
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KRČACE 
 MČ BRATISLAVY - DÚBRAVKA a KARLOVA VES   

 
 
 
 
 

 ZADANIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKTÓBER  2018 
 
 



URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KRČACE, MČ BRATISLAVY - DÚBRAVKA a KARLOVÁ VES         ZADANIE 

OKTÓBER  2018  2 z 27 

Identifikačné údaje: 

Názov územnoplánovacieho podkladu: 
 
Urbanistická štúdia Krčace, MČ Bratislavy - Dúbravka a Karlova Ves 
 
Obstarávateľ: 
 
RED_DUBY s.r.o., Pribišova 47, 841 05 Bratislava v súčinnosti s  Mestskou časťou Bratislava – Karlova 
Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava a Mestskou časťou Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, 
841 02 Bratislava.  
 
Spracovateľ návrhu zadania: 
 
Ing. arch. Mária Rajecká, Pribišova 6, 841 05 Bratislava 
Ing. arch. Ľubomír Závodný, AK ĽUBOMÍR ZÁVODNÝ s.r.o., Svoradova 748/9, 811 03 Bratislava 
Ing. arch. Peter Ondrejka, ASID a.s., Pribišova 47, 841 05 Bratislava 
Ing. arch. Jozef Kavulič, 2483*A1, Pribišova 47, 841 05 Bratislava 
 
Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 
dokumentácie: 
 
Ing. arch. Mária Rajecká, Pribišova 6, 841 05 Bratislava, vedená v registri odborne spôsobilých osôb na 
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pod registračným číslom 292. 
 
Dotknuté orgány územného plánovania: 
 
Hlavné mesto SR Bratislava 
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves 
Mestská časť Bratislava – Dúbravka 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania 
Bratislavský samosprávny kraj 
 
Ďalšie subjekty dotknuté obstaraním urbanistickej štúdie: 
 
Orgány štátnej správy 
Správcovia a vlastníci verejného dopravného a verejného technického vybavenia územia 
 
 
Potvrdenie súhlasu so zadaním: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Dana Čahojová                         RNDr. Martin Zaťovič 
           starostka            starosta 
       MČ Bratislava – Karlova Ves                                                      MČ Bratislava – Dúbravka 



URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KRČACE, MČ BRATISLAVY - DÚBRAVKA a KARLOVÁ VES         ZADANIE 

OKTÓBER  2018  3 z 27 

Obsah: 
 
 
Základné identifikačné údaje:................................................................................................................. 2 
Úvod....................................................................................................................................................... 4 
A. Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie................................................................... 4 
B. Určenie hlavných cieľov..................................................................................................................... 5 
C. Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie................ 6 
D. Vymedzenie riešeného územia......................................................................................................... 18 
E. Požiadavky na varianty riešenia........................................................................................................ 20 
F. Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie......................................................................................... 20 
G. Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti urbanistickej štúdie.... 25 
H. Požiadavky na spôsob prerokovania urbanistickej štúdie................................................................... 26 
 
Príloha 1:  Vyhodnotenie uplatnených pripomienok  k návrhu zadania 
Príloha 2:   Záznam z dorokovania uplatnených pripomienok k návrhu zadania a úprave čistopisu zadania  

Urbanistickej štúdie Krčace, MČ Bratislavy – Dúbravka a Karlova Ves, konaného dňa 
14.09.2018 na Miestnom úrade MČ Bratislava – Karlova Ves. 

 



URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KRČACE, MČ BRATISLAVY - DÚBRAVKA a KARLOVÁ VES         ZADANIE 

OKTÓBER  2018  4 z 27 

Úvod 
 
Dôvodom obstarania „Urbanistickej štúdie Krčace, mestské časti Bratislavy - Dúbravka a Karlová Ves, 
(ďalej len „UŠ Krčace“), je záujem vlastníkov pozemkov, ako aj záujem Mestskej časti Bratislava – 
Dúbravka a Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v riešenom území získať komplexný 
územnoplánovací podklad pre riešené územie Krčace - západ a časť územia Krčace – východ, ktoré je 
určené ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov ako rozvojové územie uzlového priestoru 
mestskej časti Dúbravka a súčasť líniového priestoru mestskej triedy Botanická ul. - Karloveská – priestor 
Krčace – Schneidra Trnavského – Saratovská s rozvetvením v uzle Lamačská Brána (Bory) 
s plánovaným terminálom integrovanej osobnej prepravy. 
 
Záujmové územie UŠ Krčace zahŕňa lokalitu Krčace - západ a časť lokality Krčace – východ pri 
komunikácii Harmincová. Lokalita  Krčace - západ  sa nachádza na území dvoch mestských častí 
Bratislavy a to MČ Bratislava – Dúbravka a MČ Bratislava - Karlova Ves. V súčasnosti ju predstavujú 
plochy poľnohospodárskej pôdy a zanedbané neudržiavané záhrady. Riešené územie bude predstavovať 
územie prechodových plôch medzi neurbanizovaným územím CHKO Devínskej Kobyly a zastavaným 
územím Líščieho údolia. Riešená časť lokality Krčace – východ sa nachádza v Mestskej častí Bratislava 
– Dúbravka a v súčasnosti ju predstavujú nevyužité plochy pozdĺž komunikácie Harmincova. 
 
Základným cieľom obstarávateľa urbanistickej štúdie - spoločnosti RED_DUBY s.r.o. je podporiť rozvoj 
mestských častí Bratislavy - Dúbravka a Karlová Ves územnou investíciou s cieľom vytvorenia 
inkluzívneho miesta s vysokou kvalitou života a to: 
- vytvorenie kompaktnej sídelnej formy bývania, s pracovnými príležitosťami a službami s cieľom 

eliminovať tlak na dopravnú infraštruktúru v meste a dochádzkovú dostupnosť služieb v rámci 
verejnej ako aj individuálnej dopravy obyvateľov 

- vytvorenie kvalitných verejných priestorov  
- vytvorenie infraštruktúri pre podporu alternatívnej dopravy (pešej, cyklistickej, elektromobility - 

budovaním nabíjacích staníc pre elektromobily) 
- vytvorenie podmienok pre využívanie verejnej hromadnej dopravy – priamy, bezbariérový prístup 

k zastávkam MHD  
- vytvorenie podmienok pre zdieľanú ekonomiku (car-sharing, bike-sharing, flat-sharing,...) 
- vytvorenie možnosti pre rozvoj prírodných voľnočasových aktivít s vytvorením nástupných bodov do 

územia Devínskej Kobyly. 
 
Návrh zadania pre spracovanie  UŠ Krčace bol verejne prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, 
samosprávy, so správcami a vlastníkmi verejného dopravného a technického vybavenia územia a bol 
v zmysle pripomienok upravený do podoby „Zadanie“, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
a § 2 a 3 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. Akceptované pripomienky boli zapracované do zadania. Čiastočne akceptované 
pripomienky boli sčasti zapracované do zadania s odôvodnením ich čiastočnej akceptácie. Vyhodnotenie 
uplatnených pripomienok tvorí neoddeliteľnú súčasť zadania. 
 
 
A. Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie: 
 
UŠ Krčace reagujúc na zmeny majetkovoprávnych vzťahov v území a sledujúc širší územný kontext overí 
územný rozvoj navrhnutý v Územnom pláne hl. m. SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov. Na základe 
riešenia špecifických urbanistických, krajinno-ekologických, územno-technických a environmentálnych 
problémov v území navrhne koncepciu priestorového usporiadania a  funkčného využívania územia vo 
vzťahu k riešeniu adaptácie na zmenu klímy v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. 
V UŠ Krčace je potrebné jednoznačne vymedziť územia, rozvoj ktorých bude navrhnutý v súlade s ÚPN 
Hl. m. SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ÚP BA“), a územia, ktorých rozvoj, 
v zmysle návrhu UŠ Krčace, je podmienený schválením zmien a doplnkov ÚP BA. 
UŠ Krčace v zmysle § 4 ods. 1 stavebného zákona bude môcť byť, v súlade s výsledkami prerokovania, 
využívaná ako podklad pre územné rozhodovanie len pre tie územia, rozvoj ktorých bude navrhnutý 
v súlade s ÚP BA. Pre územia, rozvoj ktorých nebude navrhnutý v súlade s ÚP BA, bude UŠ Krčace 
môcť byť využitá ako podklad pre obstaranie a spracovanie návrhu zmien a doplnkov ÚP. Rozvoj týchto 
území v zmysle UŠ Krčace bude môcť nastať až po schválení predmetných zmien a doplnkov ÚP BA. 
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B. Určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie: 
 
Hlavným cieľom riešenia UŠ Krčace je overiť a zapracovať nové podnety vyplývajúce zo širšieho 
územného kontextu v území, ktoré je v zmysle Územného plánu Hl. m. SR Bratislavy v znení zmien 
a doplnkov určené v lokalite Krčace - západ pre  zmiešané územie  bývania, občianskej vybavenosti a 
záhradkárskej osady a v lokalite Krčace východ pre občiansku vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu. 
V lokalite A Krčace - západ, ktorá sa nachádza väčšou časťou na území vonkajšieho mesta - MČ 
Bratislava Dúbravka a menšou časťou na území vnútorného mesta - MČ Bratislava Karlova Ves je cieľom 
vytvoriť zdravé sídelne prostredie pre kvalitný život v novom mestotvorom území mestskej radiály 
v  nadväznosti na lokalitu  Krčace východ. 
  
