a doplniť. 

 

Z hľadiska základného funkčného využitia územia 

V zmysle záväznej regulácie ÚPN Hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien 

a doplnkov – Výkres č. 2.1. Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia – 

Komplexné riešenie je riešené územie funkčne určené pre nasledujúce využitie: 

 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu (kód 201), 

stabilizované územie, 

 šport, telovýchova a voľný čas (kód 401), stabilizované a rozvojové územie, 

 zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti (kód 501), stabilizované 

a rozvojové územie, 

 vodné plochy a toky (kód 901), 

 krajinná zeleň (kód 1002), 

 vyhradená zeleň (kód 1120), 

 inundačné územie (kód 1300), 

 

V návrhu riešenia podrobnejšej funkčnej štruktúry jednotlivých základných funkčných plôch 

(rozvojových aj stabilizovaných) a ich regulácie bude potrebné v ÚPN-Z vychádzať 

a rešpektovať: 

 záväznú tabuľkovú časť C2 Regulácia funkčného využitia plôch, 

Z hľadiska podmienok pre rozvoj územia 
V zmysle záväznej regulácie ÚPN Hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien 

a doplnkov – Výkres č. 2.2. Regulačný výkres sú v riešenom území zóny definované: 

 stabilizované územie určené pre funkcie č. 201, 401, 501, 901, 1002, 1110 a 1300, ktoré 

tvorí prevažujúcu časť územia zóny, 

 rozvojové územie určené pre funkcie č. 501, kód H a č. 401, kód X, ktoré vypĺňa časť 

územia zóny. 

 
Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vnútorné mesto – mestské časti 
Ružinov, Nové Mesto, Karlova Ves, Petržalka 
 

Kód  IPP  Kód  Názov    Priestorové   IZP   KZ 
regul.  max.  funkcie urb. funkcie   usporiadanie   max.   min. 
H 2,1 501 zmiešané územia zástavba             0,35            0,25 
   bývania a občianskej  mestského          0,30              0,30 
   vybavenosti  typu 
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Poznámka: 

 

Index podlažných plôch (IPP) udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby 

k celkovej výmere vymedzeného územia funkčnej plochy, príp. jej časti. Je formulovaný ako maximálne 

prípustná miera využitia územia. Výhodou tohto ukazovateľa je zrozumiteľnosť a jednoznačnosť stanovej 

požiadavky a jednoduchá možnosť vyjadrenia ďalších nadväzných ukazovateľov, kritérií a odporúčaní. 

 

Index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území funkčnej plochy, 

príp. jej časti k celkovej výmere vymedzeného územia. Je stanovený v závislosti na polohe a význame 

konkrétneho územia, na spôsobe funkčného využitia a na druhu zástavby. 

 

Koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň 

nad podzemnými konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného územia. V regulácii stanovuje nároky 

na minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy a pôsobí vo vzájomnej previazanosti 

s vlastnou funkciou. Stanovený je najmä v závislosti na spôsobe funkčného využitia a polohe rozvojového 

územia v rámci mesta. 

 

Podiel započítateľných plôch zelene v území (m
2
) = KZ x rozloha funkčnej plochy (m

2
). 

 

Grafické vyjadrenie funkčnej štruktúry plôch riešeného územia a ich regulácie 

v zmysle podmienok pre ich rozvoj sú dokumentované v prílohe tejto dokumentácie. 

 

 

V zmysle záväznej časti územného plánu Bratislavy, bod 1.2.4. Špecifické požiadavky 

na priestorové usporiadanie a funkčné využitie na úrovni MČ Bratislava-Karlova Ves 

je stanovené: 

 

Rešpektovať: 

 saturovanie novej zástavby občianskej vybavenosti v centre obytného súboru Dlhé Diely 

a v priestore Centrum I. polyfunkčnej zástavby v priestoroch mestských radiál 

Botanickej ulice a Karloveskej ulice, 

 

Rozvíjať: 

 Karloveskú zátoku s prevahou prírodného prostredia ako súčasť priestorového 

prepojenia nábrežnej promenády, polyfunkčnej zástavby na Botanickej ulici a Centrum I. 

 

 

Koncepčné východiská pre riešenie ÚPN-Z Karloveská zátoka: 

Z hľadiska koncepcie priestorového usporiadania územia ÚPN Bratislavy: 

 dotvorenie Karloveskej zátoky v kontakte s vodným tokom s prevahou prírodného 

prostredia ako súčasť priestorového prepojenia nábrežnej promenády a Centra I. 

s doriešením protipovodňovej ochrany nábrežia, modifikácia pôvodnej koncepcie 

z dôvodu rozostavanej novej zástavby bytových domov, trasovanie časti mestskej 

promenády s pešími a cyklistickými ťahmi, zabezpečenie protipovodňovej ochrany, 

zachovanie pôvodných porastov v brehovej línii v maximálnom možnom rozsahu, 

 dobudovanie Botanickej ul. ako budúcej mestskej triedy polyfunkčnou zástavbou 

mestského charakteru a kvalitatívne prehodnotenie nástupných priestorov do Botanickej 

záhrady. 

 
 
V zmysle záväznej časti ÚPN Hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov 

sú vo vzťahu k riešenej zóne relevantné nasledujúce zásady a regulatívy priestorového 
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usporiadania, funkčného využitia a prevádzkového riešenia územia mesta v celomestských 

súvislostiach 

rešpektovať v rozvoji mestskej štruktúry: 

 líniové priestory mestských tried Botanická ulica – Karloveská – priestor Krčace ....... 

rozvíjať bývanie so zhodnotením: 

 navrhovaných zmiešaných plôch bývania a občianskej vybavenosti v celomestskom 
centre na oboch brehoch Dunaja a v ťažiskových priestoroch rozvojových smerov mesta 
pre tvorbu typického celodenne živého a bezpečného mestského prostredia, 

v rozvoji športu, telovýchovy a voľného času: 

 rešpektovať a rozvíjať jestvujúce zariadenia športu a rekreácie na území mesta, 

v zhodnotení prírodného zázemia: 

 oživiť a kultivovať sprievodnú zeleň toku Vydrica, 

 rešpektovať v prehlbujúcich dokumentoch na zonálnej úrovni jestvujúcu zeleň a uplatniť 
jej rozvoj návrhom alejí a stromoradí pozdĺž komunikácií, 

 v severozápadnom rozvojom smere 

 rešpektovať prírodné danosti masívu Sitiny, špecifické zelené zóny (Slávičie údolie, 
nové plochy krematória), zeleň areálov zoologickej a botanickej záhrady, 

v rozvoji dopravných systémov: 

 sledovať optimalizáciu dopravných vzťahov a väzieb so skrátením časovej dostupnosti 
cieľov dopravy, 

 vo väzbe na nové rozvojové zámery vybudovať zodpovedajúcu dopravnú infraštruktúru 
zohľadňujúcu aj kapacity celomestského dopravného systému s dôrazom 
na udržateľnosť dopravnej situácie v čase a priestore, 

 rozvíjať trasy pre nemotorové druhy dopráv – cyklistické trasy nadmestského 
a celomestského významu, hlavné pešie trasy, 

v rozvoji technickej infraštruktúry: 

zabezpečovať 

 vybudovanie zodpovedajúcej kapacity inžinierskych sietí v rozvojových územiach, 

 modernizáciu, skapacitnenie a prevádzkovú spoľahlivosť jestvujúcich vedení 
a zariadení, 

 dobudovanie ochrany mesta proti povodniam a prívalovým vodám, 
 

 

Regulatívy urbanistickej kompozície a dotvárania obrazu mesta: 

 pre územia areálov (občianska vybavenosť, výroba) 

 dodržať zásady pre dotváranie jestvujúcich a navrhovaných špecifických areálových 
zariadení občianskej vybavenosti a výroby na úrovni prehlbujúcich ÚPP, ÚPD 
i v projektovej príprave: 

 zdôrazniť kompozične, architektonicky i funkčne nástupné priestory špecifických zón, 

 prírodné prostredie 

 rešpektovať ako kompozičné danosti prírodného prostredia determinujúce formovanie 
urbanizovaného prostredia mesta: 

 tok Dunaja so zachovanými porastmi s návrhom dotvorenia plôch lužných lesov, 

 konfiguráciu terénneho reliéfu, 

 zohľadniť v kompozícii usporiadania špecifických území: 

 priestorové pôsobenie prírodných prvkov dotvárajúcich obraz celomestského 
centra vrátane Dunajských nábreží a obraz jednotlivých mestských častí, 
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Z hľadiska funkčného využitia územia MČ Bratislava-Karlova Ves: 

 

V MČ Bratislava-Karlova Ves ťažiskový potenciál pre vytvorenie nových funkčno-

prevádzkových vzťahov tvoria okrem iných priestory: 

 Karloveská zátoka: riešenie zohľadňuje širšie urbanistické súvislosti integrované v dvoch 

základných líniách – pozdĺž dunajského ramena v nábrežnej mestskej promenáde 

a pozdĺž mestskej triedy Botanickej ulice s rešpektovaním uzlov vzájomných prepojení. 

