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Č. SUBJEKT STANOVISKO POZN. 
Č. PRIPOMIENKY VYHODNOTENIE ODÔVODNENIE 

1. Mestská časť Bratislava –  
Karlová Ves 
Námestie sv. Františka 8 
842 62 Bratislava 

List zn. KR/UR/1625/2018/10752/DK zo dňa: 21.06.2018  
Po oboznámení sa s predloženým materiálom - „Návrh zadania Urbanistickej štúdie Krčace - Karlová Ves, Dúbravka“ (ďalej len „Návrh 
zadania UŠ Krčace“) - si dovoľujeme zaujať nasledujúce stanovisko. 

01 

1. V časti „A“ Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej 
štúdie“ je uvedené, že „ UŠ Krčace “ v zmysle § 4 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov bude 
použitá ako podklad pre zmeny a doplnky UPN hl. m. SR 
Bratislavy. V súlade s výsledkami prerokovania bude zároveň 
slúžiť ako podklad pre usmerňovanie investičnej činnosti v 
území, územné rozhodovanie stavebného úradu a nové 
usporiadanie vlastníckych a užívateľských pomerov formou 
pozemkových úprav. S takýmto určením špecifického účelu 
použitia UŠ Krčace nesúhlasíme. Urbanistická štúdia môže byť 
spracovaná ako podklad pre zmeny a doplnky Územného 
plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a 
doplnkov (ďalej len „ÚP BA“), alebo môže riešiť niektoré 
špecifické územno-technické, krajinno-ekologické, 
environmentálne, urbanistické alebo architektonické 
problémy v území ako podklad pre územné rozhodovanie. 
Vyššie uvedené úlohy, resp. účely nemôže naraz splniť jedna 
urbanistická štúdia. 

Akceptuje sa 
čiastočne. 

Špecifický  účel bol upravený v zadaní, je 
stanovený v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Uvedený paragraf nevylučuje použitie na viac 
účelov. Je bežnou praxou, že ak pri spracovaní 
urbanistickej štúdie ktorá overuje územný 
plán na základe riešenia niektorých  
špecifických územno-technických, krajinno-
ekologických, environmentálnych, 
urbanistických problémov v území vznikne 
potreba zmeny územného plánu, tak sa 
využije aj ako podklad pre zmeny a doplnky s 
tým, že navrhované priestorové usporiadanie 
a funkčné využitie územia vyžadujúce si zmeny 
a doplnky územného plánu, bude možné 
využiť pre územne rozhodovanie až po ich 
schválení príslušným orgánom územného 
plánovania. Znenie textu v časti „A“ Určenie 
špecifického účelu použitia urbanistickej 
štúdie“ bolo upravené v zadaní nasledovne: 
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 
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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. (Dorokované dňa 
14.09.2018.) 
Ďalšia dikcia stavebného zákona - § 37 odst.1 
uvádza okrem iného, že ak pre územie nebol 
spracovaný územný plán obce alebo zóny, 
podkladom na vydanie územného rozhodnutia 
sú spracované územnoplánovacie podklady 
podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa 
§ 7a; ..., kde spadajú aj projekty pozemkových 
úprav.  

2. V časti „C. Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z 
územnoplánovacej dokumentácie“ absentujú požiadavky 
vyplývajúce zo Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu 
regiónu Bratislavský samosprávny kraj, ktoré boli schválené 
Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 
29.09.2017 uznesením č. 94/2017 a ktorých záväzná časť bola 
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 3/2017 zo dňa 29.09.2017 
súčinnosťou od 26.10.2017. 
 

Akceptuje sa. V návrhu zadania bolo explicitne  uvedené, že 
UŠ bude rešpektovať väzby vyplývajúce 
z riešenia a zo záväzných častí ÚPN R BSK, 
v znení zmien a doplnkov. Bratislavský 
samosprávny kraj vo svojom stanovisku zn. 
05959/2018/NP-3 zo dňa: 12.4.2017    súhlasí 
s Návrhom zadania Urbanistickej štúdie Krčace 
– Karlova Ves, Dúbravka po rešpektovaní 
pripomienok a záväzných regulatívov záväznej 
časti ÚPN R BSK v znení  zmien a doplnkov. 
Pripomienky BSK sú zapracovane v zadaní. 
Navyše bol do zadania doplnený i regulatív 
1.4.1.4, ktorý žiada zamedzovať vytváraniu 
monoštrukturálneho sídelného rozvoja 
v záujme zabezpečenia funkčnosti a odolnosti 
sídelného prostredia. 

 

3. V tejto časti „C“ Návrhu zadania UŠ Krčace sú uvedené 
nesprávne, resp. zavádzajúce spôsoby využitia funkčnej 
plochy málopodlažná zástavba obytného územia (kód funkcie 
102), ktoré boli ustanovené v ÚP BA. Jedná sa o prípustné a 
neprípustné spôsoby využitia funkčnej plochy a o doplňujúce 
ustanovenia, ktoré v ÚP BA stanovené nie sú. 

Akceptuje sa. Nesprávne uvedené spôsoby využitia funkčnej 
plochy málopodlažná zástavba obytného 
územia sú v zadaní nahradené správnymi 
spôsobmi využitia predmetnej funkčnej 
plochy. 
 

 

4. V tejto časti „C“ Návrhu zadania UŠ Krčace sú uvedené Akceptuje sa. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných  
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nesprávne hodnoty, ustanovené v ÚP BA, regulatívov 
intenzity využitia rozvojových území vo vnútornom meste - 
MC Karlova Ves - indexov zastavaných plôch (IZP) pre funkčnú 
plochu zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, 
kód funkcie 501, kód regulácie H. 

častí Územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy sú upravené v zadaní v zmysle 
stanoviska Hl.m. SR Bratislavy zn. MAGS 
OOUPD 41943/18-331615 zo dňa: 17.5.2018. 

5. V časti „D“ Vymedzenie riešeného územia“ je riešené územie 
vymedzené tak, že pozostáva z dvoch samostatných lokalít 
(lokalita A Krčace a lokalita B Harmincová). S takýmto 
vymedzením riešeného územia UŠ Krčace nesúhlasíme, 
Grafické vymedzenie územia širších vzťahov absentuje úplne. 

Akceptuje sa.  Riešené územie nebude delené na dve 
samostatné lokality A a B. Pod obrázok č. 4 
Vymedzenie územia širších vzťahov bude 
doplnená legenda – „hranica územia širších 
vzťahov“. 
Upravia sa obr. č. 1, č. 3 a č. 4. a primerane 
aj textová časť. 