Na základe definovania územno-technických daností územia, jeho rozvojového potenciálu, limitov 
využitia územia, v kontexte so zámermi využitia územia zainteresovanými subjektmi sú hlavné ciele 
riešenia stanovené nasledovne: 
 
- funkčné zhodnotiť územie a vytvoriť polyfunkčné mestské prostredie s pracovnými príležitosťami, 

bývaním a službami, 
- zosúladiť individuálne a verejné záujmy v kontexte vymedzených vlastníckych vzťahov k pozemkom, 
- riešiť optimálne využitie územia vo väzbe na jestvujúcu zástavbu, rozvíjajúcu sa zástavbu, a na 

pripravovanú zástavbu v kontaktnom území, 
- riešiť optimálnu urbanistickú koncepciu priestorového a funkčného usporiadania záujmového územia 

a funkčného využitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb, 
- overiť únosnosť zaťaženia územia navrhovanými funkciami z ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007 v znení 

zmien a doplnkov, 
- navrhnúť optimálnu mieru intenzity výstavby s riešením dopadov na širšie územie a  na dopravný 

systém mesta, 
- zmeny funkčného využitia plôch navrhovať vo výmere nad 0,5 ha, 
- zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti v dotyku s Karlovesko-Dúbravskou radiálou 

riešiť  ako mestotvorné územie vo, väzbe na existujúce a navrhované územia športu a rekreácie, 
- riešiť priestorovú kompozíciu a organizáciu územia v náročných geomorfologických podmienkach, 
- dosiahnuť vysokú kvalitu životného prostredia pre ľudí, chrániť ich pred nepriaznivými vplyvmi, 

vhodnou priestorovou organizáciou územia a vhodným využívaním funkčných plôch, 
- formulovať územie v kontinuite kultúrno-spoločenských a historických tradícií v nadväznosti na 

okolité funkčné využitie územia, 
- zabezpečiť zastúpenie plôch zelene minimálne v zmysle regulatívov ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, 
- zabezpečiť primerané zastúpenie plôch vzrastlej zelene s návrhom alejí a stromoradí pozdĺž 

komunikácií, 
- uplatniť plochy verejnej zelene v návrhu novej zástavby ako pokojové relaxačné priestory, 
- preveriť hmotovo-priestorové spolupôsobenie zástavby a zelene v prostredí dotvárajúcich panorámu 

mesta – masív Malých Karpát a Devínskej Kobyly s rešpektovaním konfigurácie terénneho reliéfu, 
- zachovať pufrovaciu zónu biocentier ( biocentrum provincionálneho významu Devínska Kobyla 

a s biocentrom regionálneho významu Sitina – Staré Grunty) v rozsahu ochranného pásma lesa 50 
m, nelesnú drevinovú vegetáciu a vzrastlé dreviny v riešenom území, 

- rešpektovať a posilniť biokoridor spájajúci Devínsku Kobylu s Malými Karpatmi (minimálna potrebná 
šírka biokoridoru je 20 m; na dotvorenie  a revitalizáciu biokoridoru  využiť  pôvodné druhy drevín, 

- spracovať podrobné hydrogeologické posúdenie územia, 
- navrhnúť opatrenia na zníženie veternosti v území, 
- zadržiavať vodu v krajine, navrhnúť opatrenia proti dôsledkom klimatických zmien (prívalové dažde, 

prehrievanie územia, erózia pôdy a iné), 
- zapracovať „Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území HM SR 

Bratislava“, 
- rešpektovať pri lokalizácií výškových stavieb v území najvýznamnejšie diaľkové priehľady, ktoré 

poskytujú charakteristické identifikačné, významové a orientačné vnímanie mesta a 
prírodné identifikačné znaky, 

- zabezpečiť primeranú dopravnú obsluhu územia, vrátane riešenia širších dopravných vzťahov, 
peších a cykloturistických prepojení, 

- dopravné napojenie riešených lokalít na nadradený komunikačný systém navrhnúť v zmysle 
príslušných STN s ohľadom na očakávaný nárast intenzity cestnej premávky v danej lokalite, ako aj 
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s dôrazom na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v dotknutých dopravných uzloch 
a komunikáciách, 

- z pohľadu širších dopravných vzťahov spracovať analýzu priepustnosti križovatiek v daných 
lokalitách vzhľadom na predpokladaný nárast dopravy vyvolaný pripravovanou investičnou 
výstavbou, 

- hľadať možnosti pre zabezpečenie optimálneho riešenia statickej dopravy, parametre parkovacích 
miest, komunikácií a spevnených plôch (šírkové usporiadanie, pozdĺžny sklon, polomery) navrhnúť v 
súlade s príslušnými STN tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel danej kategórie, 

- zabezpečiť dopravnú obsluhu územia v každej etape jeho rozvoja, vrátane riešenia širších 
dopravných vzťahov, 

- stanoviť zásady budovania technickej infraštruktúry, 
- preveriť navrhované zrušenie vzdušného elektrického vedenia 2x110 kV, 
- vytvoriť komplexné zásady postupnej transformácie lokality Krčace - západ z funkcie záhrad na 

plánované funkčné využitie, 
- stanoviť vecnú a časovú koordináciu výstavby v území. 
 
 
C. Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie: 
 
C1.  Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí Územného plánu regiónu – Bratislavský 
samosprávny kraj: 
 
Nakoľko UŠ bude použitá aj ako podklad pre zmeny a doplnky ÚPN hl. m. SR Bratislavy je potrebné 
rešpektovať i väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí Územného plánu regiónu Bratislavského 
samosprávneho kraja, v znení zmien a doplnkov a to najmä: 
 
V oblasti zásobovania elektrickou energiou je potrebné zohľadniť regulatívy 9.3.26.1. a  9.3.23., ktoré 
žiadajú rezervovať plochy a koridor pre TR 110/22 kV Devínska Nová Ves a 2x110 kV nadzemné vedenie 
do TR Devínska Nová Ves (pripojenie z plánovaného 2x110 kV nadzemného vedenia VW Slovakia – 
Krčace v Dúbravke). S tým súvisí návrh zrušenia elektrického  vedenia, ktoré je v severozápadnej časti 
riešeného územia v ÚPN R BSK. 
Oblasti zásobovania  Dúbravky vodou sa týkajú regulatívy  9.7.4., 4.5. (VPS) vodojem Veľká lúka vrátane 
prívodných a zásobných potrubí. 
V rámci telekomunikácií je potrebné zohľadniť regulatív 9.9.1., keďže v riešenom území je diaľková 
rádioreléová trasa i optické káble. 
Súčasťou  lokality  Krčace - západ  je  zeleň,  zo  západnej  strany  hraničí  s veľkoplošným chráneným 
územím  a s biocentrami provincionálneho a regionálneho významu, čo súvisí s regulatívmi: 5.4.3. 
rešpektovať lesné pozemky a ich ochranné pásmo ako limitujúci prvok pri územnom rozvoji krajiny, 
6.9.13. zvyšovať mieru zastúpenia prírodných prvkov v zastavaných územiach, najmä vo verejných 
priestoroch, rozvíjať krajinnú zeleň v zastavaných územiach a vo voľnej krajine. Dodržať i záväzné 
regulatívy ÚPN R BSK č. 5.2.1., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.4.5., 5.4.6. a 6.5.. 
Regulatív 1.4. sa venuje oblasti klimatických zmien, napr. 1.4.1.1. žiada koncentrovať sídelný rozvoj do 
existujúcich zastavaných území a pozdĺž rozvojových urbanizačných osí v nadväznosti na hromadnú 
verejnú dopravu, 1.4.1.4 žiada zamedzovať vytváraniu monoštrukturálneho sídelného rozvoja v záujme 
zabezpečenia funkčnosti a odolnosti sídelného prostredia, 1.4.2.4. a 1.4.1.3. podporujú systém plôch 
zelene v sídlach v prepojení do priľahlej  krajiny a tým napomáhajú zachovať povrchovú a podzemnú 
vodu v území. Regulatív 6.9.13. požaduje zvyšovať mieru zastúpenia prírodných prvkov a rozvíjať 
krajinnú zeleň v zastavaných územiach. 
Regulatív  6.5.  žiada   navrhované   stavebné  zásahy  citlivo  umiestňovať  do  krajiny v záujme 
zachovania krajinného obrazu, najmä v charakteristických krajinných scenériách. 
Regulatív 5.1.3. kladie dôraz na situovanie bytovej výstavby mimo území s vysokým radónovým rizikom, 
resp. zabezpečenie opatrení. 
Regulatívy 4.12.5.1.-5 podporujú realizáciu spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpečného 
systému cyklotrás so zeleňou, vybavenosťou a v nadväznosti na línie a zariadenia cestnej a železničnej 
dopravy. Regulatívy 8.30., 8.30.10. a 1.27. (VPS) uvádzajú  novú regionálnu Dúbravskú cyklotrasu (2007) 
– Lamač – Dúbravka – Bory – Devínska Nová Ves, ktorá je riešená v severnej časti Dúbravky. 
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C2. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí Územného plánu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy: 
 