 

V území vymedzenom pre širšie vzťahy riešeného územia 
 

Vo väzbe na rozvoj dopravných a prevádzkových vzťahov v širšom území sú v zmysle 

územnoplánovacích podmienok mesta relevantné výhľadovo plánované zámery: 

 zmena úrovňovej križovatky Molecova – Karloveská na mimoúrovňovú a s prepojením 

na Líščie údolie a Svrčiu ul., 

 vybudovanie NS MHD trasa „A“ so zastávkou Molecova, 

 navrhované rozšírenie komunikácie v Botanickej ulici. 

 

Nadradenou dokumentáciou Územného plánu Hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, 

v znení zmien a doplnkov je Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj, 

rok 2013, v znení zmien a doplnkov. 

 
 
4.2. ÚZEMNOPLÁNOVACIE PODKLADY 

 

Pri riešení Územného plánu zóny Karloveská zátoka primerane zohľadniť 

nasledovné územnoplánovacie podklady: 

 Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy (FORM PROJEKT, 

s.r.o., r. 2009), 

 Územný generel cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy (JELA, s.r.o, 

február 2009), 

 RÚSES Hl. m. SR Bratislavy (SAŽP Bratislava, 1994), 

 Zhodnotenie a návrh riešenia prvkov tvorby krajiny pre návrh ÚPN (Petrakovič, 2003) 

 Aktualizácia generálneho dopravného plánu hl. m. SR Bratislavy (OTOG MG, r.1995), 

 Územný generel automobilovej dopravy a komunikačnej siete hl. m. SR Bratislavy (DIC, 

1997,1998), 

 Územný generel MHD v hl. m. SR Bratislavy (Dopravoprojekt, 1999), 

 Koncepcia rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej 

energetiky, čistopis (Tebodin Slovakia, s.r.o., november 2007), 

 Dopravno-urbanistická štúdia nosného systému MHD v Bratislave z r. 1997, 

 Územný generel zásobovania plynom mesta Bratislavy (AUREX, 1998), 

 Územný generel zásobovania elektrickou energiou mesta Bratislavy (AUREX, 1997), 

 Územný generel zásobovania teplom mesta Bratislavy (DANKO i.p.k., 1997), 

 Aktualizácia územného generelu vodných tokov a vodných plôch mesta Bratislavy 

(HYDROMEDIA, 1997), 

 Aktualizácia územného generelu zásobovania vodou hlavného mesta SR Bratislavy 

(AUREX, 2009), 

 Aktualizácia územného generelu odkanalizovania hlavného mesta SR Bratislava 

(AUREX, 2009), 

 Aktualizácia územného generelu kolektorizácie mesta Bratislavy (DANKO i.p.k., 1997), 
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 Aktualizácia územného generelu telekomunikácií mesta Bratislavy (PROTEL, 1999), 

 Urbanistická štúdia zóny Karloveská zátoka – Botanická ulica (FORM-Projekt Bratislava, 

čistopis 2003), 

 Územný generel zelene mesta Bratislavy (H. Čechová a kol., 1999), 

 Stratégia rozvoja hl. mesta SR Bratislavy, rok 1999, 

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

2020, (Academia Istropolitana Nova, rok 2010). 

 
 
4.3. ĎALŠIE PODKLADY 
 

Pri riešení Územného plánu zóny Karloveská zátoka primerane zohľadniť 

nasledovné ďalšie podklady: 

 Bratislavský kraj – cyklotrasy s vyznačením miestnych i regionálnych cyklotrás, 

 Ročenky klimatologických pozorovaní 2008 – 2012 stanica Bratislava – letisko, SHMÚ, 

 Hydrologická ročenka – Povrchové vody 2010, SHMÚ, 2011, 

 Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2010, SHMÚ 2011, 

 Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2007, SHMÚ 2009, 

 Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky, MŽP SR a SAŽP, 2010, 

 Strategická hluková mapa bratislavskej aglomerácie, 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

na roky 2008-2013, 

 Cyklistické prepojenie Bratislava – Devín – Hainburg, overovacia štúdia, spracovateľ 

ArTUR Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, marec,2005, 

 URBAN WALK – sumarizácia podnetov a mapa podnetov zo dňa 04.07.2013, 

 Stanoviská, námety a pripomienky dotknutých subjektov k oznámeniu o začatí 

obstarávania Územného plánu zóny Karloveská zátoka, 

 Stanoviská stavebného úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k prebiehajúcim 

správnym konaniam v území a záväzné stanoviská hl. mesta, 

 Vydané územné rozhodnutia a stavebné povolenia, 

 Investičné zámery v rozsahu platností rozhodnutí v čase spracovania návrhu ÚPN-Z, 

 Investičné štúdie predložené obstarávateľovi a prerokované orgánom obstarávateľa 

s právomocou schvaľovať územnoplánovaciu dokumentáciu pred schválením zadania. 

 
 

5. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 
KARLOVESKÁ ZÁTOKA 

 

Zadanie obsahuje v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. 

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii nasledovné 

požiadavky na riešenie ÚPN-Z Karloveská zátoka: 

 
 
5.1. POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE ZO ŠIRŠÍCH VZŤAHOV 
 

Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov riešeného územia zóny 

 vychádzať z požiadaviek vyplývajúcich z koncepcií územnoplánovacej dokumentácie 

celomestského významu, primerane zohľadniť spracované územnoplánovacie podklady 

a súvisiace známe nové rozvojové zámery v širšom území, 
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 v návrhu rozvoja novej zástavby zohľadniť urbanistické väzby na susediace územia, 

priestory a zástavbu v okolí zóny, vyjadriť a dokladovať začlenenie jej riešenia 

do štruktúry a siluety mesta, 

 návrh systému zelene riešeného územia riešiť vo väzbe na prvky územného systému 

ekologickej stability širšieho územia, 

 v riešení rozvoja obytnej funkcie, občianskej vybavenosti, športu, rekreácie a voľného 

času, dopravy a technickej vybavenosti zohľadniť územno-technické väzby, funkčné, 

prevádzkové a kompozičné vzťahy urbánnych priestorov riešeného územia zóny 

na širšie územie, 

 v dopravnom riešení rešpektovať založený systém dopravno-komunikačnej obsluhy 

riešeného územia z mestskej komunikácie v Botanickej ulici, 

 v návrhu obsluhy riešeného územia systémami MHD akceptovať súčasný stav obsluhy 

prostredníctvom existujúcich zastávok, 

 v riešení zohľadniť existujúce cyklotrasy a zapracovať zámery rozvoja medzinárodných 

a mestských cyklistických trás spájajúcich mestské časti Devín a Devínska Nová Ves 

s centrom mesta Bratislava, resp. s ďalšími mestskými časťami, 

 v návrhu riešenia v území zóny nadviazať na pešie trasy v smere do obytných území 

Karlovej Vsi, ako aj na ďalšie pešie prepojenie do území v okolí zóny (areál Družba 

s univerzitným komplexom v Mlynskej doline) a na nedobudované pešie prepojenie 

do územia MČ Bratislava-Staré Mesto v nábrežnej časti územia, 

 rešpektovať koridory jestvujúcich nadradených sietí, zohľadniť koncepčné zámery 

rozvoja technickej vybavenosti a investičné zámery pripravované v jednotlivých 

systémoch technickej vybavenosti s väzbou na riešené územie. 