 

6. V časti „E“ Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia“ je 
uvedené, že nie sú. S takýmto návrhom zásadne nesúhlasíme 
a žiadame, aby UŠ Krčace bola spracovaná minimálne v dvoch 
alternatívach. 

Akceptuje sa. Urbanistická štúdia Krčace bude spracovaná 
v dvoch alternatívach riešenia, uvedené bude 
adekvátne upravené v kap. „E“. 

 

7. Časť „F. Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie“ a najmä jej 
súčasť „Požiadavky z hľadiska regulácie“ je spracovaná 
absolútne nedostatočne. Zásadne nesúhlasíme s navrhnutým 
členením regulatívov na požadované a odporúčané. 

Akceptuje sa. V zadaní sú „Požiadavky z hľadiska regulácie“ 
prepracované a doplnené. 
 
.    

 

8. Nesúhlasíme, aby regulatívy intenzity využitia územia boli 
minimalizované na neprípustné spôsoby zastavania územia a 
maximálnu podlažnosť objektov vo vzťahu k terénu - 
maximálny počet odvnímateľných podzemných a nadzemných 
podlaží. 

Akceptuje sa. Regulatívy intenzity využitia územia sú v 
zadaní upravené nasledovne:  max. výška 
zástavby, 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. 

 

9. Podobne aj rozsah navrhnutých ekologických regulatívov - 
index zelene na rastlom teréne považujeme za nedostatočný. 

Akceptuje sa. V zadaní sú ekologické regulatívy upravené 
nasledovne: minimálny koeficient zelene, 
minimálny koeficient zelene na rastlom teréne, 
umiestnenie vzrastlých stromov, pufračné 
zóny. 

 

10. Nesúhlasíme, aby záväzné funkčné využitie vyplývajúce z 
platnej ÚPD bolo začlenené medzi odporúčané regulatívy 
funkčného využitia územia. Odporúčané regulatívy zástavby 
územia, keďže nestanovujú maximálne a záväzné limity a 

Akceptuje sa. V zadaní sú požiadavky na regulatívy 
prepracované, upravené a doplnené. 
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obmedzenia, považujeme za zbytočné. 
11. Návrhu zadania UŠ Krčace absentuje zhodnotenie 

spracovaného územnoplánovacieho podkladu, resp. 
akákoľvek zmienka o spracovanej Urbanistickej štúdii lokality 
„Krčace“ - Dúbravka (objednávateľ - DIVERSO DEVELOPMENT 
Bratislava v súčinnosti s MČ Karlova Ves a MČ Dúbravka, 
zhotoviteľ - AŽ PROJEKT s.r.o. a ATELIER ART s.r.o, dátum - 
október 2008). 

Akceptuje sa.  Zhodnotenie UŠ Krčace je doplnené v kap. „C“ 
 zadania. 

 

12. Návrh zadania UŠ Krčace bol predmetom rokovania Komisie 
výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 4.4.2018. Komisia predložený materiál prerokovala a 
požiadala, aby v rámci určenia špecifického účelu použitia 
predmetnej urbanistickej štúdie bol vybraný konkrétny účel a 
k nemu prislúchajúce hlavné ciele riešenia v záujme regulácie 
funkčného využitia a intenzity využitia riešeného územia. 

Akceptuje sa. Kapitola „B“ bola v zadaní upravená v zmysle 
akceptovaných pripomienok vznesených v 
rámci prerokovania návrhu zadania. 

 

13. Ďalej komisia požiadala doplniť do hlavných cieľov riešenia 
urbanistickej štúdie zabezpečenie regionálneho biokoridoru 
spájajúceho masív Sitiny a Devínskych Karpát. 

Akceptuje sa. Nasledovný text bol doplnený do kap. „B“ 
zadania: „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“. 

 

14. Návrh stanoviska Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k 
Návrhu zadania UŠ Krčace bol predmetom rokovania Komisie 
výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 6.6.2018. 

Berie sa na 
vedomie. 

  

15. Na záver stanoviska Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves si 
dovoľujeme uviesť, že predložený Návrh zadania UŠ Krčace 
nepredstavuje dokumentáciu, na základe ktorej by bolo 
možné spracovať kvalitnú urbanistickú štúdiu. Keďže obsahuje 
návrhy, s ktorými zásadne nesúhlasíme a keďže ďalšie návrhy 
vôbec neobsahuje, a keďže predmetná urbanistická štúdia má 
byť obstarávaná v súčinnosti s Mestskou časťou Bratislava-
Karlova Ves, žiadame prepracovať predložený materiál a 
opätovne ho prerokovať. 

Akceptuje sa. Zadanie UŠ Krčace bolo upravené v zmysle 
vyhodnotenia vznesených pripomienok 
k návrhu zadania a v zmysle dorokovania 
uplatnených pripomienok konaného dňa 
14.09.2018 na MÚ MČ Bratislava-Karlova Ves. 
Záznam z dorokovania bude tvoriť prílohu 2 
zadania. Následne bude upravené zadanie 
s prílohami predložené MČ Bratislava-Karlova 
Ves, MČ Bratislava-Dúbravka a Hlavnému 
mestu SR Bratislava na odsúhlasenie. 
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2. Mestská časť Bratislava – 
Dúbravka 
Žatevná 2 
821 08 Bratislava 

List zn. OÚR-8156/3648/2018/Be zo dňa: 25.5.2018  02 
1. V zmysle schváleného ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007, v znení 

jeho zmien a doplnkov, sa jedná o rozvojové územie. Pre 
predmetnú lokalitu nie je spracovaný územný plán v 
podrobnosti zóny, požiadavka Územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy, rok 2007. Predmetné rozvojové územie 
je rozpracované v Urbanistickej štúdií lokality Krčace – 
Dúbravka, spracovateľ AŽ Projekt, 2008 – lokalita A. 
V urbanistickej štúdií nebol dostatočne spracovaný mestský 
bulvár hlavné 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 je rozdelená na časť prejazdnú, časť 
vyhradenú pre MHD a časť obslužnú. Musí byť zabezpečený 
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, zeleňou. 

Berie sa na 
vedomie. 

Text bol doplnený do kap. „C“ zadania.  