V zmysle platného ÚPN hl. m. SR Bratislavy, ktorý bol schválený 31.5.2007 uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.123/2007 a jeho záväzná vyhlásená Všeobecne 
záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č.4/2007, v znení zmien a doplnkov,  pre riešené 
územie platia najmä tieto záväzné regulatívy: 
 
Územný plán hl. m. SR Bratislavy definuje priamo v riešenom území nasledovné funkčné využitie: 
 
Málopodlažná zástavba obytného územia /102/B – rozvojové územie 
 
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 občianskeho 
vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické 
vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. 

V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú. 
Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach, 
málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou 
bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zástavby.  
Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti 
zástavby funkčnej plochy.  
Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustúpené 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 obytných budov 
 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 lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako vstavané 
 zariadenia telovýchovy a voľného času rozptýlené v území 
 solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územiu 
 zariadenia drobných prevádzok a služieb 
 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  
 málopodlažné bytové domy v stabilizovaných územiach rodinných domov  
 bytové domy nad 4 nadzemné podlažia  
 stavby občianskej vybavenosti areálového typu s vysokou koncentráciou návštevníkov a nárokov 

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 nadradeného významu  
 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou  
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Občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /201/E,F/ - rozvojové územie 
 
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 cirkvi 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 podlažných plôch nadzemnej 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 prípustné 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 

 
 

Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /501/H / - rozvojové územie 
 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej 
vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na 
vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexitu 
prostredia centier a mestských tried. Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná 
zástavba, v územiach vonkajšieho mesta málopodlažná zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí do 70 % 
celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej 
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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 domácnosti 
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 
 
 
Mestská zeleň – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy – kód 1110 
 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
Územia parkovej a sadovníckej 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 
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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. 
 
Územia poľnohospodárskej zelene a pôdy–záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality 
/1203/ 
 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
Územia slúžiace 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 : 
 zeleň líniovú a plošnú 
 zeleň krajinnú a ekostabilizačnú 
 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy   
prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 
 drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou 
 vodné plochy, nádrže, 
 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
 kompostárne viazané na funkciu 
 zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane  komunálnych 

odpadov s obsahom škodlivín z domácnosti 
neprípustné 
 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 
 

V danom území územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využívania územia, ktoré sa viažu 
k určenému funkčnému využitiu: 
 
Vnútorné mesto MČ Karlova Ves 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kód IPP 
max. 

Číslo 
funkcie 

Názov funkcie Priestorové usporiadanie IZP 
max. 

KZ 
min. 

B 0,4 102 Málopodlažná zástavba 
obytného územia 

RD 480-600m2 0,25 0,40 
RD 600-1000m2 0,23 0,40 
RD nad 1000m2 0,15 0,60 

H 2,1 501 Zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti 

Zástavba mestského typu 0,35 0,25 
0,30 0,30 
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Vonkajšie mesto MČ Dúbravka 
 

 
Legenda: 
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. 
index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území funkčnej 
plochy, príp. k jej časti k celkovej výmere vymedzeného územia. 
koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, 
zeleň nad podzemnými konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného územia. Stanovuje nároky na 
minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy. 
 
Riešené územie UŠ Krčace je súčasťou rozvojové územia mesta, v ktorom územný plán navrhuje: 
• novú výstavbu na doteraz nezastavaných plochách, 
• zásadnú zmenu funkčného využitia, 
• zmenu spôsobu zástavby veľkého rozsahu 
Podľa 2.2. Regulačného výkresu sa jedná o územia s požiadavkou na spracovanie podrobnejšej ÚPD.  
ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007, je spracovaný v M 1:10 000, nemá dostatočnú podrobnosť pre 
usmerňovanie investičnej činnosti v území, územné rozhodovanie stavebného úradu a nové 
usporiadanie vlastníckych a užívateľských pomerov. Preto je potrebné obstarať Urbanistickú štúdiu 
Krčace, ktorá overí a zapracuje nové podnety na rozvoj predmetného územia. 
 
ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007 v znení zmien a doplnkov, v záväznej časti ďalej požaduje: 
1.2.2. Urbanistická kompozícia a obraz mesta 
1. Východiskové princípy 
Rešpektovať v rozvoji mestskej štruktúry: 
• základné princípy urbanistickej koncepcie priestorového riešenia Bratislavy, ktorá tvorí zároveň 
základnú kostru 
urbanistickej kompozície mesta, 
• priestory mestských tried ako hlavné kompozičné osi, 
• uzlové body urbanistickej kompozície v kríženiach založeného a rozvíjaného radiálno-okružného 
systému 
usporiadania mesta, 
• zásady a regulatívy pre lokalizáciu výškových stavieb, 
• zvyšovanie spoločenskej atraktivity priestorov kompozičných osí a uzlov, 
• typické mestské námestia v dotvorení jestvujúcich sídliskových štruktúr a v rozvoji mestskej štruktúry. 

 
 

Kód IPP 
max. 

Číslo 
funkcie 

Názov funkcie Priestorové usporiadanie 
 

IZP 
max. 

KZ 
min. 

B 0,4 102 Málopodlažná zástavba 
obytného územia 

RD 480-600m2 0,25 0,40 
RD 600-1000m2 0,23 0,40 
RD nad 1000m2 0,15 0,60 

E 1,1 201 OV celomestského 
a nadmestského významu 

Komplexy OV nákupné, obslužné a 
voľnočasové 

0,55 0,10 
  

areály školstva 0,28 0,35 
F 1,4 201 OV celomestského 

a nadmestského významu 
zástavba mestského typu - 
centrotvorná 

0,35 0,20 

areály stredných škôl 0,35 0,35 
zástavba mestského typu - 
polyfunkcia 

0,28 0,35 

rozvoľnená zástavba OV 0,23 0,25 
H 2,1 501 Zmiešané územia bývania 

a občianskej vybavenosti 
zástavba mestského typu 
 

0,3 0,25 
0,26 0,3 
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1.2.3. Výškové stavby 
1. Východiskové princípy 
Považovať za výškové stavby tie, ktoré prevyšujú o jednu tretinu výškovú hladinu okolitej zástavby. 
Výšková hladina je daná prevažujúcou výškou hrebeňov striech alebo atík plochých striech susedných 
stavieb vo vymedzenom území. 
Rešpektovať pri lokalizácii výškových stavieb v územiach, ktoré nie sú regulované inak: 
• najvýznamnejšie diaľkové priehľady, ktoré poskytujú charakteristické identifikačné, významové 
a orientačné vnímanie mesta, priehľady na historické a významové dominanty mesta, či inak hodnotené 
stavby a prírodné identifikačné znaky, 
• najvýznamnejšie vyhliadkové body, z ktorých je potrebné výškovú stavbu posúdiť s ohľadom na 
ochranu typickej celomestskej siluety. 
2. Regulatívy pre lokalizáciu výškových stavieb 
Expertízne posúdiť: 
• každú navrhovanú výškovú stavbu a jej predpokladané vizuálne hmotovo-priestorové pôsobenie 
v rámci celomestského obrazu mesta i v rámci obrazu dotknutého územia na základe zakreslenia do 
panoramatických fotografií z určených stanovíšť najvýznamnejších vyhliadkových bodov ako aj 
zobrazenia lokálnych kompozičných vzťahov formou vizualizácií, animácií a pod., 
• možné dopady výškovej stavby z hľadiska štrukturálnej a funkčno-prevádzkovej vhodnosti situovania 
objektu v území, s overením záťaže všetkých druhov technickej infraštruktúry a s preverením zaťaženia 
lokálnej i celomestskej dopravnej siete v dobrej dostupnosti na nosný systém MHD, 
• situovanie jednotlivých výškových budov z hľadiska prínosov pre zvýšenie spoločenskej atraktivity 
daného kompozičného uzla v rámci špecifík jednotlivých ťažiskových smerov rozvoja, 

• otázky bezpečnosti pri umiestňovaní výškovej stavby z hľadiska zabezpečenia dostatočných 
rozptylových plôch a ďalších opatrení v mimoriadnych bezpečnostných situáciách. 
 