 
 
5.2. POŽIADAVKY NA TVORBU URBANISTICKEJ KOMPOZÍCIE 
 

Ako základné prvky urbanistickej kompozície riešeného územia Karloveskej zátoky 

 rešpektovať dve charakterom rozdielne hlavné osi priestorovej a prevádzkovej štruktúry: 

 líniu Botanickej ulice s charakterom mestského uličného priestoru, organizujúcu 

využitie k nej priľahlej štruktúry polyfunkčnej zástavby, 

 nábrežnú líniu s prírodným charakterom organizujúcu využitie okolitého športovo-

rekreačného prostredia a preväzujúcu súčasne riešené územie so širším územím 

mesta, 

 riešiť vedľajšie kompozičné osi prepájajúce hlavné kompozičné osi a ich uzlové 

priestory, 

 v tejto súvislosti navrhnúť riešenie, prípadne opatrenia na obmedzenie dopravy 

v priestore nábrežia súvisiacej s dopravno-prevádzkovou obsluhou areálov, 

 doriešiť hlavné líniové verejné priestory z hľadiska funkčnej štruktúry a prevádzkovej 

obsluhy najmä z hľadiska optimalizácie pešieho pohybu, 

 rešpektovať priestory stabilizovaných území (stabilizované areály školstva, 

administratívy a správy) ako prevádzkovo uzatvorené celky, ako aj ich vnútroareálovú 

prevádzkovú obsluhu a organizáciu a súčasne riešiť ich previazanie na rozvojové 

priestory v zmysle základných kompozičných princípov, 

 pri dotváraní a rozvoji urbanistickej štruktúry lokality vychádzať zo špecifík súčasnej 

kompozície vnútorného územia, ktoré je organizované v prevažujúcej miere ako menšie 

funkčno-priestorové jednotky (areály) a súčasne zohľadniť štruktúru nadväzných území 

a širšie krajinné zázemie lokality, 
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 zohľadniť významné krajinotvorné prvky v dotykovom území, determinujúce 

panoramatické vzťahy, zaujímajúce výrazné kompozičné prvky v obraze riešeného 

územia, ako aj MČ Bratislava-Karlova Ves, ako aj dominantnú zeleň riešeného územia: 

 Chránený areál Sihoť, 

 krajinnú zeleň – sprievodnú zeleň (lužné lesy) vodných tokov Dunaj, Karloveské 

rameno a Čierny potok, 

 z hľadiska zachovania vývojovej kontinuity a kultúrnych hodnôt 

 zachovať a rozvíjať diferencovaný charakter historických urbanistických priestorov 

a ich častí a ich diferencované väzby na prírodné prostredie alebo urbanizované 

prostredie, 

 rešpektovať priestory stabilizovaných športovo-rekreačných areálov funkčne sa 

viažucich k vodnej ploche Karloveskej zátoky a tým aj vodácku tradíciu v území, 

 zachovať areál a dominantnosť zelene botanickej záhrady, 

 rešpektovať hodnoty verejného uličného priestoru Botanickej ulice a v rámci neho 

zachovať dominantnosť komplexu študentského domova Družba určujúceho 

individualitu územia, 

 rozvíjať pre lokalitu charakteristickú polyfunkčnosť prostredia (šport, vybavenosť, 

bývanie, ...), ktorá vývojovo k lokalite patrila, 

 navrhnúť zhodnotenie potenciálov územia so zohľadnením ich špecifických daností: 

v priestore nábrežia a v jeho zázemí: 

 riešiť územie v uzlovom priestore od mosta Lafranconi ako atraktívny vstupný priestor 

do riešeného územia od nábrežnej promenády, v rámci neho overiť vytvorenie 

ďalšieho vstupu do areálu botanickej záhrady prístupného z nábrežnej promenády 

a dostupného z parkoviska pod mostom Lafranconi, 

 v rámci širších vzťahov koordinovať návrh riešenia s riešením územia ÚPN zóny 

Bratislavské nábrežie, 

 navrhnúť celkovú reštrukturalizáciu územia zóny Karloveskej zátoky, jej zhodnotenie 

a využitie v kontexte s hlavnými funkciami nábrežia, 

 vstupný priestor do územia pri ČSPH ako obslužný a informačný uzol a súčasne 

priestor vyústenia nábrežnej promenády do Botanickej ulice riešiť vzhľadom 

na podstatu jej funkcie v rámci, resp. v priamom dotyku plánovanej lodenice v území, 

 riešiť nábrežie ako verejný priestor s voľným prístupom k vode, ktorý bude využívaný 

pre šport a rekreáciu širokej verejnosti a vytvoriť miesta vhodné na oddych pri vode 

s dodržaním limitu SVP š.p., 

 navrhnúť riešenie spôsobu využitia plôch pozemkov brehového prostredia s dôrazom 

na voľný prístup športovcov a rekreujúcej sa verejnosti k hladine vody a vytvoriť 

miesta vhodné na oddych pri vode s dodržaním limitu SVP š.p. 

 navrhnúť spôsob revitalizácie priestorov brehu Karloveského ramena, ako aj 

regulatívy týkajúce sa kotvenia lodeníc na vodnom toku v spolupráci so správcom 

toku, 

 navrhnúť regulatívy pre riešenie vybavenia priestoru nábrežia pre širšiu verejnosť, 

 preveriť iniciačné návrhy na odkrytie úseku potoka Vydrica a jeho zapojenie 

do nábrežnej promenády ako identického prvku dotvárajúceho hlavný vstupný 

priestor z centrálnych častí mesta, 

 navrhnúť polohy vhodné pre prístup do vody s člnmi, príp. malými loďami pre vodákov 
a pre širokú verejnosť a neuvažovať s polohami pre motorové člny, 
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v priestorovom zázemí Botanickej ulice 

 rozpracovať celomestskú koncepciu dobudovania Botanickej ul. ako budúcej 

mestskej triedy polyfunkčnou zástavbou mestského charakteru a kvalitatívne 

prehodnotiť nástupné priestory do Botanickej záhrady, 

 akcentovať zastúpenie funkčnej zložky občianskej vybavenosti pozdĺž dopravnej 

tepny, ktorá tvorí nosnú prevádzkovú a kompozičnú os časti územia Karlovej Vsi, 

v zastúpení predovšetkým obchodno-obslužných zariadení a zariadení administratívy. 

 
 
5.3. POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKLADNÝCH DEMOGRAFICKÝCH, 

SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH ÚDAJOV A PROGNÓZ NA RIEŠENIE 
OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI, ŠPORTU A REKREÁCIE 

 

Obyvateľstvo, bývanie 

 

V súčasnosti trvalé bývanie tvorí v riešenom území zóny len doplnkovú funkciu. 

Podľa údajov získaných prieskumom v teréne sa v území nachádza celkom 154 bytov. 

Celkový odhadovaný počet trvale bývajúcich obyvateľov predstavuje 354 obyvateľov. 

(Vo vzťahu k celkovému počtu 32 650 trvale bývajúcich obyvateľov v MČ Karlova Ves 

podiel obyvateľov v riešenom území tvorí cca 1 %). Z hľadiska demografickej štruktúry 

vo väzbe na v území zrealizovanú výstavbu bytov v poslednom desaťročí možno 

odhadovať prevažujúce zastúpenie obyvateľov nižších vekových ročníkov v produktívnom 

veku a predproduktívnom veku. Predpokladom určitého nárastu počtu obyvateľov v území 

zóny je realizácia novej bytovej výstavby v rámci funkcie zmiešané územia bývania 

a občianskej vybavenosti. 

 

V návrhu riešenia ÚPN-Z bude potrebné: 

 stanoviť rozsah počtu bytov v území zóny, ako aj podrobnejšiu štruktúru údajov čo 

do veľkosti, obložnosti a iných relevantných údajov o bytoch v navrhovanej bytovej, resp. 

polyfunkčnej zástavbe, 

 spracovať odhady predpokladaného počtu trvale bývajúcich obyvateľov v území zóny, 

súvisiace demografické a socioekonomické charakteristiky, relevantné pre stanovenie 

nárokov na kapacity zariadení občianskej vybavenosti vyplývajúce z predpokladaného 

prírastku a nárastu počtu obyvateľov a pre odhady zdrojov pracovných síl, 

 spracovať odhady denne prítomného obyvateľstva ako aj pasantov a návštevníkov 

z titulu rekreácie v priestore nábrežia, relevantné z hľadiska požiadaviek a nárokov 

najmä na kapacity dopravy a zariadení občianskej vybavenosti. 