2. Lokalita B v Urbanistickej štúdií zóny Dúbravanka, AUREX 
s.r.o., 2009, lokalita Bratislava – Polianky, investor Across 
Finance, a.s.. riešenie urbanistickej štúdie navrhuje 
štvorpruhové usporiadanie ulice Harmincova, ako 
podmienku rozvoja Lokality B. 

Akceptuje sa. Text bol doplnený do kap. „C“ zadania.  
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3. Predmetné územie bolo riešené a overované v Urbanistickej 
štúdií výškového zónovania hl. mesta SR Bratislavy, 2016, 
spracovateľ Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, 
Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby 
územnoplánovacích dokumentov, Oddelenie dopravného 
inžinierstva. Rieši osobitné požiadavky na urbanistickú 
kompozíciu mesta, overiť a zapracovať nové podnety 
/viacpodlažná zástavba, viac podzemných podlaží/ na rozvoj 
predmetného územia. 
UŠ bude využitá, ako podklad pre aktualizáciu ÚPN mesta, 
ako podklad pre nový územný plán mesta a pre spracovanie 
územných plánov a urbanistických štúdií na úrovni zóny, 
ktoré budú prehlbovať všeobecne prijaté koncepčné 
princípy tvorby obrazu mesta. 

Akceptuje sa. Text bol doplnený do kap. „C“ zadania .  

4. Kritériá 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 stanovujeme 
nasledovné kritériá: 
-  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 

Akceptuje sa. Text bol doplnený do kap. „C“ zadania .  
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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. 
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. 

5. Do časti C. Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z 
územnoplánovacej dokumentácie, požadujeme doplniť 
v zmysle ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007: 
Rozvojové územie je územie 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 

Akceptuje sa. Text bol doplnený do kap. „C“ zadania .  
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nové usporiadanie vlastníckych a užívateľských pomerov. 
Preto je potrebné obstarať Urbanistickú štúdiu Krčace – 
Karlová Ves, Dúbravka, ktorá overí a zapracuje nové podnety 
na rozvoj predmetného územia. 
V súčasnej dobe pre usmerňovanie investičnej činnosti 
v území máme spracovanú a prerokovanú Urbanistickú 
štúdiu lokality Krčace – Dúbravka, spracovateľ AŽ Projekt, 
2008, ktorá spodrobňuje ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007. 
 
ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007, v záväznej časti 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. 

 
ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007, v záväznej časti požaduje: 
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 
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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. 

6.  Do časti D. Vymedzenie riešeného územia, požadujeme 
doplniť: 
do jedného výkresu graficky vymedziť hranicu riešeného 
územia, hranicu územia pre riešenie širších vzťahov, spresniť 
popis vymedzenie hraníc riešeného územia širších vzťahov. 

Akceptuje sa. Text bol doplnený do kap. „D“ zadania .  

7.  Mestská časť Bratislava – Dúbravka upozorňuje, že riešené 
územie v katastrálnom území Dúbravka sú v kontakte na 
Regionálne biocentrum Sitina – Starý Grunt s veľkým 
podielom existujúcej vzrastlej zelene, ktorá vytvára  
hodnotný rámec pre areál Letného kúpaliska Rosnička. Letné 

Akceptuje sa. Uvedené je explicitne uvedené v zadaní 
a bude predmetom riešenia UŠ. 
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kúpalisko s troma bazénmi, obklopené hodnotnou zeleňou 
okolitých lesov v kontakte na mestské časti Dúbravka a 
Karlova Ves. Súčasťou kúpaliska je veľký bazén 50 x 25 m, 
bazén 50 m x 25 m, detský kruhový bazén, trojdráhová 
šmykľavka dĺžky cca 50m s dopadovým bazénom. Nachádza 
sa tu aj detské ihrisko a plážový volejbal. Areál letného 
kúpaliska s hodnotnou zeleňou je potrebné pri overovaní 
kontaktného územia, vzhľadom na narastajúce postupné 
otepľovanie a zmenu klímy mať vo vážnosti a zachovať 
všetky jeho funkcie. Uvedené skutočnosti požadujeme 
rešpektovať pri overovaní únosnosti zaťaženia územia 
novými navrhovanými funkciami. V kontakte na areál 
letného kúpaliska Rosnička navrhnúť dostatočnú 
optickoizolačnú zeleň. 

8. Zadanie Urbanistickej štúdie Krčace – Karlová Ves, Dúbravka 
bolo prerokované 9.4.2018 v Komisií územného rozvoja, 
výstavby a podnikateľských aktivít MZ mestskej časti 
Bratislava – Dúbravka. Komisia odporúča pokračovať v 
príprave a obstarávaní Urbanistickej štúdie Krčace – Karlová 
Ves, Dúbravka. 

Berie sa na 
vedomie. 

  

9. Zadanie Urbanistickej štúdie Krčace – Karlová Ves, Dúbravka 
bolo prerokované 19.4.2018 v Komisií životného prostredia, 
bezpečnosti a verejného poriadku. Komisia prerokovala 
návrh Zadania Urbanistickej štúdie Krčace – Karlová Ves, 
Dúbravka a navrhuje doplniť do návrhu zadania nasledovné: 
- v častí Úvod, bod B Určenie hlavných cieľov riešenia 
urbanistickej štúdie doplniť naviac body: 
 riešiť hydrologické pomery v území 
 navrhnúť opatrenia na zníženie veternosti v území 
 zapracovať Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy na území HM SR Bratislava 
 v časti mestská zeleň – parky, sadovnícke a lesoparkové 

úpravy – kód 1110, spôsoby využitia funkčných plôch – 
Prípustné – doplniť bod: vodozádržné opatrenia 
 

- v časti mestská zeleň – parky, sadovnícke a lesoparkové 
úpravy – kód 1110, spôsoby využitia funkčných plôch – 

Berie sa na 
vedomie. 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 
Akceptuje sa. 
Akceptuje sa. 
 
Akceptuje sa 
čiastočne. 
 
 
Akceptuje sa 
čiastočne. 

 
 
 
 
 
 
 
Doplnené v kap. „B“ zadania. 
Doplnené v kap. „B“ zadania. 
Doplnené v kap. „B“ zadania. 
 
Explicitne uvedené v kap. „B“ zadania. 
Uvedené požiadavky overí ÚŠ Krčace. 
Doplnenie bodu je v kompetencii orgánu 
územného plánovania - Hl.m.SR Bratislavy. 
Uvedené požiadavky overí ÚŠ Krčace. 
Doplnenie bodu je v kompetencii orgánu 
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Prípustné v obmedzenom rozsahu – doplniť bod: 
 podzemné parkoviská maximálne 30% z plochy. 
Komisia odporúča schváliť zadanie zo zapracovaním 
uvedených pripomienok. 