Mieru ozelenenia je potrebné prepočítať v zmysle tabuľky zápočtov: 

Započítateľné plochy zelene  – tabuľka zápočtov: 
Požadovaný 

podiel 
Kategória zelene Charakter výsadieb Požadovaná 

hrúbka 
substrátu 

Koeficient 
zápočtu 

Poznámka 

 

 

 

min. 70 % 

Zeleň na rastlom 
teréne 

Výsadba zelene na rastlom teréne, 
s pôvodnými vrstvami pôdotvorného 
substrátu, prípadne s kvalitatívne 
vylepšenými vrstvami substrátu 

bez 
obmedzenia 

1,0 

 

Komplexné sadovnícke 
úpravy 

 

Zeleň na úrovni 
terénu nad 
podzemnými 
konštrukciami 

Výsadba zelene nad podzemnými 
konštrukciami s riešením ako 
u zelených striech (t.j. s drenážno-
izolačnou fóliou, pôdnymi 
kondicionérmi a závlahovým 
systémom) 

nad 2,0 m 0,9 Trávnik, kríky, stromy 
s veľkou korunou 

 

max. 30 % 

Zeleň na úrovni 
terénu nad 
podzemnými 
konštrukciami 

Výsadba zelene nad podzemnými 
konštrukciami s riešením ako 
u zelených striech (t.j. s drenážno-
izolačnou fóliou, pôdnymi 
kondicionérmi a závlahovým 
systémom) 

nad 1,0 m 0,5 Trávnik, kríky, stromy 
s malou korunou 

nad 0,5 m 0,3 Trávnik – kvetiny, kríky 

 

V územiach s obytnými funkciami a funkciami občianskej vybavenosti riešiť aj patričnú proporciu plôch 
parkovej  zelene tak, ako to vyplýva z platného ÚPN mesta, z kapitoly C.3. Zásady a regulatívy 
umiestnenia bývania, subkap. 3.2. Zásady a regulatívy novej bytovej výstavby. Prepočet žiadame v UŠ 
vykonať v zmysle nasledovnej tabuľky: 
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Nároky na plochy parkov v rámci plôch obytnej zástavby: 
  Podiel 

zelene 

v m2/1 byt 

z toho 

park. 
zeleň  v 
% 

Koeficient 
park. 
zelene 

Hranica nástupu 
parku (5000 m2) 

(počet b. j./ha) 

Hranica nástupu 
parčíka (2000 
m2) 

(počet b. j. /ha) 

viacpodlažná zástavba centrum 12,64 89 0,17  180 b. j/ 1,2 ha 

vnútorné mesto 16,52 68 0,14 450 b.j./3,50 ha 180 b.j./ 1,4 ha 

vonkajšie mesto 19,44 57 0,13 450 b.j./5,3 ha 180 b.j / 2,1 ha 

málopodlažná zástavba centrum 22,35 50 0,11  180 b.j. / 1,82 ha 

vnútorné mesto 29,22 38 0,10 450 b.j./5,30 ha 180 b.j. / 2,12 ha 

vonkajšie  mesto 34,38 33 0,09 450 b.j./5,70 ha 180b.j. / 2,28 ha 

Územný plán hl. m. SR Bratislavy – Grafická časť 
 
Výrez z výkresu regulácie: 

 
Obr. č. 1 – Výrez z výkresu regulácie ÚPN hl.m. SR Bratislavy 

- - - - - - -  hranica riešeného územia 
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Obr. č. 2 – Výrez z výkresu regulácie ZaD č.2 ÚPN hl.m SR Bratislavy 
 

- - - - - - -  hranica riešeného územia 
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Zohľadniť návrhovú časť ÚPP:  

- Územný generel športu a rekreácie (Form-Projekt, 2008 -  odsúhlasený mestským 
zastupiteľstvom dňa 30.4.2009, uznesením č. 689/2009);  

- Územný generel zdravotníctva hl. m. SR Bratislavy, 2014 - uzn. č. 1637/2014 zo dňa 
03.07.2014;  

- Územný generel sociálnej starostlivosti hl. m. SR Bratislavy, 2014 - uzn. č. 1637/2014 zo dňa 
03.07.2014;  

- Územný generel školstva hl. m. SR Bratislavy, 2014) - uzn. č. 1637/2014 zo dňa 03.07.2014; 
 
C3. Väzby vyplývajúce z Urbanistickej štúdie lokality „Krčace“ – Dúbravka, spracovateľ 
AŽ Projekt, 2008 
 
V súčasnej dobe pre usmerňovanie investičnej činnosti v území je spracovaná a prerokovaná 
Urbanistická štúdia lokality Krčace – Dúbravka, spracovateľ AŽ Projekt, 2008, ktorá spodrobňuje ÚPN 
hl. m. SR Bratislavy, 2007. 

V urbanistickej štúdií nebol dostatočne spracovaný mestský bulvár hlavne mestská trieda ul. M. Sch. 
Trnavského. Mestské bulvári sú hlavné mestské triedy s významom dôležitých urbanistických osí, v 
ktorých je sústredená vysoká intenzita dopravy individuálnej a mestskej hromadnej. Doprava by mala 
mať primeranú rýchlosť, odpovedajúcu významu mestského priestoru. Na rozdiel od rýchlostných 
komunikácií, u ktorých je nadradený princíp priestorovej segregácie voči okolitej zástavbe, je u mestských 
bulvárov nadradený princíp priestorovej integrácie s okolitou zástavbou, hlavne s peším parterom mesta. 
Kvalita verejného mestského prostredia musí dominovať nad dopravnou funkciou. Peší pohyb, pohyb 
cyklistov a pohyb vozidiel musí byť v rovnováhe. Jeho cieľom je vrátiť ulici M. Sch. Trnavského, klasický 
obraz mestského prostredia s prirodzenou rovnováhou funkcií urbanistických a dopravných. Vozovka 
musí byť rozdelená na časť prejazdnú, časť vyhradenú pre MHD a časť obslužnú. Musí byť zabezpečený 
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dostatočný počet priečnych peších a cyklistických prechodov. Priestor určený pre peších musí byť 
adekvátne vybavený prvkami drobnej architektúry, ako sú lavičky, odpadkové koše, zábradlia, stojany na 
bicykle, verejným osvetlením a zeleňou. 
Silné stránky: 

- logicky usporiadanie vzťahov v území s vjazdmi do územia 
- obslužná komunikácia -  radiála prechádzajúca stredom územia, kopírujúca terén 
- pešia trasa stredom exponovanej východnej časti územia 
- navrhnuté funkčné využitie územia -viacpodlažná polyfunkčná zástavba 

Slabé stránky: 
- priestorové usporiadania vnútroblokov 
- nevhodne navrhnutá dopravná obslužnosť územia nerešpektujúcu geomorfologické danosti 

územia a kapacitné požiadavky 
- nevhodne navrhnutá križovatka v strede územia ako hlavný vstup do územia a následná T 

križovatka 
 
C4. Väzby vyplývajúce z Urbanistickej štúdie zóny Dúbravanka, AUREX s.r.o., 2009,  
 
V Urbanistickej štúdií zóny Dúbravanka, AUREX s.r.o., 2009, lokalita Bratislava – Polianky, investor 
Across Finance, a.s.. navrhuje štvorpruhové usporiadanie ulice Harmincova, ako podmienku rozvoja 
tejto lokality.  
 
C5. Väzby vyplývajúce z Urbanistickej štúdie výškového zónovania hl. mesta SR Bratislavy, 
2016, spracovateľ Magistrát hlavného mesta SR Bratislava  

Vychádzať z UŠ a riešiť osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu mesta, overiť a zapracovať 
nové podnety /viacpodlažná zástavba, viac podzemných podlaží/ na rozvoj predmetného územia. 