 

 

Zamestnanosť 

 

Celková ponuka pracovných príležitostí v území dlhodobo stabilizovaných zariadení 

sektoru služieb v riešenej zóne reflektuje špecifickú profiláciu exploatácie územia zóny a je 

orientovaná na obyvateľov širšieho územia Karlovej Vsi a mesta. Rozvojom aktivít v území 

zóny sa predpokladá zvýšenie ponuky pracovných príležitostí, a tým aj rozšírenie 

potenciálnej ponuky pracovných miest i pre obyvateľov bývajúcich v zóne a v jej okolí. 

V návrhu riešenia ÚPN-Z bude potrebné: 

 špecifikovať rozsah a štruktúru pracovných príležitostí vo väzbe na navrhovaný rozvoj 

zariadení, 
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 spracovať celkové bilancie pracovných príležitostí v existujúcich a navrhovaných 

zariadeniach. 

 

 

Občianska vybavenosť 

 

V návrhu riešenia ÚPN-Z bude potrebné: 

 rešpektovať existujúce, dlhodobo stabilizované zariadenia občianskej vybavenosti 

celomestského až nadmestského významu, 

 špecifikovať rozsah, štruktúru a kapacity existujúcich zariadení občianskej vybavenosti 

v členení na vyššiu a základnú občiansku vybavenosť, 

 stanoviť a riešiť nároky na kapacity zariadení občianskej vybavenosti vyplývajúce 

z predpokladaného prírastku obyvateľov v území zóny a súvisiacich demografických 

a socioekonomických charakteristík, 

 zohľadniť nároky denne prítomného obyvateľstva v území zóny a jej návštevníkov 

na zariadenia občianskej vybavenosti, 

 občiansku vybavenosť definovať a riešiť čo do štruktúry, kapacity, objemov a počtu 

zamestnancov. 

 

 

Šport a rekreácia 

 

V návrhu riešenia ÚPN-Z bude potrebné: 

 rešpektovať tradičné činnosti športovej a rekreačnej činnosti v území Karloveskej zátoky 

využívajúce prírodný potenciál územia (Karloveské rameno), zamerané na vodné športy 

a s nimi súvisiace zariadenia, areály a priestory, v ktorých sa športovo-rekreačná činnosť 

realizuje, 

 v kontexte s novodobými trendmi a so zohľadnením disponibility plôch územia zóny 

navrhnúť rozvoj zariadení pre športovo-rekreačné činnosti s využitím pre širšiu 

verejnosť, 

 zohľadniť a do návrhu zapracovať konkrétne investičné zámery rozvoja športovo-

rekreačných zariadení. 

 

 

5.4. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE DOPRAVY A PREVÁDZKOVÝCH VZŤAHOV 
 

Automobilová doprava 

 rešpektovať založenú dopravno-komunikačnú sieť zóny, vychádzať zo založeného 

systému dopravno-prevádzkovej organizácie územia, pričom je potrebné v návrhu 

sa zamerať na zlepšenie: 

 prevádzkovej obsluhy v priestoroch ťažiskových dopravno-obslužných uzlov viažucich 

sa na vstupy do územia zóny z nadradenej mestskej komunikácie v Botanickej ulici, 

 prevádzkových podmienok na vnútrozonálnych obslužno-prístupových komunikáciách 

sprístupňujúcich urbanizované priestory vo vnútornom území zóny a v jej nábrežných 

častiach, 

 priepustnosti vnútrozonálnych dopravných uzlov a komunikácií a obmedzenie kolízií 

dynamickej, cyklistickej, pešej a statickej dopravy v ťažiskových verejných priestoroch 

zóny, so zohľadnením priestorových a iných obmedzujúcich a limitujúcich podmienok 

územia, 
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 navrhnúť riešenie dopravnej obsluhy rozvojových území, v návrhu nových komunikácií 

postupovať v zmysle príslušných platných noriem, 

 navrhnúť funkčné triedy a kategórie komunikácií riešeného územia v zmysle zákona 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

 

Cyklistická doprava 

 rešpektovať medzinárodné cyklistické trasy navrhované v priestore nábrežia 

a rezervovať koridor na prepojenie Moravsko-Dunajskej cyklocesty s Medzinárodnou 

Dunajskou cyklocestou na pravom behu Dunaja a MČ Bratislava-Staré Mesto 

po Dvořákovo nábrežie, 

 riešiť pokračovanie nábrežnej promenády a v rámci nej koexistenciu cyklistickej a pešej 

dopravy v priestore chodníka pozdĺž toku Karloveského ramena, 

 vytvoriť priestor pre pohyb cyklistov a ich prejazd do priestorov MČ Bratislava-Karlova 

Ves pri Čiernom potoku, pri Riviére, 

 zohľadniť prejazd cyklistov po Botanickej ulici, ktorý zabezpečuje prepojenie MČ 

Bratislava-Karlova Ves a Dúbravka, a Líščie údolie (križovatka cez Botanickú ulicu), 

 preveriť podmienky územia pre rozvoj cyklistickej trasy prepájajúcej Dúbravskú mestskú 

cyklotrasu s cyklistickými trasami na nábreží, navrhnutej v ÚPN Bratislavy a vedenej cez 

územie prevádzkovo uzatvorených areálov, 

 

Pešia doprava 

 zohľadniť existujúce pešie prepojenia a väzby na kontaktné územia zóny a riešiť prístup 

k zastávkam MHD, 

 preveriť možnosti rozvoja peších prepojení: 

 verejných priestorov Botanickej ulice a nábrežia 

 vnútrozonálnych peších prepojení funkčne previazaných areálov VI Družba 

a Švédske domky, z vnútorného územia zóny do priestoru nábrežia 

so zohľadnením priestorových a prevádzkových podmienok územia, 

 

Statická doprava 

 zbilancovať nároky na statickú dopravu vyplývajúce z návrhu nových urbanistických 

štruktúr v zmysle STN 736110/Z1 zodpovedajúce navrhovanému funkčnému využitiu, 

 nároky na kapacity statickej dopravy riešiť formou garáží s doplňujúcim parkovaním 

na teréne, 

 vybilancovať a zdokladovať súčasné kapacity a pokrytie výhľadových bilančných potrieb 

na statickú dopravu v existujúcich zariadeniach situovaných v území zóny v zmysle 

STN 736110/Z1, 

 navrhnúť riešenie v súčasnosti nevyhovujúcej, resp. provizórnej obsluhy statickou 

dopravou zariadení situovaných v priestore nábrežia, ako aj v uzlových priestoroch zóny. 

 
 
5.5. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA 
 

Všeobecné požiadavky 

 vychádzať z prijatých celomestských koncepcií ÚPD vyššieho stupňa (ÚPN Bratislavy) 

a z územných generelov jednotlivých systémov technického vybavenia, 
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 zohľadniť pripravované odsúhlasené investičné zámery správcov jednotlivých systémov 

technickej vybavenosti a ich zariadení, 

 rešpektovať vedenia koridorov technickej infraštruktúry s ochrannými pásmami, ktoré 

územím tranzitujú, pričom nezabezpečujú priamu technicko-infraštrukturálnu obsluhu 

územia, 

 rešpektovať vedenia koridorov technickej infraštruktúry s ochrannými pásmami, ktoré 

zabezpečujú priamu technicko-infraštrukturálnu obsluhu územia, 

 vybilancovať kapacitné nároky na jednotlivé médiá vyplývajúce zo súčasných potrieb 

a z návrhu komplexného rozvoja územia, vrátane známych investičných zámerov, 

 v rámci riešenia technickej vybavenosti územia dokumentovať súčasný stav jednotlivých 

systémov spolu s ich ochrannými pásmami a zhodnotiť možnosti ich využitia v kontexte 

navrhovaného rozvoja a budúceho využitia územia, preveriť možnosť prekládky vedení 

a zariadení technickej infraštruktúry v prípade rozvojových zámerov v územiach 

dotknutých územno-technickými limitmi, 

 rešpektovať zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

v znení neskorších predpisov a v zmysle tohto zákona rešpektovať ochranné pásma 

kanalizačných vedení, 

 rozvoj vodovodných napojení zásobným potrubím a nové kanalizačné pripojenie 

navrhnúť v súlade s príslušnými STN 73 6005, STN 75 5401, STN 75 5402, 

 rešpektovať a zohľadniť energetické zariadenia vrátane ich ochranných pásiem v zmysle 

zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov, 

 rešpektovať a zohľadniť energetické zariadenia Západoslovenskej energetiky, a.s., 

vrátane ich ochranných pásiem v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, § 79 

a 80, 

 