 
 
Berie sa na 
vedomie. 

územného plánovania - Hl.m.SR Bratislavy. 
 
 

10. Mestská časť Bratislava – Dúbravka požaduje vychádzať z  
koncepcie priestorového a funkčného využitia územia z ÚPN 
hl. m. SR Bratislavy, 2007, pričom je potrebné optimálne 
stanoviť a spodrobniť využitie územia, zhodnotiť potenciál 
územia, navrhnúť optimálnu mieru intenzity výstavby s 
riešením dopadov na širšie územie a  na dopravný systém 
mesta /absencia nosného dopravného systému mesta/. 
Preveriť únosnosť zaťaženia územia navrhovanými funkciami 
z ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007, navrhnúť kvalitné životné 
prostredie pre ľudí. Formulovať prostredie zóny v kontinuite 
kultúrno-spoločenských a historických tradícií v nadväznosti 
na okolité funkčné využitie územia, zabezpečiť primerané 
zastúpenie plôch zelene, zabezpečiť dopravnú obsluhu 
územia v každej etape jeho rozvoja, vrátane riešenia širších 
dopravných vzťahov, zabezpečiť statickú dopravu, cyklistickú 
dopravu, doplniť technickú infraštruktúru, vytvoriť 
komplexné zásady postupnej transformácie zóny z funkcie 
záhrad, stanoviť vecnú a časovú koordináciu výstavby v 
území. 

Akceptuje sa. Explicitne uvedené v kap.  „B“ zadania.    

11.  Mestská časť Bratislava – Dúbravka požaduje do zadania 
Urbanistickej štúdie Krčace – Karlová Ves, Dúbravka 
zapracovať pripomienky uvedené v našom stanovisku 
v rámci katastrálneho územia MČ Bratislava - Dúbravka. 

Akceptuje sa. Doplnené v zadaní.  

3. Magistrát Hl. m. SR Bratislavy 
Primaciálne nám., č. 1 
814 99 Bratislava 1 
 

List zn. MAGS OOUPD 41943/18-117874 zo dňa: 5.4.2018 (došlo dňa 16.04.2018, č.0013) 03-06 
1. Na vypracovaní stanoviska so zohľadnením 

územnoplánovacích a dopravných kritérií s dôrazom na 
ochranu ŽP a verejné záujmy spolupracujú viaceré oddelenia. 
Z uvedeného dôvodu nie je možné Vašu žiadosť vybaviť 
v rámci Vami stanovenej lehoty do 30 dní od doručenia. 
Stanovisko zaujmeme v čo najkratšom čase. 

Berie sa na 
vedomie. 

  

List zn. MAGS OOUPD 41943/18-331615 zo dňa: 17.5.2018 (došlo dňa 07.06.2018, č.0013) 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 stavebného zákona súhlasí s obsahom a rozsahom UŠ za 
podmienky zapracovania nasledovných pripomienok do zadania UŠ: 
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Č. SUBJEKT STANOVISKO POZN. 
Č. PRIPOMIENKY VYHODNOTENIE ODÔVODNENIE 
Z hľadiska funkčného využitia územia, priestorového usporiadania územia:  

2. návrh zadania je formulovaný všeobecne, bez konkretizácie 
investičných zámerov a záujmov vlastníkov v predmetnom 
území – požadujeme doplniť údaje o investičných zámeroch 
v riešenom území pre časť A – zóna Krčace-západ a pre časť B 
– časť zóny Krčace-východ; 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „B“ zadania.  

3. v časti Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich 
z územnoplánovacej dokumentácie predloženého návrhu 
zadania: 
 v návrhu zadania sa uvádza z ÚPN len časť regulatívov 

záväznej časti C a to z časti C. 2 – požadujeme 
rešpektovať a do zadania doplniť ďalšie relevantné 
zásady a regulatívy ÚPN, tzn. nie len z časti C.2 ale aj 
z ostatných záväzných častí ÚPN (pozn.: záväzné časti C1 
– C 16); 

 v tabuľke intenzity využitia územia (str. 9) v časti 
vonkajšie mesto MČ Dúbravka, kód funkcie 201, 
regulačný kód F je uvedený KZ min. 0,25, požadujeme 
uviesť aktuálny údaj KZ min. 0,20 (zástavba mestského 
typu – centrotvorná); 

 v tabuľke intenzity využitia územia (str. 9) v časti 
vnútorné mesto MČ Karlova Ves, kód funkcie 501, 
regulačný kód H je uvedený IZP max. 0,30 a 0,26, 
požadujeme uviesť aktuálny údaj IZP max. 0,35 a 0,30 
v zmysle Zmien a doplnkov ÚPN č. 02, 2010; 

  k výrezu z regulačného výkresu ÚPN (str. 10) 
požadujeme doplniť aj výrez regulačného výkresu zo 
Zmien a doplnkov ÚPN č. 02, 2010; 

 
 
 
Akceptuje sa. 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 

 
 
 
Doplnené v kap. „B“ a „C2“ zadania. 
 
 
 
 
 
Upravené  v kap. „C2“ zadania. 
 
 
 
 
Upravené  v kap. „C2“ zadania. 
 
 
 
 
Doplnené v kap. „C2“ zadania. 
 

 

4. žiadame 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; 
 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „C2“ zadania. 
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5. kompozičné princípy regulácie výškových stavieb na území 
mesta sú v ÚPN stanovené na základe analýzy celomestských 
princípov výškového usporiadania mesta – v danom kontexte 
požadujeme overovať situovanie výškových stavieb len v časti 
B; 

Akceptuje sa 
čiastočne. 

UŠ princípy regulácie výškových stavieb 
preverí v časti B. V časti A preverí umiestnenie 
dominanty 

 

6. časť Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti 
a grafickej časti urbanistickej štúdie doplniť v bode Grafická 
časť – obsah, odrážka č. 6: „Vizualizácie urbanisticko-
hmotového riešenia zástavby s priemetom investičných 
zámerov v riešenom území; 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „G“ zadania. 
 

 

7. do časti Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej 
časti a grafickej časti urbanistickej štúdie doplniť v bode 
Textová časť – obsah, odrážku: Návrh zmien a doplnkov 
v metodike textovej časti ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007, 
v znení zmien a doplnkov, 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „G“ zadania. 
 