C6. Väzby vyplývajúce z Kritérií pre hodnotenie projektov výškových budov: 

Z Koncepcie výškových budov v Bratislave, analýzy - spracovaných v roku 2007 vyplývali rámcové 
kritériá pre hodnotenie predkladaných projektov výškových budov, ktoré sú aktuálne aj v čase 
spracovania UŠ výškového zónovania dnes, a preto na ich podklade je potrebné vychádzať z  
nasledovných kritérií: 

- podporovať projekty zamerané na implementáciu aktuálnych trendov projektovania výškových 
stavieb – mix funkcií, aktívny parter a verejný priestor, tvar-symbol v panoráme mesta, v 
technickom riešení klásť dôraz na ekológiu stavby („inteligentné“ budovy) 

- požadovať vysokú kvalitu architektonického riešenia výškových stavieb – považovať za 
objektivizujúce kritérium pre porovnanie kvality architektonického riešenia a limitu výšky nových 
stavieb na území Bratislavy budovu NBS (111m), ktorá je symbolom s celospoločenským a 
štátnym významom 

- implementácia navrhovaných stavieb do 3D modelov a preverovanie pôsobenia nových výškových 
budov v panoramatických pohľadoch a 3D modeli mesta a z konkrétnych stanovených 
vyhliadkových bodov 

- preferovať územia s rozvojovým potenciálom pre občiansku vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu a zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti s napojením na 
kapacitné systémy dopravy 

- preverovať navrhované výškové budovy vo veternom tuneli, ktorý majú k dispozícii laboratóriá 
Stavebnej fakulty STU – a to pôsobenie vetra na samotnú budovu (jej tvar, dizajn, materiálové 
riešenie, vstupy do budovy), ako aj kumulatívne pôsobenie vo vzťahu k ostatným budovám v okolí 
(najmä výškovým) ako aj zabezpečenie kvality verejného priestoru (eliminovanie nepriaznivého 
pôsobenia zvýšenia veternosti a turbulencií v okolí budov) v prípade zvýšeného pohybu chodcov, 
otvorených terás a detských ihrísk v blízkosti navrhovaných výškových objektov je potrebné 
experimentálne overiť veternú situáciu. 
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Zástavba svahovitých terénov mesta najmä vo vizuálne exponovaných terénoch mesta ako sú: 
záhradné mesto (Staré Mesto), Vinohrady, Koliba, Kramáre (Nové Mesto), Dlhé Diely (Karlova Ves), 
preukázala, že optimálne sú nižšie hladiny zástavby kopírujúce terén s možnými lokálnymi akcentmi nie 
však výškovými stavbami na terénnych vyvýšeninách. Konfigurácia terénu vytvára dostatočnú dynamiku 
pre vnímanie obrazu mesta a jeho prechodu do lesných masívov a nie je vhodné podporovať ju 
zvyšovaním hladín zástavby. 

C7. Koncepcia územného rozvoja cyklotrás BSK – aktualizácia 2017 
 
Cyklotrasy v území riešiť v súlade s Koncepciou územného rozvoja cyklotrás BSK – aktualizácia 2017, 
schválenej Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 19/2017 zo dňa 17. 02. 2017 zverejnený na 
www.region-bsk.sk.
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D. Vymedzenie riešeného územia: 
 
Vymedzenie riešeného územia pre spracovanie UŠ: 
Riešené územie pozostáva z lokality  Krčace - západ a časti lokality Krčace – východ v  k. ú. Bratislava -  
Dúbravka a k.ú Bratislava - -Karlova Ves.  
Hranice riešeného územia tvorí : 

- zo severu areál verejnej správy (OR PZ IV) a komunikácia Harmincová 
- z východu a juho-východu komunikacie M.Schneidera-Trnavského a Karloveská radiála, 
- z juho-západu a zo západu areál Slovenského metrologického ústavu a hranica CHKO 

Devínskych Karpát. 
Rozloha riešeného územia je: 50,16 ha. 
 
 

 
 
Obr. č. 3 - Vymedzenie riešeného územia 
 

- - - - - - -  hranica riešeného územia 
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Vymedzenie riešeného územia pre širšie vzťahy: 
Hranice riešeného územia pre širšie vzťahy tvorí: 

- zo severu uzlový priestor mesta – priestor Harmincová – Polianky,  
- zo severovýchodu diaľnica D2, 
- z východu lokalita Polianky a masív Malých Karpát, 
- z juhu masív Malých Karpát, Slovenský metrologický ústav  a masív Devínskej Kobyly 
- zo západu masív Devínskej Kobyly. 

 
 

 
 
Obr. č. 4 - Vymedzenie územia širších vzťahov 
 

- - - - - - -  hranica územia širších vzťahov 
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E. Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia: 
 
Urbanistická štúdia bude spracovaná v dvoch alternatívach riešenia. 
 
Alternatívy riešenia UŠ budú spočívať predovšetkým:  
 v návrhu alternatívneho funkčného využitia jednotlivých častí územia 
  v návrhu architektonicko-urbanistickej kompozície celej štruktúry vo vzťahu k okoliu 
 v riešení dopravnej obsluhy územia a v riešení statickej dopravy 
 vo vybavení územia ostatnými zariadeniami technickej infraštruktúry 
 
 
F. Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie: 
 
Požiadavky z hľadiska územného plánovania: 
 
Vyhodnotiť vzťah riešenej koncepcie využitia územia k platnému územnému plánu mesta. 
 
Požiadavky z hľadiska širších vzťahov: 
 
Požiadavky z hľadiska začlenenia riešeného územia do širších územných a priestorových vzťahov 

 V urbanistickej štúdii je potrebné preukázať zapojenie riešeného územia do širšieho zázemia z 
hľadiska funkčno-prevádzkových a územno-priestorových väzieb a vyjadriť prevádzkové a 
územno-kompozičné vzťahy na nadväzujúce územia. 

 Preukázať dopravné napojenie územia na nadradenú dopravno-komunikačnú sieť mestských 
častí a mesta, a to aj vo väzbe na výhľadové usporiadanie komunikačnej siete. 

 Z pohľadu širších dopravných vzťahov spracovať analýzu priepustnosti križovatiek vzhľadom na 
predpokladaný nárast dopravy vyvolaný pripravovanou investičnou výstavbou. 

 Preukázať napojenie územia na nadradené siete a zariadenia technicko-infraštrukturálnej 
vybavenosti dotknutých mestských častí a mesta. 

  Zohľadniť a preukázať väzby na prírodné prvky krajinného zázemia a prvky ÚSES. 
 
Požiadavky z hľadiska urbanistickej koncepcie, priestorového usporiadania a funkčného 
využitia riešeného územia: 
 

 Pri spracovaní štúdie postupovať v súlade s ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov, ktoré 
sa viažu k predmetu obstarania (zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 
364/2004 Z. z. o vodách, zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákon č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane 
zdravia ľudí, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákon č. 
220/2004 Z .z. zákon o ochrane a využití poľnohospodárskej pôdy, zákon č. 223/2001 Z. z. o 
odpadoch, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, všetky v znení neskorších predpisov a požiadavky 
ostatných osobitných predpisov, najmä hygienických, požiarnych a bezpečnostných). 

 Vyjadriť problémy a strety záujmov v riešenom území. 
 Pri celkovej urbanistickej koncepcii vychádzať z analýzy súčasného stavu územia, z poznania 

existujúceho priestoru a jeho adaptabilnosti pre navrhované funkcie, v návrhu funkčného využitia 
územia, jeho profilácie a organizácie zohľadniť potenciál riešeného územia. 

 Vychádzať z podrobnej analýzy územia a ekologického hodnotenia územia, na základe ktorého 
je potrebné územie rozčleniť na menšie sektory. 

 Stanoviť základné požiadavky pre tvorbu novej urbanistickej štruktúry s bezkolíznou dopravnou 
obsluhou územia so zachovaním prepojenia medzi prírodnými prvkami Sitiny a Devínskych 
Karpát, s vytvorením adekvátnej izolačnej zelene s kvalitnou architektúrou. 

 V kontakte na regionálne biocentrum Sitina – Starý Grunt s veľkým podielom existujúcej vzrastlej 
zelene, ktorá vytvára  hodnotný rámec pre areál Letného kúpaliska Rosnička zachovať všetky 
jeho funkcie a rešpektovať ich pri overovaní únosnosti zaťaženia územia novými navrhovanými 
funkciami. V kontakte na areál letného kúpaliska Rosnička navrhnúť dostatočnú optickoizolačnú 
zeleň. 

 Preveriť intenzitu využitia územia na podklade regulácie stanovenej v ÚPN hl. m. SR Bratislavy 
rok 2007 v znení zmien a doplnkov – v južnej časti na základe regulatívov pre vnútorné mesto 
a v severnej časti na základe regulatívov pre vonkajšie mesto. 
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 Z hľadiska hmotovo-priestorového vytvoriť novú urbánnu štruktúru napájajúcu sa na existujúcu 
a navrhovanú dopravnú sieť a technickú infraštruktúru. 