Zásobovanie vodou 

 v riešení ÚPN-Z rešpektovať, resp. zohľadniť existujúce verejné i neverejné vodárenské 

vedenia a zariadenia a ich ochranné pásma: 

 nadradené vodovodné výtlačné potrubia DN 1200, DN 800 a DN 500, ktoré spolu 

s ochranným pásmom v priestore za Čiernym potokom limitujú a obmedzujú využitie 

územia v tomto priestore, 

 jestvujúci verejný systém zásobovania pitnou vodou riešeného územia 

prostredníctvom potrubia DN 300 a naň napojeného jestvujúceho potrubia DN 150, 

 vodné zdroje a vodovody na území zóny (neverejné vodovody), 

 v návrhu rozvoja vodovodnej siete uplatniť princíp jej maximálneho zokruhovania 

s jestvujúcimi vedeniami a navrhované vodovodné potrubia situovať do verejných 

priestorov, návrh technického riešenia konzultovať so správcom a prevádzkovateľom 

vodárenských zariadení, 

 bilancie potreby vody spracovať podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z. 

v znení neskorších predpisov, 

 

Odkanalizovanie 

 rešpektovať systém odvádzania odpadových vôd z riešeného územia prostredníctvom 

starého kanalizačného zberača A VIII DN 1200, kanalizačného zberača A VIII–

4200/3000 a kanalizačnej prípojky DN 300, ktorá ústi do nového zberača A, 

 rešpektovať systém odvádzania dažďových vôd cez dažďové kanalizácie, zaústené 

priamo do Karloveského ramena kanalizáciou DN 300 (z obytnej zástavby Karloveské 
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rameno kanalizácia DN 300, z areálu VI Družba kanalizácia DN 300) a zo zostávajúcich 

území odvedené do verejnej jednotnej kanalizácie, 

 riešiť odvedenie odpadových vôd z navrhovaných rozvojových území delenou 

kanalizáciou, 

 spracovať bilancie odpadových vôd, v bilanciách špecifikovať splaškové a dažďové 

vody, 

 preveriť technické, prevádzkové a územné podmienky pre preloženie kanalizačných 

vedení trasované cez územie určené pre rozvoj novej zástavby a limitujúce využitie 

tohto územia pre jeho plánovaný rozvoj, 

 

Zásobovanie teplom 

 návrh zásobovania teplom na záujmovom území riešiť komplexným využitím zemného 

plynu decentralizovanými zdrojmi tepla, nakoľko riešené územie sa v súčasnosti 

nachádza mimo dosahu existujúcich vedení a zdrojov SCZT Bratislavy a ani výhľadovo 

sa neuvažuje s rozšírením existujúcej siete SCZT do riešeného územia, 

 spracovať bilancie potreby tepla vyplývajúce z návrhu na rozvojových územiach, 

 

Zásobovanie plynom 

 rešpektovať existujúci systém zásobovania územia plynom z hlavného plynovodu 

DN 200 a z plynovodu DN 100, 

 návrh zásobovania rozvojových území plynom riešiť stredotlakovou rozvodnou sieťou 

s napojením na distribučnú sieť plynovodov, ktorých súčasný stav umožňuje v riešenom 

území jeho rozvoj a kapacita distribučnej siete vyhovuje potrebe potenciálneho rozvoja 

riešeného územia, 

 pre navrhovaný rozvoj územia spracovať bilancie potreby plynu podľa „Technických 

podmienok SPP, a.s. z r. 2006,“ 

 

Zásobovanie elektrickou energiou 

 rešpektovať súčasný systém zásobovania územia zóny elektrickou energiou a zohľadniť 

skutočnosť, že súčasné využitie riešeného územia vyvoláva minimálne nároky 

na zásobovanie elektrickou energiou, z hľadiska súčasného technického stavu, ako aj 

súčasných kapacitných nárokov, jestvujúce vedenia a trafostanice predstavujú 

v riešenom území vyhovujúce energetické zariadenia, 

 zásobovanie novej zástavby v území elektrickou energiou riešiť z káblového vedenia 

linky č. 2006 prostredníctvom postupného pripájania nových transformačných staníc, 

 

Telekomunikácie 

 rešpektovať existujúcu telekomunikačnú infraštruktúru, zemný optický televízny kábel 

spoločnosti UPC a miestne telefónne káble v správe Slovak Telekom, a.s., 

vychádzajúce z digitálnej telefónnej ústredne ATÚ Nábělkova, 

 nové rozvody mts trasovať v zmysle STN mimo komunikácií v ozelenených pásoch, 

prípadne v chodníkoch.  

 
 

5.6. POŽIADAVKY NA OBNOVU, PRESTAVBU A ASANÁCIE 
 

Za účelom dotvorenia celkovej štruktúry prostredia, z dôvodu návrhu 

verejnoprospešných stavieb v riešení ÚPN-Z, definovať požiadavky na asanáciu niektorých 



15 

existujúcich objektov a budov (schátralých, nevyhovujúcich a provizórnych) vyskytujúcich 

sa v priestore nábrežia a v jeho zázemí, znehodnocujúcich charakter prostredia. 

 
 

5.7. POŽIADAVKY NA REGULAČNÉ PRVKY PLOŠNÉHO 
A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A MIERY VYUŽÍVANIA 
POZEMKOV 

 

 stanoviť regulatívy pre regulačné jednotky, ktoré boli vymedzené v rámci riešeného 

územia ÚPN-Z Karloveská zátoka ako menšie funkčno-priestorové bloky na základe 

spoločných charakteristík funkčného a priestorového usporiadania jednotlivých častí 

riešeného územia (v zmysle špecifikácie ÚPN Bratislavy), podobnej urbanistickej 

štruktúry a komunikačnej kostry riešeného územia (Prieskumy a rozbory ÚPN-

Z Karloveská zátoka, FORM-PROJEKT, s.r.o., 2013), 

 na základe charakteristiky funkčného využitia územia a špecifikovaných limitov využitia 

územia navrhnúť reguláciu lokalizácie stavieb bývania, občianskej vybavenosti, športu 

a rekreácie, riešenia zelene pre jednotlivé regulačné celky, navrhnúť regulatív využitia 

nábrežnej promenády aj ako náučnej trasy, 

 riešiť regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia daného územia 

spôsobom a formou zodpovedajúcou charakteru zóny, regulatívy začlenenia stavieb 

do urbanizovaného územia, 

 v návrhu regulácie využitia brehového prostredia so zohľadnením jeho krajinno-

ekologických hodnôt a iných limitov vylúčiť odstavovanie – kotvenie vlečných lodí, 

umiestňovanie hausbótov, vstup, pohyb a kotvenie (prístav) motorových člnov, 

 vyjadriť rozsah a mieru stavebného využitia stanovením zastavovacích podmienok, a to 

intenzitou zastavania, prípustnosťou a neprípustnosťou zastavania podľa druhu stavieb 

a ich účelového využitia, najmä indexom zastavanosti, indexom podlažnosti, indexom 

stavebného objemu a koeficientom zelene, 

 riešiť reguláciu dopravného a technického vybavenia územia, vrátane statickej dopravy, 

 navrhnúť regulatívy stanovujúce opatrenia na protihlukovú ochranu dotknutých častí 

územia, 

 dokladovať etapizáciu, vecnú a časovú koordináciu využitia územia, 

 vymedziť pozemky na verejnoprospešné stavby, 

 navrhnutú reguláciu definovať v záväznej časti územného plánu zóny, v návrhu 

regulácie územia rešpektovať metodiku ÚPN Bratislavy. 