 

8. Vlastné riešené územie (obr. č. 2) žiadame vymedziť ako 
súvislé urbanisticky a územne súvisiace územie so zahrnutím 
minimálne chýbajúceho úseku komunikácie M. Sch. 
Trnavského a premietnuť to do grafického znázornenia 
riešeného územia aj to textovej časti návrhu zadania UŠ. 
V obr. č. 3 žiadame doplniť vymedzenie územia pre riešenie 
širších vzťahov.  

Akceptuje sa. Upravené v kap. „D“ zadania. 
 

 

Z hľadiska regulácie:  
9. pre návrh prípadných zmien ÚPN navrhnúť funkčné a 

regulačné kódy v súlade s charakteristikami funkčných plôch 
a mierou využitia v zmysle metodiky ÚPN; 

Akceptuje sa.   

10. na zonálnej úrovni UŠ zadefinovať prehlbujúce, 
spodrobňujúce regulačné prvky;  

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
 

 

11. časť „Požiadavky z hľadiska regulácie“ regulatívy prepracovať 
(pozn.: odporúčame vychádzať z vyhl. 55/2001, § 13 obsah 
územného plánu zóny):  
 v rámci regulatívov doplniť minimálne v rozsahu: 

uličné a stavebné čiary, vymedzenie verejných 
priestorov spoločenského kontaktu (ulica, námestie, 
park, rekreačná plocha a pod.)  

 v rámci odporúčaných regulatívov definovať len 
špecifické zásady a regulatívy rozvoja riešeného 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
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územia. 
Z hľadiska environmentalistiky:  

12. EIA: 
Proces posudzovania navrhovaných činností, umiestňovaných 
do riešeného územia sa bude uplatňovať v predrealizačných 
fázach výstavby – rozhodujúcim kritériom je, či predmetná 
navrhovaná činnosť bude dosahovať v zákone č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie stanovené 
limitné hodnoty - na úrovni UŠ bez pripomienok. 

Akceptuje sa.   

13. Zeleň, tvorba krajiny: 
Pre rozvojové územia sú v ÚPN definované minimálne 
požiadavky na mieru ozelenenia určené ako KZmin. Takúto 
mieru ozelenenia je treba považovať za nevyhnutné 
minimum. Mieru ozelenenia je potrebné prepočítať v zmysle 
tabuľky zápočtov: 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „C2“ zadania. 
 

 

14. Na úrovni zóny žiadame najmä 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: 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „C2“ zadania. 
 

 

15. Pre vytvorenie deklarovaného zdravého sídelného prostredia 
a pre kvalitný život v novom mestotvornom území mestskej 
radiály, ako aj pre citlivejšie zakomponovanie riešeného 
územia do krajiny a zlepšenie mikroklímy požadujeme 
v zadaní UŠ uviesť aj regulatív pre výsadbu vzrastlých stromov 
do plôch statickej dopravy. UŠ požadujeme riešiť s cieľom 
vytvoriť predpoklady na naplnenie krajinotvorných, 
pufračných a ekostabilizačných, ale aj  environmentálnych 
cieľov tejto UŠ a napomôžu k implementácii opatrení na 
zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien 
na obyvateľstvo a ekosystémy mesta. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „C2“ zadania. 
 

 

16. Ochrana prírody a krajiny, ÚSES: 
V zmysle ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny sa vymedzené územie nachádza v blízkosti 
CHKO Malé Karpaty, kde platí 2. stupeň územnej ochrany, 

Akceptuje sa. Explicitne uvedené v kap. „B“ a “F“ zadania.  
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a podľa platného ÚPN aj v blízkosti provinciálneho biocentra 
PBc Devínska Kobyla. Požadujeme rešpektovať odporúčania k 
 zamedzeniu  negatívnych  vplyvov činnosti na ciele ochrany 
týchto území v zmysle uvedeného zákona. Požadujeme 
rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z,, týkajúce sa 
územného systému ekologickej stability, a to najmä § 3, ods. 
3, 4 a 5. Podporujeme riešenia, ktoré budú zvyšovať 
zastúpenie zelených plôch v kontakte s týmito územiami. 

17. Vody: 
Pre posudzovanú lokalitu UŠ Krčace – Karlova Ves, Dúbravka 
požadujeme spracovať podrobné hydrogeologické posúdenie, 
ktoré zhodnotí vplyv výstavby na vodné a geologické pomery 
lokality, možnosť vsakovania zrážkových vôd do podložia. Ak 
podložie nebude vhodné pre vsakovanie, bude 
hydrogeologický posudok podkladom pre navrhnutie iného 
efektívneho systému odvádzania zrážkových vôd z územia 
(retencovanie zrážkovej vody, regulovaný odtok do 
kanalizácie). Požadujeme nezmiešavať zrážkové vody zo 
striech budúcich objektov so zrážkovými vodami so 
spevnených povrchov, retencovať určitý objem zrážkových 
vôd zo striech a tieto využívať na zavlažovanie sadových 
úprav, vody z chodníkov v okolí objektov odvádzať do priľahlej 
zelene, v prípade plochých striech požadujeme podporiť výpar 
vody realizáciou zelených nepochôdznych striech. Znečistené 
dažďové vody je potrebné prečistiť cez účinný odlučovač 
ropných látok. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „B“ zadania. 
 

 

Hluk, odpady, špecifické zložky:  
18. Keďže obe lokality sú v pásme možného ovplyvňovania 

nadmerným hlukom z existujúcej dopravy (najmä Karloveská 
ul., Harmincova ul., električková trať), do kapitoly „Požiadavky 
z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia“ žiadame 
zaradiť aj požiadavku na vyhodnotenie 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.  

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
 

 

19. Do kap. „Požiadavky z hľadiska ochrany a tvorby životného Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania.  
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prostredia“ žiadame zaradiť aj požiadavku na predbežné 
vyhodnotenie svetlotechnických pomerov z hľadiska 
rešpektovania svetlotechnických noriem. 

 

20. Do kap. „Požiadavky z hľadiska ochrany a tvorby životného 
prostredia“ odporúčame zaradiť aj požiadavku - vyhodnotiť 
predpokladanú produkciu odpadov v riešenom území 
a spôsob nakladania s produkovanými odpadmi. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „E“ zadania. 
 