 Vytvárať kvalitné urbánne prostredie s vysokým podielom verejných priestranstiev a verejne 
prístupnej zelene. 

 V riešení uplatniť v súlade s funkčným využitím územia: kompozičné, urbanisticko-
architektonické podmienky (urbanistické osi, priehľady, dominanty, silueta), podmienky 
dotvorenia konkrétnych priestorov ulíc, určiť spôsob zástavby, overiť výškové zónovanie, 
podlažnosť, udržanie štýlovej jednoty a pod. 

 Stanoviť regulatívy funkčného a priestorového využitia pre jednotlivé sektory, uličné a stavebné 
čiary, štruktúru zelene, dopravu a technickú infraštruktúru a vymedziť verejnoprospešné stavby. 

 Stanoviť etapizáciu výstavby riešeného územia s prihliadnutím na vlastnícke vzťahy v území.  
 Spracovať samostatnú kapitolu socio-ekonómia a demografia s nasledovným obsahom: 

 Základné socioekonomické a demografické údaje a ich vplyv na širšie územie mestských 
častí, od ktorých je možné odvodiť základné potreby občianskej vybavenosti pre obyvateľov 
zóny 

 Preveriť výhľadovú optimálnu demografickú veľkosť vo väzbe na únosnosť územia 
 Riešiť návrh trvalo bývajúceho obyvateľstva a jeho prognózu vývoja 
 Preveriť demografické charakteristiky vo väzbe na navrhovanú vybavenosť 
Trh práce - zamestnanosť 
 Preveriť rozsah pracovných príležitostí a štruktúru zamestnanosti v území 
 Riešiť štruktúru pracovných príležitostí podľa navrhovaných funkcii 
 Uplatniť bilančné ukazovatele zamestnanosti z hľadiska zaťaženosti územia 
Z hľadiska zhodnotenia limitov využitia pozemkov a stavieb uviesť v bilanciách nasledovné 
ukazovatele urbanistickej ekonómie: 
 Plochy urbanistických blokov v m2 
 Podlažná plocha plocha: nadzemná, podzemná 
 Stavebný objem 
 Plochy zelene – koeficient zelene KZ  
 Index podlažných plôch IPP 
 Koef. zastavaných plôch IZP 
 Počet podzemných a nadzemných podlaží 
 Počet parkovacích miest 
 Počet pracovných príležitostí 
 Podiel OV v účelových jednotkách 

 Preveriť ekonomické zhodnotenie návrhu riešenia 
 Podmieňujúce investície 
 Objemové investície 
 Ekonomická efektívnosť využitia územia. 

 
Požiadavky z hľadiska verejného dopravného vybavenia územia 
 

 V širších vzťahoch dokumentovať dopravné riešenia na susedné zóny a ich vzájomné väzby 
s prepojením na celomestský komunikačný systém. 

 Na dopravnú kostru územia, ktorá bude tvorená miestnymi komunikáciami, využiť dostupné 
pozemky, ktoré sa nachádzajú v riešenom území a sú vo vlastníctve Mestskej časti Karlova Ves 
a Dúbravka a  Hl. m. SR Bratislavy, formou následných pozemkových úprav. 

 V riešenom území rešpektovať výhľadové dopravné stavby v zmysle Územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy, 2007, v znení zmien a doplnkov, a to nosný systém MHD s plánovanou 
zastávkou a hlavnú cyklotrasu – Dúbravskú trasu. 

 Dopravnú obsluhu územia riešiť pripojením na jestvujúcu komunikačnú sieť v súlade s STN 
736110-Z2, STN 73 6102 a ostatnými platnými predpismi. 

 Dopravné napojenie navrhovanej lokality „Krčace“ na nadradený komunikačný systém 
požadujeme navrhnúť v zmysle príslušných STN s ohľadom na očakávaný nárast intenzity 
cestnej premávky v danej lokalite, ako aj s dôrazom na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky 
v dotknutých dopravných uzloch a komunikáciách. 

 Parametre a kategorizáciu komunikácií navrhnúť s ohľadom na očakávaný nárast novej zdrojovo 
- cieľovej dopravy ako aj s ohľadom na priťaženie komunikačnej siete a dopravných uzlov v širšej 
lokalite. 
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 Riešiť dopravné sprístupnenie, a statickú dopravu riešeného územia. 
 Parkovanie v rámci málopodlažnej bytovej zástavby riešiť vytvorením dostatočných plôch v rámci 

vlastných pozemkoch. 
 Spracovať výpočet nárokov na statickú dopravu v zmysle platnej STN 736110/Z2, nároky 

bilancovať aj jednotlivo pre navrhnuté jednotky územia (pozemky, sektory a pod.), 
 Parkovanie v rámci zmiešaného územia bývania a občianskej vybavenosti riešiť v súlade STN 

736110-Z2. 
 Overiť požiadavku vytvorenia podzemných parkovísk maximálne 30% z plochy vo funkčnej 

ploche Mestská zeleň – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy – kód 1110. 
 Smerovanie navrhovaných peších a cyklistických trás orientovať na vzťahy k rekreačným cieľom, 

zastávkam MHD, občianskej vybavenosti a prepojiť na okolité existujúce pešie a cyklistické trasy 
so šírkovým usporiadaním v zmysle STN 736110-Z2, STN 73 6056, STN 73 6057 a ostatnými 
platnými predpismi“. 

 V riešenom území navrhnúť komunikácie pre peších s ohľadom na existujúce pešie vzťahy v 
riešenom území a zároveň pri sklone väčšom ako 9% avšak max. 12%  pešie komunikácie zriadiť 
ako bezbariérové. 

 Nové komunikácie v riešenom území riešiť v šírkovom usporiadaní umožňujúcom vedenie trás 
verejného technického vybavenia a navrhnúť ich zatriedenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 

 Vyhodnotiť vplyv zvýšeného nárastu dopravného zaťaženia na priľahlej komunikačnej sieti, pri 
dopravno-kapacitnom posúdení postupovať v zmysle Metodiky dopravno-kapacitného 
posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov. 

 Zaoberať sa obsluhou územia MHD (analyzovať možnosti obsluhy riešeného územia existujúcou 
infraštruktúrou MHD alebo jej prispôsobením potenciálnemu vzniku nových prepravných 
požiadaviek), dostupnosťou zastávok v štandardnej izochróne 5 minút, stanoviť potenciálnu 
produkciu ciest a potrebu zvýšenia existujúcich prepravných kapacít dotknutých liniek MHD. 

 V prípade zriaďovania obsluhy územia autobusovou linkou MHD uvažovať s komunikáciami 
takých rozmerov, aby bola prevádzka autobusmi bezpečná a technicky možná, t.j. nutnosť 
priestorových rezerv pre zastávky MHD, nutnosť zriadenia dostatočnej priestorovej rezervy pre 
obratisko autobusov, zamedzenie zriaďovania kolmého parkovania na komunikáciu kde je 
prevádzkovaná MHD, atď... 

 Dopravno-inžinierske úpravy vo všetkých dotknutých dopravných uzloch na základe záveru 
analýz musia zodpovedať nárokom priťaženia komunikačnej siete v celej lokalite zahrňujúc 
nárast zdrojovo - cieľovej dopravy pre budúce plánované investície, ako aj intenzitám 
dopravného prúdu v špičkových hodinách vychádzajúc z dopravno-kapacitného posúdenia 
dopravných uzlov a komunikácií v predmetnej ako aj širšej dotknutej lokalite. 

 Pri návrhu nových lokalít IBV, RD a OV v blízkosti existujúcej zbernej miestnej komunikácie (ul. 
Karloveská, resp. M. Schneidera - Trnavského) posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť 
pásma prípustných hladín hluku v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien 
a predpisov. 

 
Požiadavky z hľadiska verejného technického vybavenia územia 
 

 Jednotlivé rozvody a zariadenia technickej infraštruktúry ako aj verejné prípojky je potrebné riešiť 
bezkolízne sa napojením na existujúce siete. 

 Návrh technickej vybavenosti riešiť podľa jej systémov /zásobovanie vodou, odkanalizovanie, 
vodné toky, zásobovanie el. energiou, zásobovanie plynom, zásobovanie teplom, 
telekomunikačné rozvody, verejné osvetlenie a pod./. 

Zásobovanie vodou 
 Vzhľadom na členitosť územia posúdiť tlakové pomery. 
 Vo väzbe na návrh využitia územia, navrhnúť vodovodný systém napojený na potrubia verejnej 

vodovodnej siete a nad úrovňou kóty terénu 240 m n.m navrhnúť zariadenie pre zvýšenie 
prevádzkového tlaku vo vodovodnej sieti. 