 
 
5.8. POŽIADAVKY NA OCHRANU KULTÚRNYCH PAMIATOK, PAMIATKOVO 

CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÝCH PÁSIEM 
 

 rešpektovať a chrániť nehnuteľné národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu (ďalej len ÚZPF), vrátane ich bezprostredných väzieb: 

 Klub športový, kanoistický, drevený, Kajak klub Bratislava, lodenica, na pozemku 

s parc. č. 3152/6, na Botanickej ulici č. 9, zapísaný v ÚZPF pod číslom 11612, 

 Klub športový, veslársky, vodácky klub Tatran, lodenica, na pozemku 

s parc. č. 3151/2, na Botanickej ulici č. 11, zapísaný v ÚZPF pod číslom 11543, 

 z hľadiska ochrany kultúrnych pamiatok rešpektovať zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane 

pamiatkového fondu (ďalej aj pamiatkový zákon) v znení neskorších predpisov, 
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 v riešenom území je predpoklad odkrytia archeologických nálezov, resp. 

archeologických situácií, preto je potrebné vytvoriť podmienky pre ochranu 

a rešpektovanie potenciálnych archeologických nálezov v predmetnom území 

a zabezpečiť ich primeranú prezentáciu, 

 spôsob ochrany potenciálnych archeologických nálezov v riešenom území bude 

špecifikovaný podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona v územnom a stavebnom konaní 

na základe posúdenia predloženej projektovej dokumentácie posudzovanej stavby 

v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového zákona. 

 
 

5.9. POŽIADAVKY NA OCHRANU A STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE, NA OCHRANU A TVORBU PRÍRODY A KRAJINY 
V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ, POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE 
A ROZVOJ PRÍRODNÉHO A UMELÉHO PROSTREDIA 

 

Životné prostredie 

 rešpektovať platné zákony vzťahujúce sa na ochranu a starostlivosť o životné prostredie: 

 zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov, 

 VZN hl. m. SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň, 

 zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace 

legislatívne predpisy, 

 zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a vyhlášku č. 410/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, 

 vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 

neskorších predpisov, 

 vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 

hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 

infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších predpisov, 

 vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách 

na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia, v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 269/2010 Z.z., § 9, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd, v znení neskorších predpisov, 

 rešpektovať súvisiace normy a iné podklady: 

 požiadavky vyplývajúce zo svetlotechnických noriem, 

 hluková mapa a akčný plán ochrany pred hlukom aglomerácie Bratislavy 

vypracovaná v zmysle zákona č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku 

vo vonkajšom prostredí, v znení neskorších predpisov, 

 zhodnotiť požiadavky na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. 

 

Ochrana prírody 

Z hľadiska ochrany a tvorby prírody a krajiny ochraňovať existujúce krajinotvorné 

prvky v území, rešpektovať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov, chránené územia v zmysle európskych dohovorov, Regionálny 
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územný systém ekologickej stability mesta Bratislava (SAŽP, 1994) a Územný plán regiónu 

– Bratislavský samosprávny kraj, rok 2013, v znení zmien a doplnkov. 

 

V širšom zázemí riešeného územia rešpektovať a zohľadniť: 

 Chránený areál Sihoť, vzdialený cca 100 m od riešeného územia, 

 Chránené vtáčie územie Dunajské luhy (SKCHVU007), v dotyku s južnou hranicou 

riešeného územia, 

 Územie európskeho významu Bratislavské luhy (SKUEV0064), v dotyku s južnou 

hranicou riešeného územia, 

 regionálne biocentrum č. 32 Sihoť, biocentrum tvorí Karloveské rameno 

a spoločenstvá lužných lesov, 

 regionálny biokoridor č. VIII. Vydrica, predstavuje celú dolinu potoka Vydrica spolu 

s prítokmi, 

 provincionálny biokoridor č. XIII. Dunaj, predstavuje hlavný tok rieky Dunaj a jej ľavý 

breh, 

 územia NATURA 2000 (Územie európskeho významu Bratislavské luhy a Chránené 

vtáčie územie Dunajské luhy). 

 

V riešenom území rešpektovať: 

 všetky chránené územia prírody ako aj prvky RÚSES v zmysle zákona 

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 

 krajinnú zeleň Karloveského ramena – pufračná zóna medzi prírodným 

a urbanizovaným územím. 

 

Zeleň 

 rešpektovať význam krajinnej zelene – sprievodná zeleň vodných tokov Čierny potok, 

Karloveské rameno a Dunaj ako ekostabilizačná a priestorotvorná i ochranná zeleň 

(protierózna), 

 priestor nábrežia považovať za „jadro líniového systému zelene“ s cieľom trvalej 

udržateľnosti zelene v urbanizovanom území, 

 rešpektovať Botanickú záhradu ako súčasť systému mestskej zelene, 

 do systému zelene začleniť zeleň areálov občianskej vybavenosti a športovo- 

rekreačných areálov, ktorá plošným rozsahom a skladbou adekvátnym spôsobom 

prispieva ku ozeleneniu riešeného územia ako celku, 

 navrhnúť ucelený systém ozelenenia územia zóny, primerane podmienkam územia, 

rozvinutie línií uličnej zelene a skvalitnenie zelene verejných priestorov, 

 navrhnúť rekonštrukciu nábrežnej líniovej vegetácie so zachovaním charakteru tohto 

pásu vegetácie v prirodzenom stave vývoja a revitalizáciu plochy zelene 

v juhovýchodnej časti riešeného územia – zelene voľne krajinársky a sadovnícky 

upravenej, ktorá prepojí územie Karloveskej zátoky na Botanickú záhradu a promenádu 

pri Dunaji. 
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5.10. POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 
A LESNÝCH POZEMKOV, PRÍRODNÝCH ZDROJOV, ÚZEMÍ 
POSTIHOVANÝCH POVODŇAMI, V ZÁUJME CIVILNEJ OCHRANY 
OBYVATEĽSTVA A V ZÁUJME OBRANY ŠTÁTU 

 

Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy 

 rešpektovať zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 

v znení neskorších predpisov, 

 

Z hľadiska ochrany lesných pozemkov 

 požiadavky na ochranu lesných pozemkov sa nestanovujú, nakoľko v riešenom území 

sa lesné porasty (lesná pôda) nenachádzajú, najbližšie lesné porasty sú od riešeného 

územia vzdialené cca 100 m, 

 

Z hľadiska ochrany prírodných zdrojov 

 rešpektovať Vyhlášku č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky 

významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov – vodohospodársky 

významný tok Dunaj a východnou časťou riešeného územia pretekajúci tok Vydrica, 

 

Z hľadiska ochranného pásma vodárenských zdrojov 

 požiadavky sa nestanovujú, ochranné pásma vodárenských zdrojov v zmysle § 32 

zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a ochranné pásma 

hygienickej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. j zákona č. 596/2002 Z.z. v znení neskorších 

predpisov do riešeného územia nezasahujú, 

 

Z hľadiska ochrany vodných tokov a území postihnutých povodňami 

 rešpektovať zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a súvisiace 

predpisy, 

 rešpektovať realizované opatrenia v území zóny z hľadiska zabezpečenia územia proti 

povodniam, 

 navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na obmedzenie zaplavovania a navrhnúť riešenie 

pre zabezpečenie územia proti povodniam v úsekoch, ktoré nie sú proti povodniam 

chránené (zázemie jestvujúcej Karloveskej lodenice s prístupovou komunikáciou 

z Botanickej ulice, s nadväzným parkoviskom a voľnými plochami, územie v úseku 

medzi lodenicou Paddler, areálom VI Družba a areálmi lodeníc vodáckych klubov, 

územie botanickej záhrady), 

 

V záujme civilnej ochrany obyvateľstva a obrany štátu 

 rešpektovať zákon č. 444/2006 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a spracovať doložku 

civilnej ochrany (záväzná časť územného plánu zóny) ako účinného nástroja ochrany 

života, zdravia a majetku obyvateľstva ako aj zníženia rizika jeho ohrozenia, 

 v návrhu ÚPN-Z, v časti verejné dopravné a technické vybavenie územia, pre jednotlivé 

samostatné celky, resp. jednotlivé stavby a stavebné objekty navrhnúť a spracovať 

riešenie z hľadiska civilnej ochrany v rozsahu požiadaviek a ustanovení: 

 §§ 2, 3, 4, 6, 16 a 19 zákona č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov, 
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 §§ 4, 5, 6, 9 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach 

na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok 

zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, 

 § 2 ods. c) a § 7 ods. 4) vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 533/2006 Z.z. 

o podrobnostiach ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení 

neskorších predpisov, 

 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany 

v znení neskorších predpisov. 