 

Z hľadiska riešenia verejného dopravného vybavenia:  
V kapitole „Požiadavky z hľadiska verejného dopravného vybavenia územia“ žiadame doplniť nasledovné požiadavky: 

 

21. 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, 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
 

 

22. navrhnúť zatriedenie komunikácií v zmysle zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov, 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
 

 

23. 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, 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
 

 

24. spracovať výpočet nárokov na statickú dopravu v zmysle 
platnej STN 736110/Z2, nároky bilancovať aj jednotlivo pre 
navrhnuté jednotky územia (pozemky, sektory a pod.), 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
 

 

25. 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. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
 

 

Zároveň požadujeme v predmetnej kapitole úpravu nasledujúcich bodov:  
26. bod „Na dopravnú kostru územia, ktorá bude tvorená 

verejnými komunikáciami, využiť dostupné pozemky...“ 
upraviť v tomto znení: „Na dopravnú kostru územia, ktorá 
bude tvorená miestnymi komunikáciami, využiť dostupné 

Akceptuje sa. Upravené v kap. „F“ zadania. 
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pozemky...“ 
27. bod „Dopravnú obsluhu územia riešiť pripojením na 

jestvujúcu komunikačnú sieť so STN 736110-Z2“ upraviť 
v tomto znení: „Dopravnú obsluhu územia riešiť pripojením 
na jestvujúcu komunikačnú sieť v súlade s STN 736110-Z2, 
STN 73 6102 a ostatnými platnými predpismi“, 

Akceptuje sa. Upravené v kap. „F“ zadania. 
 

 

28. bod „Parkovanie v rámci zmiešaného územia bývania 
a občianskej vybavenosti riešiť v súlade s STN 736110/Z2“ 
upraviť v tomto znení: „Parkovanie v rámci zmiešaného 
územia bývania a občianskej vybavenosti riešiť v súlade s STN 
736110/Z2, STN 73 6056, STN 73 6057 a ostatnými platnými 
predpismi“, 

Akceptuje sa. Upravené v kap. „F“ zadania. 
 

 

29. bod „Smerovanie navrhovaných peších a cyklistických trás 
orientovať na vzťahy k rekreačným cieľom“ upraviť v tomto 
znení: „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.“ 

Akceptuje sa. Upravené v kap. „F“ zadania. 
 

 

30. Pri spracovaní návrhu dopravného riešenia je potrebné 
dodržať súlad s platnou legislatívou a technickými normami. 

Akceptuje sa.   

Upozorňujeme:  
31. Listom zo dňa 23.9.2016 a doplnením zo dňa  3.10.2016 

požiadal investor ASID, a.s., Ambrova 8, 831 01 Bratislava na 
predmetnom území o vydanie stanoviska k investičnému 
zámeru „KRD AREA PROJECT“, v lokalite Krčace“ v rozsahu 
predloženej urbanisticko-architektonickej štúdie, 
vypracovanej Ing. Jozefom Kavuličom v septembri 2016. 
V stanovisku Hlavného mesta SR Bratislava č. MAGS OUIC 
54792/16 – 363351 z dňa 27.1.2017 sa uvádza, že predložený 
investičný zámer z aspektu navrhovanej podlažnosti nie je 
možné posudzovať ako súlad s ÚPN. Správnosť údajov 
týkajúcich sa navrhovanej intenzity využitia územia (IZP, IPP, 
KZ) a podielu navrhovaných funkcií (bývanie/OV)  nie je 
možné na podklade predloženej štúdie verifikovať.  V prípade 
opätovného predloženia žiadosti je projektovú dokumentáciu 
potrebné upraviť a dopracovať v zmysle pripomienok 
uvádzaných v predmetnom stanovisku.  

Berie sa na 
vedomie. 
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32. V riešenom území bol v roku 2016 posudzovaný EIA zámer 
KRD AREA PROJECT, navrhovateľa činnosti ASID, a.s., 
Ambrová 8, 831 01 Bratislava, ku ktorému hlavné mesto SR 
Bratislava zaujalo stanovisko č. MAGS OSRMT 58046/2016-
394988, OSRMT 1140/2016, EIA č. 50 zo dňa 22.11.2016, 
v ktorom sme o.i. uviedli, že bilančné a kapacitné údaje nie je 
možné na podklade predloženého zámeru verifikovať, a že nie 
sú rešpektované regulatívy UŠ zóny Krčace (AŽ Projekt, 
čistopis 2009). 

Berie sa na 
vedomie. 

  

33. Dňa 24.4.2018 bolo žiadateľovi ASID, a.s., Ambrová 8, 
Bratislava  zaslaná odpoveď na žiadosť o stanovisko pre 
potreby vydania územného rozhodnutia MAGS ODI 38058/18-
ODI40/18-BP, kde sa opätovne uvádza požiadavka na 
spracovanie kompletného dopravno-kapacitného posúdenia 
a uvádza sa, že žiadosť o vydanie záväzného stanoviska hl. m. 
SR Bratislavy k investičnej činnosti je potrebné spolu 
s dokumentáciou pre územné rozhodnutie adresovať na 
oddelenie usmerňovania investičných činností. 

Berie sa na 
vedomie. 

  

Záver  
34. Zadanie UŠ so zapracovaním pripomienok uplatnených 

k návrhu zadania UŠ a vyhodnotenie pripomienok k návrhu 
zadania UŠ žiadame predložiť Hlavnému mestu SR Bratislava 
pre potreby zabezpečenia výkonu orgánu územného 
plánovania.  
Informujeme Vás, že obstarávanie územnoplánovacej 
dokumentácie a jej zmien a doplnkov je v kompetencii 
Hlavného mesta SR Bratislavy ako orgánu územného 
plánovania. Pri obstarávaní a spracovaní Územného plánu hl. 
mesta Bratislavy, resp. zmien a doplnkov obstarávateľ Hlavné 
mesto SR Bratislava postupuje v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii a ďalších súvisiacich právnych predpisov. 
 
 

Akceptuje sa.   
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4. Úrad Bratislavského 
samosprávneho kraja 
odbor územného plánu GIS a ŽP 
Sabinovská ul., č. 16 
P.O. Box 106 
820 05 Bratislava 25 
 

List zn. 05959/2018/NP-3 zo dňa: 12.4.2018  (došlo dňa 25.04.2018, č.0018) 
Bratislavský samosprávny kraj z hľadiska pôsobnosti na úseku územného plánovania a na základe platnej územnoplánovacej 
dokumentácie Územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja, v znení zmien a doplnkov (ďalej len ÚPN R BSK), kde je 
potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti, sa vyjadruje k predloženému návrhu zadania UŠ  nasledovne: 

07 

1. Obidve lokality sú ostatným rozvojovým územím podľa 
platného územného plánu obce, mimo západného cípu 
lokality A, kde je vyznačený súčasný stav-záhradkárska osada.  