 V návrhu vodovodnej siete vychádzať z požiadavky jej maximálneho zokruhovania. 
 Trasy vodovodných a kanalizačných potrubí umiestňovať v zelených pásoch resp. chodníkoch 

novonavrhovaných komunikácii. 
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 Rešpektovať verejné vodovody 2xDN800 celomestského významu, zásobné vodovody DN500, 
DN400, DN300, DN200 patriace do III. tlakového pásma bratislavského vodovodného systému 
(max/min hladina vo VDJ 271,4/265,9 m n.m.) a kanalizačný zberač AVIII DN2400/2300, 
DN2300, AVIII-2 DN1200, ktoré prechádzajú okrajom záujmového územia. 

 Existujúce vodohospodárske zariadenia rešpektovať vrátane ich pásma ochrany v súlade s § 19 
Zák. č. 442/2002 Z.z. „O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách" . Pásmo ochrany 
existujúcich i navrhovaných VH sietí je:  
...vodovod DN100-500 - 1,50 m od vonkajšieho obrysu potrubia vodorovne na obidve strany 
... vodovod DN800 - 5,0 m od vonkajšieho obrysu potrubia vodorovne na obidve strany 
... kanalizácia DN2400/2300 - 3,0 m od vonkajšieho obrysu potrubia vodorovne na obidve strany. 

 V trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie, reklamné tabule, 
billboardy alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k 
verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 
vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. 

 Riešenie verejného technického vybavenia musí zohľadňovať kapacitné pokrytie potrieb 
vyjadrených vo vodohospodárskej bilancii navrhovaného funkčného využitia a organizácie 
územia. Vo vodohospodárskej časti žiadame podrobne zdokumentovať nároky na pitnú a 
požiarnu vodu a výšku zástavby množstvo splaškových a vyčíslenie odtokového množstva 
zrážkových vôd pri súčasnom a navrhovanom koeficiente odtoku z riešenej zóny. Výpočet 
potreby vody je nutné previesť podľa prílohy č.1 Vyhlášky ministerstva životného prostredia SR 
č. 684/2006 zo dňa 14.11.2006. V prípade požiadavky na zásobovanie vodou a odkanalizovanie 
viac ako 5000 obyvateľov v zóne Krčace bude nutné zabezpečiť vodohospodársku štúdiu s 
hydrotechnickým posudkom s cieľom optimalizácie hlavných vodárenských kapacít v súčinnosti 
s BVS. 

 Návrh musí rešpektovať Územný generel zásobovania vodou a odkanalizovania hl. m. SR 
Bratislavy. 

 Verejné vodohospodárske siete vrátane ochranného pásma je nutné umiestňovať vo verejných 
komunikáciách, resp. verejne prístupných koridoroch s minimálnou šírkou a s únosnosťou 
povrchu umožňujúcou vjazd servisných vozidiel prevádzky. Verejný vodovod a verejnú 
kanalizáciu je nutné navrhovať v súlade s platnými normami najmä STN 73 6005, STN 755401, 
OTN 755411 STN 75 6101 a ostatnými súvisiacimi normami. 
 

Odkanalizovanie územia: 
 Riešiť v súlade s koncepciou mesta. 
 V návrhu uvažovať s kanalizáciou delenej sústavy, splaškové vody odvádzať v orientácii na 

zberač A VIII, dažďové vody zadržiavať na riešenom území /vsakovacie a retenčné zariadenia/ 
 Spracovať bilancie splaškových a dažďových odpadových vôd pre navrhovaný rozvoj územia. 
 Vzhľadom na konfiguráciu terénu je nutné navrhnúť na hranici lesa ochranu záujmového územia 

pred cudzími vodami (záchytné priekopy). 
Zásobovanie elektrickou energiou: 

 Spracovať bilancie potreby elektrickej energie pre navrhovaný rozvoj územia. 
 Preveriť navrhované zrušenie vzdušného elektrického vedenia 2x110 kV Krčace – Lamač (v 

zmysle ÚPN R BSK). 
 Rešpektovať jestvujúce a navrhované zariadenia VVN sústavy 
 Rešpektovať a zohľadniť energetické zariadenia vrátane ich ochranných pásiem, v zmysle 

zákona NR SR č.656/2004 Z. z. o energetike. 
 

Zásobovanie plynom: 
 Spracovať bilancie potreby plynu pre navrhovaný rozvoj územia. 
 Rešpektovať a zohľadniť plynovodné zariadenia a vedenia vrátane ich ochranných pásiem, 

v zmysle zákona NR SR č.656/2004 Z. z o energetike. 
Zásobovanie teplom: 

 Spracovať bilancie potreby tepla pre navrhovaný rozvoj územia. 
 
Telekomunikácie: 

 Rešpektovať existujúce telekomunikačné siete. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným 
pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona 
č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
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 Riešiť napojenie územia na telekomunikačnú sieť. 
 Križovania a súbehy navrhovaných inžinierskych sietí s PTZ je potrebné, riešiť podľa STN 73 

6005. 
 

Protipožiarne zabezpečenie: 
Zohľadniť najmä tieto všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi: 

 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 
 vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,  
 vyhlášku MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov, 
 vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov,  
 vyhlášku MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 

 
Požiadavky z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia 
 

 S ohľadom na polohu riešeného územia na hranici vnímania prírodného masívu Devínske 
Karpaty a významu z hľadiska tvorby krajiny zachovať prepojenie medzi prírodnými prvkami 
Sitiny a Devínskych Karpát. 

 Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (ďalej RÚSES)  je 
celé riešené územie súčasťou provinciálneho biokoridoru Malé Karpaty.  Devínske Karpaty sú 
provinciálnym biocentrom Devínska  Kobyla. Juhovýchodnou časťou riešeného územia (pri 
Slovenskom metrologickom ústave) prechádza regionálny biokoridor, ktorý prepája regionálne 
biocentrum Sitina-Starý grunt, Krčace, Sihoť a spája provinciálne biocentrum Devínska Kobyla s 
regionálnym biocentrom Sitina-Starý grunt a s masívom Malých Karpát.  Riešené územie pri 
komunikácii Harmincova sa nachádza v blízkosti regionálneho biocentra Sitina-Starý grunt. 

 Zohľadniť funkcie zelene jestvujúcich záhrad a funkcie navrhovanej zelene ako prvkov funkčných 
na úrovni M-ÚSES. 

 Zachovať pufrovaciu zónu biocentier v rozsahu ochranného pásma lesa 50 m, nelesnú drevinovú 
vegetáciu a vzrastlé dreviny v riešenom území. 

 Umiestňovať vzrastlé stromy do plôch statickej dopravy. 
 Uskutočniť dendrologické zhodnotenie najmä hodnotnejších  drevín v území s návrhom na ich 

zachovanie a príp. zakomponovanie do navrhovaných sadovníckych úprav. 
 Realizovať  v  riešenom  území   inventarizačný  prieskum   pre  zistenie  výskytu  chránených 

druhov rastlín a živočíchov  a  navrhnúť prípadné  nápravné opatrenia v súlade so zákonom. 
 Zadržiavať vodu v krajine, navrhnúť opatrenia proti dôsledkom klimatických zmien (prívalové 

dažde, prehrievanie územia, erózia pôdy a iné). 
 Riešenie UŠ musí preukázať súlad so záujmami ochrany prírody a krajiny v území, v rámci 

krajinnej štruktúry je potrebné rešpektovať okolitú vegetáciu na riešených a kontaktných 
parcelách. 

 Posúdiť územie z hľadiska prvkov ekologickej stability RÚSES a jeho aktualizácie premietnutej 
do ÚPN hl. m. SR Bratislavy, rok 2007. 

 Vypracovať bilanciu predpokladaného odňatia PP v zmysle ustanovení zákona č.220/2004 Z. z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, v znení neskorších predpisov. 

 Pri návrhu riešenia rešpektovať ustanovenia zákona č. 17/1992 zb. o životnom prostredí 
a zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a s nimi súvisiace predpisy. 

 Vyhodnotiť územia z hľadiska hlukových pomerov pred i po návrhu jednotlivých objektov 
a stanoviť predbežný spôsob zabezpečenia požadovanej akustickej pohody, najmä akusticky 
citlivých funkcií ako bývanie, príp. školstvo, zdravotníctvo a pod. 

 Hranice navrhovaného zastavaného územia musia rešpektovať pásma prípustných hladín hluku. 
 Predbežné vyhodnotiť svetlotechnické pomery z hľadiska rešpektovania svetlotechnických 

noriem. 
 Vyhodnotiť predpokladanú produkciu odpadov v riešenom území a spôsob nakladania 

s produkovanými odpadmi. 
 