 

Z hľadiska protipožiarnej ochrany 

 zohľadniť najmä tieto všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany 

pred požiarmi primerane spracovávanej ÚPD: 

 zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 vyhlášku MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších 

predpisov, 

 vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky 

na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v znení neskorších 

predpisov, 

 vyhlášku MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 

v znení neskorších predpisov. 

 
 
5.11. POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY LOŽÍSK NERASTNÝCH SUROVÍN 

 

Požiadavky sa nestanovujú, v riešenom území zóny nie sú evidované žiadne 

dobývacie priestory, chránené ložiskové územia ani ložiská nevyhradených nerastov. 

 
 
5.12. ZHODNOTENIE LIMITOV VYUŽITIA POZEMKOV A STAVIEB 
 

V návrhu ÚPN-Z zohľadniť hlavné limity a obmedzenia rozvoja a využitia územia: 

 územno-technického charakteru, krajinno-ekologického charakteru, z hľadiska 

podmienok životného prostredia, vyplývajúce z ochrany pamiatok, iné limity 

a obmedzenia, najmä: 

 trasy jestvujúcej verejnej kanalizácie, verejných vodovodov, plynovodov s ochranným 

pásmom, 

 vodné toky a ich ochranné pásma v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení 

neskorších predpisov, pri riešení hmotovo-priestorového usporiadania v zmysle ust. 

§ 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách rešpektovať nezastaviteľný obojstranný 

10,0 m pobrežný pozemok od brehovej čiary Karloveského ramena, Dunaja 

a Vydrice, a 5,0 m pobrežný pozemok od brehovej čiary Čierneho potoka, 

 inundačné územie, v rámci inundačného územia, vymedzeného povodňou z júna 

2013, územný rozvoj športu a rekreácie limitovať ust. § 20 ods. 6 a 7 zákona 

č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ktoré 

definujú zakázané stavby a činnosti v inundačnom území, 

 územia nechránené proti povodniam, 
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 rešpektovať všetky chránené územia prírody ako aj prvky RÚSES v zmysle zákona 

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 

 krajinnú zeleň Karloveského ramena – pufračná zóna medzi prírodným 

a urbanizovaným územím, 

 hlukové zaťaženie územia z dopravy, 

 NKP lodenica Kanoistický klub Karlova Ves a lodenica Tatran, 

 a ďalšie limity a obmedzenia podľa podrobného zoznamu uvedeného v časti Prieskumy 

a rozbory. 

 
 

5.13. POŽIADAVKY NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU 
SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE 

 

Rešpektovať vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 

na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 
 

5.14. POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE POZEMKOV NA VEREJNOPROSPEŠNÉ 
STAVBY 

 

V návrhu riešenia územného plánu definovať stavby a vymedziť plochy 

pre verejnoprospešné stavby podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Pri vymedzovaní pozemkov na verejnoprospešné stavby, ktorými budú dopravné 

línie a priestory uplatniť princíp ich umiestňovania predovšetkým na pozemkoch 

vo verejnom vlastníctve, vo vlastníctve štátnych subjektov a inštitúcií. 

 
 

5.15. POŽIADAVKY NA VARIANTY A ALTERNATÍVY ROZVOJA ÚZEMIA 
 

Riešenie návrhu územného plánu zóny si nevyžaduje spracovanie variantného 

riešenia. Požiadavky na variantnosť riešenia návrhu ÚPN-Z Karloveská zátoka sa 

neuplatňujú. Variantnosť riešenia sa pripúšťa pre prezentáciu možností riešenia 

na pracovných rokovaniach v rozpracovanosti. 

 
 

6. POŽIADAVKY NA ROZSAH A SPÔSOB SPRACOVANIA 
DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 

 

Návrh ÚPN-Z Karloveská zátoka bude spracovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a v zmysle vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 

podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a ďalších platných zákonov a vyhlášok 

viažucich sa k predmetu obstarávania. 

 

V súlade s § 21, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na základe schváleného zadania 

bude spracovaný invariantný návrh riešenia územného plánu zóny. 
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Dokumentácia územného plánu zóny bude obsahovať textovú a grafickú časť, 

v členení na smernú časť a záväznú časť: 

Textová časť 

Základné údaje 

 Hlavné ciele riešenia, 

 Údaje o súlade riešenia so zadaním, so súborným stanoviskom z prerokovania návrhu 
riešenia, 

 Vyhodnotenie doterajšej územnoplánovacej prípravy, územného a stavebného 
povoľovania v území, 

Návrh riešenia 

 Vymedzenie hranice riešeného územia s uvedeným parcelných čísiel všetkých 
regulovaných pozemkov, 

 Opis riešeného územia, 

 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí Územného plánu Hlavného mesta 
SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, 

 Vyhodnotenie limitov využitia územia, 

 Komplexná urbanistická koncepcia priestorového usporiadania územia a funkčného 
využitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb, riešenie bývania, občianskej 
vybavenosti, športu a rekreácie, verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, 
riešenie priestorovej kompozície a organizácie územia, 

 Ochrana kultúrnohistorických hodnôt – ochrana kultúrneho dedičstva, 

 Demografické a socioekonomické údaje, 

 Zeleň, ochrana prírody, tvorba krajiny, prvky ÚSES, 

 Ochrana a starostlivosť o životné prostredie, 

 Začlenenie navrhovaného riešenia do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny, 

 Zastavovacie podmienky, 

 Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky, 

 Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie 

 Etapizácia, vecná a časová koordinácia uskutočnenia obnovy, prestavby, výstavby, 
asanácií. 

 
Návrh záväznej časti v zmysle § 13 ods. 7 vyhl. č. 55/2001 Z.z. o ÚPP a ÚPD. 

 
Doplňujúce údaje 

 Tabuľky, prehľady, grafy a iné doplňujúce údaje, ktoré je potrebné uviesť. 

 
Grafická časť 

 Širšie vzťahy         M 1:5 000 

 Komplexný urbanistický návrh       M 1:1 000 

 Návrh hmotovo-priestorového usporiadania územia    M 1:1 000 

 Návrh verejnej dopravnej vybavenosti      M 1:1 000 

 Návrh verejnej technickej vybavenosti (podľa jednotlivých systémov) M 1:1 000 

 Návrh ozelenenia územia, tvorby krajiny a ÚSES   M 1:1 000 

 Návrh priestorovej a funkčnej regulácie územia a pozemkov, 

 vrátane návrhu verejnoprospešných stavieb    M 1:1 000 

 Doložka civilnej ochrany 

 Výkres vizualizácie návrhu zástavby – hmotovo-priestorové grafické modely 

 
 
 



22 

7. POŽIADAVKY NA PREROKOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 
ZÓNY KARLOVESKÁ ZÁTOKA 

 

Návrh Územného plánu zóny Karloveská zátoka bude prerokovaný v súlade 

s ustanoveniami §§ 23 až 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Obstarávateľ, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný orgán územného 

plánovania zabezpečí prerokovanie územného plánu zóny oznámením vlastníkom, 

verejnosti a subjektom, ktoré môžu byť navrhovaným riešením dotknuté, spôsobom 

v mieste obvyklým. 