Berie sa na 
vedomie. 

  

2. Pri  územnoplánovacích  činnostiach  na úrovni obcí je 
potrebné postupovať v súlade s ÚPN R BSK, najmä v zmysle 
všetkých ustanovení jeho záväznej časti (www.region-bsk.sk), 
ktoré sa týkajú uvedeného návrhu. 

Akceptuje sa.   

3. 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 lokality 
A a  južne od lokality B v ÚPN R BSK. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „C1“ zadania. 
 

 

4. Oblasti zásobovania  Dúbravky vodou sa týkajú regulatívy  
9.7.4., 4.5. (VPS) vodojem Veľká lúka vrátane prívodných a 
zásobných potrubí.  

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „C1“ zadania. 
 

 

5. V rámci telekomunikácií je potrebné zohľadniť regulatív 
9.9.1., keďže v riešenom území je diaľková rádioreleová trasa i 
optické káble. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „C1“ zadania. 
 

 

6. Súčasťou  lokality  A  je  zeleň,  zo  západnej  strany  hraničí  s 
veľkoplošným chráneným územím  a s biocentrami 
provincionálneho a regionálneho významu, čo súvisí s 
regulatívami: 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. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „C1“ zadania. 
 

 

7. 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 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „C1“ zadania. 
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nadväznosti na hromadnú verejnú dopravu, 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. 

8. Regulatív  6.5.  žiada   navrhované   stavebné  zásahy  citlivo  
umiestňovať  do  krajiny v záujme zachovania krajinného 
obrazu, najmä v charakteristických krajinných scenériách. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „C1“ zadania. 
 

 

9. Regulatív 5.1.3. kladie dôraz na situovanie bytovej výstavby 
mimo území s vysokým radónovým rizikom, resp. 
zabezpečenie opatrení.  

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „C1“ zadania. 
 

 

10. 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. 
V súvislosti s cyklotrasami upozorňujeme na dokument 
Koncepcia územného rozvoja cyklotrás BSK – aktualizácia 
2017, schválený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 19/2017 
zo dňa 17. 02. 2017 zverejnený na www.region-bsk.sk. 

Akceptuje sa. 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 

Doplnené v kap. „C1“ zadania. 
 
 
 
 
 
 
Doplnené v kap. „C1“ zadania. 
 

 

Stanovisko z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES  
11. V riešenom území sa nenachádzajú žiadne chránené územia 

ani prvky ÚSES na regionálnej úrovni. Riešené územie sa 
nachádza v dotyku s CHKO Malé Karpaty, s biocentrom 
provincionálneho významu Devínska Kobyla a s biocentrom 
regionálneho významu Sitina – Staré Grunty.  

Berie sa na 
vedomie. 

  

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

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „B“ a „F“ zadania. 
 

 

Stanovisko z hľadiska ochrany prírodných zdrojov a adaptačných opatrení na zmenu klímy  
13. Zadržiavať vodu v krajine, navrhnúť opatrenia proti 

dôsledkom klimatických zmien (prívalové dažde, prehrievanie 
územia, erózia pôdy a iné). 
 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „B“ a „F“  zadania. 
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14. Dodržať záväzné regulatívy ÚPN R BSK č. 5.2.1., 5.3.1., 5.3.2., 
5.3.3., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.5., 5.4.6. a 6.5..   

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „C1“ zadania. 
 

 

Stanovisko odboru dopravy BSK  
15. K  predloženému   „Návrhu   zadania   urbanistickej    štúdie    

Krčace – Karlova  Ves,  Dúbravka“   nemá odbor dopravy z 
hľadiska stavby mestských dráh žiadne pripomienky.  

Berie sa na 
vedomie. 

  

16. Z  hľadiska  pozemných  komunikácií  sa  odbor  dopravy  BSK  
nevyjadruje  ku  komunikáciám na území hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

Berie sa na 
vedomie. 

  

Bratislavský samosprávny kraj súhlasí s Návrhom zadania 
Urbanistickej štúdie Krčace – Karlova Ves, Dúbravka po 
rešpektovaní uvedených pripomienok a záväzných regulatívov 
záväznej časti ÚPN R BSK v znení  zmien a doplnkov. 

Akceptuje sa.   

5. Okresný úrad Bratislava 
Odbor starostlivosti o životné 
prostredie 
Oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek ŽP 
Tomášikova 46 
832 05 Bratislava 
 
Stanovisko orgánu ochrany 
prírody a krajiny 
 

List.zn.OÚ-BA-OSZP3-2018/045954/STK zo dňa 25.04.2018 (došlo dňa 02.05.2018, č.0021) 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán  ochrany prírody vo veciach  schválenia a zmeny 
územnoplánovacej dokumentácie zóny podľa § 68 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  (ďalej len „zákon“) v znení 
neskorších predpisov vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. a)  zákona nasledovné vyjadrenie: 

09 

1. Podľa platného Územného plánu hl, mesta SR Bratislavy z r. 
2007, je pre riešené územie určené funkčné využitie: 
•Kód 102 - malopodlažná zástavba obytného územia 
•Kód 201 - občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu 
•Kód 501 - zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti 
•Kód 1110 -  parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 
•Kód 1130 - ostatná ochranná a izolačná zeleň  
•Kód 1203 - záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality 

Berie sa na 
vedomie. 

  

2. Celé predmetné územie sa nachádza v území s 1. stupňom 
ochrany. Juhovýchodná časť riešeného územia lokality A je v 
tesnom kontakte s lesnými pozemkami Devínskych Karpát, 
ktoré sú následne súčasťou CHKO Malé Karpaty a na území 
ktorého platí 2. stupeň ochrany v rozsahu § 13 „zákona“. 
Masív Devínskych Karpát je územím európskeho významu 
SKUEV0280 Devínska Kobyla. 

Akceptuje sa.   

3. 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. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania - Požiadavky 
z hľadiska ochrany a tvorby životného 
prostredia. 
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Juhovýchodnou časťou riešenej lokality A (pri 
Meteorologickom 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.  Časť lokality B sa nachádza 
v blízkosti regionálneho biocentra Sitina-Starý grunt. 