 
Požiadavky z hľadiska ochrany pamiatok a archeologických lokalít 
 

 Riešené územie nie je pamiatkovo chránené 
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Požiadavky z hľadiska regulácie 
 
Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania urbanistických blokov vrátane limitov využitia, 
zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb, zásady a regulatívy začlenenia stavieb do okolitej 
krajiny, napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia v podrobnosti zodpovedajúcej 
cieľu spracovania a rozsahu územia urbanistickej štúdie je potrebné formulovať v nasledovnej štruktúre: 

 Regulatívy funkčného využitia územia v členení na prevládajúce funkčné využitie, prípustné 
funkčne využitie, prípustné funkčne využitie v obmedzenom rozsahu a neprístupné funkčné 
využitie. 

 Regulatívy priestorového usporiadania v rozsahu: uličné a stavebné čiary, vymedzenie verejných 
priestorov spoločenského kontaktu (ulica, námestie, park, rekreačná plocha a pod.). 

 Regulatívy intenzity využitia územia v členení max. výška zástavby, možnosť umiestnenia 
dominanty,  maximálny index zastavaných plôch, minimálny koeficient zelene, maximálny index 
podlažných plôch, maximálna podlažnosť objektov vo vzťahu k terénu – maximálny počet 
odvnímateľných podzemných a nadzemných podlaží. 

 Ekologické regulatívy v členení  minimálny koeficient zelene, minimálny koeficient zelene na 
rastlom teréne, umiestnenie vzrastlých stromov, pufračné zóny. 

 Regulatívy dopravného vybavenia. 
 Regulatívy technického vybavenia. 

 
G. Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti urbanistickej štúdie 
 
UŠ bude spracovaná v zmysle zákona 50 / 1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov a v zmysle vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 55 / 2001 Z. z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 
 
UŠ bude pozostávať z textovej, tabuľkovej a grafickej časti. 
 
Textová časť – obsah: 

 Základné identifikačné údaje 
 Vymedzenie riešeného územia 
 Väzby na ÚPN hl. m. SR Bratislavy a prerokované územnoplánovacie podklady 
 Charakteristika z doplňujúcich prieskumov a rozborov – limity využitia územia 
 Návrh priestorového a funkčného využitia územia regulačných blokov 
 Návrh organizácie a využitia územia 
 Demografia 
 Občianska vybavenosť, šport a rekreácia 
 Návrh riešenia verejnej dopravnej infraštruktúry 
 Návrh riešenia verejnej technickej infraštruktúry 
 Ochrana prírody, tvorba krajiny, prvkov ÚSES a ozelenenia územia 
 Životné prostredie 
 Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia, návrh zastavovacích 

podmienok 
 Návrh zmien a doplnkov v metodike textovej časti ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007, v znení zmien 

a doplnkov 
 Vyhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy 
 Ukazovatele urbanistickej ekonómie a technicko-ekonomické zhodnotenie územia 

 
Tabuľková časť – obsah: 

 Bilancie riešeného územia 
 Nároky na statickú dopravu 
 Bilancia zdrojov a potrieb pitnej vody, odkanalizovanie územia 
 Bilancia zdrojov a potrieb elektrickej energie a plynu 

 
Grafická časť – obsah: 
1. širšie vzťahy – mierka 1 : 5 000 
2. riešené územie – mierka 1 : 2 000 

 Limity a problémy v území 
 Komplexný urbanistický návrh 
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 Návrh riešenia dopravy 
 Návrh riešenia technickej infraštruktúry formou samostatných výkresov pre jednotlivé systémy 

resp. alternatívne formou vhodne združených výkresov /vodovod, odkanalizovanie, vodné toky, 
zásobovanie plynom, zásobovanie teplom, zásobovanie el. energiou, telekomunikácie/ 

 Ochrana prírody, tvorba krajiny, prvkov ÚSES a ozelenenia územia 
 Návrh regulácie územia 
 Vizualizácie urbanisticko-hmotového riešenia zástavby s priemetom investičných zámerov 

v riešenom území 
 Návrh zmien a doplnkov v štruktúre grafickej časti ÚPN hl. m. SR Bratislavy(2007) v znení zmien 

a doplnkov v M 1 : 10 000 
 
Počet vyhotovení – počet paré pre potreby prerokovávania. 
 
 
H. Požiadavky na prerokovanie urbanistickej štúdie a subjekty prerokovania 
 
Zadanie. 

Podľa § 4 zákona č. 50 /1976 Zb. v znení neskorších predpisov, obsah a rozsah urbanistickej 
štúdie sa určuje v jej zadaní, na ktoré dáva súhlas orgán územného plánovania, ktorý garantuje štátne, 
regionálne, resp. komunálne záujmy. Obsah a rozsah UŠ Krčace bol určený v zadaní, ktoré bolo 
prerokované v etape návrhu zadania s dotknutými subjektmi uvedenými v rozdeľovníku. 
 
Urbanistická štúdia. 

Počas spracovania UŠ bude uskutočnený min. 1 kvalitársky výbor. Prerokovanie štúdie v súlade 
s ustanoveniami zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.51/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii zabezpečí obstarávateľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. 

Obstarávateľ v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou dohodne rokovanie so zástupcami  
Komisie výstavby a územného plánu pri Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava – Karlová Ves a Komisie 
územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít pri Miestnom zastupiteľstve MČ 
Bratislava Dúbravka. 
 
Zoznam účastníkov prerokovania UŠ Krčace: 
 

1. Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, 
1 vyhotovenie, 

2. Mestská časť Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, 821 08 Bratislava, 1 vyhotovenie, 
3. Magistrát Hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám., č. 1, 814 99 Bratislava 1, oddelenie 

dopravného inžinierstva, 1 vyhotovenia, 
4. Magistrát Hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám., č. 1, 814 99 Bratislava 1, oddelenie stratégií 

rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích podkladov, 1 vyhotovenia, 
5. Magistrát Hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám., č. 1, 814 99 Bratislava 1, oddelenie 

obstarávania územnoplánovacích dokumentov, 1 vyhotovenia, 
6. Magistrát Hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám., č. 1, 814 99 Bratislava 1, 1 vyhotovenie, 
7. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor územného plánu GIS a ŽP, odbor  

dopravy, Sabinovská ul., č. 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25, 2 vyhotovenia, 
8. Okresný úrad v Bratislave - Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, 

Tomášiková 46, 832 05 Bratislava , 1 vyhotovenie, 
9. Okresný úrad Bratislava - Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 5 vyhotovení, 
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 1 paré, 
11. Štátna ochrana prírody SR – Regionálna správa ochrany prírody a krajiny (ŠOP SR –RCOP 

Bratislava), Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava, 1 vyhotovenie, 
12. Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát, odbor dopravného inžinierstva, Špitálska 

ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1, 1 vyhotovenie, 
13. Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 

05 Bratislava, 2 vyhotovenia, 
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hl. m. SR Bratislavy, Ružinovská ul. č. 8, P.O. Box 26, 

820 09 Bratislava 29, 1 vyhotovenie, 
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15. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského ul. č. 6, 
811 07 Bratislava 1, 1 vyhotovenie, 

16. Okresný úrad Bratislava - Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 1 paré 
17. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava, Prešovská 48, 826 46, Bratislava 29, 

1 vyhotovenie, 
18. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Bratislava, Riaditeľstvo OZ, 

Karloveská ul., č. 2, 842 17 Bratislava 4, 1 vyhotovenie, 
19. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, 1 vyhotovenie, 
20. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova ul., č. 6, 810 00 Bratislava 1, P.O.BOX 292, 

1 vyhotovenie 
21. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, 

1 vyhotovenie, 
22. Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, 1 vyhotovenie, 
23. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy, č. 44/b, 825 11 Bratislava 26, 1 vyhotovenie, 
24. Telekom, a. s., Nám. slobody 6, 817 62 Bratislava 15, 1 vyhotovenie, 
25. Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska ul., č. 1, 814 52 Bratislava 1, 1 vyhotovenie, 
26. Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, divízia civilného letectva, divízia 

vnútrozemskej plavby, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21, 1 vyhotovenie, 
27. Archeologický ústav SAV Nitra, Akademická ul., č. 2, 947 05 Nitra, 1 vyhotovenie, 
28. SITEL, spol. s r.o., Kopčianska cesta, č. 16, 851 01 Bratislava 5, 1 vyhotovenie, 
29. Orange Slovensko, a.s., Prievozská ul., č. 6/A, 821 09 Bratislava, 1 vyhotovenie, 
30. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova ul., č. 36, 851 01 Bratislava, 1 vyhotovenie, 
31. Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, 

1 vyhotovenie, 
 