 
Priamo oslovenými dotknutými orgánmi a organizáciami verejného prerokovania 
budú: 
 
1. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 
2. Hlavné mesto SR Bratislava, P.O.BOX 192, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
4. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, P.O.BOX 106, odbor územného plánu, GIS 

a životného prostredia, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
5. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 

832 05 Bratislava 
6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 

832 05 Bratislava 
7. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
8. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
9. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
10. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
11. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, P.O.BOX 26, Ružinovská 8, 

820 09 Bratislava 
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných 

zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
14. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, úrad centrálnej logistiky a správy majetku 

štátu, odbor správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
15. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, P.O.BOX 100, Námestie 

slobody 6, 810 05 Bratislava 
16. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
17. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
18. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
19. Slovenská správa ciest, P.O.BOX 19, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
20. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
21. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
22. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 
23. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
24. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 
25. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 

842 17 Bratislava 
26. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
27. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
28. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
29. Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
30. Dopravný podnik, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
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Okrem vyššie uvedených priamo oslovené budú subjekty ako vlastníci pozemkov 
a nehnuteľností, ktorí v rámci prípravných prác zaslali svoje požiadavky 
a pripomienky: 
 
31. Univerzita Komenského v Bratislave, rektorát, P.O.BOX 440, Šafárikovo námestie 6, 

814 99 Bratislava 
32. Botanická záhrada UK Bratislava, Botanická 3, 841 04 Bratislava 
33. Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolský internát Družba, Botanická 25, 

842 14 Bratislava 
34. Doster, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
35. Gerik, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
36. Druhá elektrárenská, s.r.o., Elektrárenská 12428, 831 04 Bratislava 
37. Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava, Botanická 11, 841 04 Bratislava 
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8. PRÍLOHY 
 

Územný plán Hl. mesta SR Bratislavy – výrezy výkresov 
 
 

Výkres č. 2.1. Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia 
– Komplexné riešenie 
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Výkres č. 2.2. Regulačný výkres 
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REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
 
v zmysle záväznej časti Územného plánu Hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 
v znení zmien a doplnkov 
 

 
ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 
 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
 
Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu 
s konkrétnymi 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 starostlivosti 

 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 vybavenosti pre obsluhu územia 
 
prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: 

 bývanie v rozsahu do 30 % z celkových nadzemných 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 služieb 

 zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych 
odpadov s obsahom škodlivín z domácností 

 
neprípustné 
V území nie je prístupné 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 nadradeného významu 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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ÚZEMIA ŠPORTU  
401 šport, telovýchova a voľný čas 
 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
 
Územia prevažne areálového charakteru s využitím pre šport a telesnú výchovu tvorené krytými 
športovými zariadeniami, športovými otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými zariadeniami 
športu slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a územia 
slúžiace športovým aktivitám vo voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné a technické vybavenie 
a plochy líniovej a plošnej zelene. 
 
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 
prevládajúce 

 kryté a otvorené ihriská, zariadenia a areály športu, telovýchovy a voľného času 
 
prípustné 
V území je prípustné umiestňovať najmä: 

 špecifické športové zariadenia jazdeckého, cyklistického, motoristického, vodáckeho, leteckého, 
modelárskeho športu, zimných športov a iné 

 zeleň líniovú a plošnú 

 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 
 
prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: 

 zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré neprekročia 10 % z funkčnej plochy 

 byty v objektoch funkcie– služobné byty 
 
neprípustné 
V území nie je prípustné umiestňovať najmä: 

 bývanie okrem prípustného v obmedzenom rozsahu 

 areálové zariadenia občianskej vybavenosti 

 zariadenia a areály výroby 

 skladové areály, distribučné centrá a logistické parky 

 stavby na individuálnu rekreáciu 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 zariadenia odpadového hospodárstva 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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ZMIEŠANÉ ÚZEMIA 
501 zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 
 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
 
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej 
vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom 
na vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú 
komplexitu prostredia centier a mestských tried. 
 
Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho 
mesta málopodlažná zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch 
nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované 
predovšetkým ako vstavané zariadenia v polyfunkčných objektoch. 
Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické 
vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 
 
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 
prevládajúce 

 polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti 
 
prípustné 
V území je prípustné umiestňovať najmä: 

 bytové domy 

 zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier 
a mestských tried: 

 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 starostlivosti 

 zariadenia školstva, vedy a výskumu 

 zeleň líniovú a plošnú 

 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 
 
prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: 

 rodinné domy 

 zariadenia športu 

 účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

 zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie 

 zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych 
odpadov s obsahom škodlivín z domácností 

 
neprípustné 
V území nie je prípustné 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 nadradeného významu 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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ÚZEMIA VODNÝCH PLÔCH A TOKOV 
901 vodné plochy a toky 
 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
 
Územia slúžiace pre umiestňovanie prirodzených a umelých vodných plôch s využitím na plavebné, 
hospodárske, ochranné, ekostabilizačné, krajinotvorné a rekreačné účely. 
 
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 
prevládajúce 

 vodné plochy a vodné toky ako výrazné krajinné prvky 

 vodné plochy a vodné toky na vodohospodárske využitie ako zdroje vody, recipienty, 
na odvádzanie prívalových vôd a povodňových prietokov 

 
prípustné 
V území je prípustné umiestňovať najmä: 

 zariadenia pre vodnú dopravu a hydroenergetické využitie 

 stavby a zariadenia slúžiace pre ochranu a využívanie vodných zdrojov 

 stavby a zariadenia slúžiace na protipovodňovú ochranu 

 vodné športy a rekreácia 

 zariadenia na chov rýb, rybárstvo 
 
prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: 

 zariadenia pre správu tokov 

 zariadenia na ťažbu štrkov a pieskov 

 plávajúce stravovacie zariadenia zakotvené, vyviazané 

 plávajúce ubytovacie zariadenia cestovného ruchu zakotvené, vyviazané 

 plávajúce zariadenia pre rekreáciu zakotvené, vyviazané 

 plávajúce drobné zariadenia občianskej vybavenosti zakotvené, vyviazané 

 plávajúce zariadenia na pristávanie plavidiel – prístavné pontóny 

 prístavné móla 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 
 
neprípustné 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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ÚZEMIA PRÍRODNEJ ZELENE 
1002 krajinná zeleň 
 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
 
Územia vegetácie predovšetkým v poľnohospodárskej krajine slúžiace na rozčlenenie veľkých plôch 
poľnohospodárskej pôdy, ako ochrana pred vetrom, sprievodná zeleň vodných tokov a ciest 
v krajine. 
 
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 
prevládajúce 

 krajinná vegetácia plniaca krajinotvorné a ekostabilizačné funkcie 
 
prípustné 
V území je prípustné umiestňovať najmä: 

 zeleň líniovú a plošnú (stromoradia, remízky) 
 
prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: 

 drobné zariadenia pre vedecko-výskumné účely 

 pobytové lúky 

 náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 
 
neprípustné 
Neprípustné je umiestňovať najmä: 

 všetky formy bývania 

 všetky druhy zariadení obchodu 

 ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

 všetky druhy zariadení kultúry a cirkví, administratívy, školstva, zdravotníctva, sociálnej 
starostlivosti 

 zariadenia výroby priemyselnej a poľnohospodárskej 

 zariadenia služieb, skladového hospodárstva, stavebníctva 

 areálové a kryté zariadenia športu 

 zariadenia odpadového hospodárstva 

 diaľničné odpočívadlá, ČSPH, parkinggaráže 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 
ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE 
1110 parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 
 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
 
Územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s úpravou lesoparkového 
charakteru. 
 
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 rozsahu najmä: 

 pobytové lúky 

 ihriská a hracie plochy 

 drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou 

 náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 
 
neprípustné 

 parkinggaráže nad terénom 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE 
1120 vyhradená zeleň 
 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
 
Územia zelene botanických a zoologických záhrad, arborét, zelene cintorínov a urnových hájov. 
 
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 
prevládajúce 

 areálová zeleň 

 plošná a líniová zeleň 

 botanické záhrady 

 arboréta 

 zoologické záhrady 

 cintoríny, urnové háje 
 
prípustné 
V území je prípustné umiestňovať najmä: 

 zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou 
 
prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: 

 vodné plochy v plochách zelene 

 les 

 zeleň krajinnú a ekostabilizačnú 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 
 
neprípustné 

 parkinggaráže nad terénom 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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INUNDAČNÉ ÚZEMIE 
1300 inundačné územie 
 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
 
Inundačné územie je územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, 
vymedzené záplavovou čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne vodného stavu, ktoré 
upravuje možnosti konkrétneho funkčného využitia územia. 
 
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 
prevládajúce 

 plynulé odvádzanie veľkých povodňových prietokov ako aj odchodu ľadov 
 
prípustné 

 stavby a zariadenia v zmysle zákona o ochrane pred povodňami 

 zeleň vodných tokov nebrániaca odtoku povodňových prietokov 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu inundačného územia 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
 
prípustné v obmedzenom rozsahu 

 stavby a zariadenia stanoveného konkrétneho funkčného využitia územia 
 
neprípustné 

 stavby a zariadenia v rozpore so zákonom o ochrane pred povodňami 