 

Pri spracovaní územnoplánovacieho dokumentu a riešení investičných zámerov v  predmetnom  území z hľadiska záujmov ochrany 
prírody a krajiny  požadujeme: 

 

4. v  lokalite  A   na  plochách   v  dotyku   s  lesom navrhnúť 
záhrady,   bez   budovania  väčších stavebných objektov (RD, 
múry, komunikácie),   

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „B“ zadania. 
 

 

5. 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, 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „B“ zadania. 
 

 

6. pozemky sú v súčasnosti  užívané prevažne ako produkčné 
záhrady s nízkym podielom zastavaných plôch a vysokým 
podielom  drevitej  vegetácie, ktorá  bude pravdepodobne pri 
stavebných aktivitách vo väčšej miere navrhnutá na 
odstránenie, preto je nutné uskutočniť dendrologické 
zhodnotenie najmä hodnotnejších  drevín v území s návrhom 
na ich zachovanie a príp. zakomponovanie do navrhovaných 
sadovníckych úprav, 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania - Požiadavky 
z hľadiska ochrany a tvorby životného 
prostredia. 
 

 

7. realizovať  v  riešenom  území   inventarizačný  prieskum   pre  
zistenie  výskytu  chránených druhov rastlín a živočíchov  a  
navrhnúť prípadné  nápravné opatrenia v súlade so zákonom.  

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania - Požiadavky 
z hľadiska ochrany a tvorby životného 
prostredia. 

 

8. Upozorňujeme, že v  prípade zmeny platného územného 
plánu obce  má postavenie dotknutého orgánu ochrany 
prírody a krajiny, ktorého vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. a) 
zákona sa považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140 a) 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení zákona č. 479/2005 Z. z., Okresný  úrad  v  
sídle kraja. 

Berie sa na 
vedomie. 

  

9. Ďalej upozorňujeme, že projekty rozvoja obcí pri ktorých  
navrhovaná činnosť dosahuje prahové hodnoty podľa prílohy 
č. 8  časti 9.14  zákona  č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších 

Akceptuje sa. Proces obstarania UŠ bude zabezpečený 
v súlade so zákonom  č. 24/2006 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 
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predpisov podliehajú  posudzovaniu jej  vplyvu na  životné 
prostredie a v prípade akejkoľvek zmeny pôvodného projektu, 
ktorý bol posudzovaný podľa zákona EIA/SEA je nutné 
preveriť, či novo navrhovaná činnosť (resp. prahové hodnoty) 
nepodlieha novému posudzovaniu jej vplyvu na životné 
prostredie. 
 

6. Okresný úrad Bratislava 
Odbor starostlivosti o životné 
prostredie 
Oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek ŽP 
Tomášikova 46 
832 05 Bratislava 
 
Stanovisko orgánu štátnej 
správy odpadového 
hospodárstva 

List zn. OÚ-BA-OSZP3-2018/048502/CEM/IV zo dňa 24.04.2018 (došlo dňa 18.05.2018, č.0026) 
 

09 

1. Z hľadiska odpadového hospodárstva, orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva nemá námietky k predloženému 
„Návrhu zadania urbanistickej štúdie Krčace- Karlova Ves, 
Dúbravka, Bratislava“ 

 
Berie sa na 
vedomie. 

  

2. Podmienky pre výstavbu príp. prevádzku daného územia 
budú orgánom odpadového hospodárstva určené v rámci 
vyjadrenia v povoľovacom procese. 

Berie sa na 
vedomie. 

  

7. Okresný úrad Bratislava 
Pozemkový a lesný odbor 
Tomášikova 46 
832 05 Bratislava 
 

OÚ-BA-PLO-2018/70886/MPI zo dňa 05.04.2018 (došlo dňa 12.4.2018, č.RE 491 516 852 SK) 10 
1. V tomto prípade OUBA PLO nie je oprávnený v danej veci 

konať v zmysle zákona (ide o výmeru nad 1000 m2), vzhľadom 
na predmet jeho právnej úpravy, vymedzený v ust. § 13 a 15 
zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o 
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré 
rieši Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, 
referát pôdohospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. 
 

Berie sa na 
vedomie. 

  

2. OUBA PLO sa k posudzovaniu zámerov, územných plánov 
zóny, prípadne Urbanistických štúdií, vyjadruje len v prípade 
lesných pozemkov v záujmovom území, v zmysle ust. § 60 
ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení 
neskorších predpisov 
V zmysle vyššie uvedeného Vám OUBA PLO postupuje žiadosť 
na vybavenie, ako vecne a miestne príslušnému orgánu. 
 

Berie sa na 
vedomie. 
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8. MINISTERSTVO VNÚTRA SR 
KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO 
POLICAJNÉHO ZBORU V 
BRATISLAVE 
Krajský dopravný inšpektorát 
Špitálska 14 
812 28 Bratislava 
 

List zn.KRPZ-BA-KD13-1192-001/2018 zo dňa 27.04.2018 (došlo dňa 04.05.2018, č.0023) 
Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave k predloženému návrhu zadania pre vypracovanie urbanistickej štúdie uvádza 
nasledovné pripomienky: 

12 

1. 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. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „B“ a „F“ zadania. 
 

 

2. 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. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „B“ a „F“ zadania. 
 

 

3. Parametre parkovacích miest, komunikácií a spevnených 
plôch (šírkové usporiadanie, pozdĺžny sklon, polomery) 
žiadame navrhnúť v súlade s príslušnými STN tak, aby bol 
umožnený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel danej 
kategórie. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
 

 

4. Z pohľadu širších dopravných vzťahov požadujeme spracovať 
analýzu priepustnosti križovatiek v danej lokalite vzhľadom na 
predpokladaný nárast dopravy vyvolaný pripravovanou 
investičnou výstavbou. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
 

 

5. 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. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
 

 

6. KDI KR PZ požaduje v riešenom území navrhnúť komunikácie 
pre peších s ohľadom na existujúce pešie vzťahy v riešenom 
území a zároveň upozorňujeme, že pri sklone väčšom ako 9% 
avšak max. 12% požadujeme uvedené pešie komunikácie 
zriadiť ako bezbariérové. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
 

 

7. Vo veci riešenia statickej dopravy žiadame, aby každý 
navrhovaný objekt mal výhľadovo zabezpečený dostatočný 

Akceptuje sa. Explicitne uvedené  v kap. „F“ zadania.  
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počet odstavných a parkovacích stojísk v zmysle STN 73 
6110/Z2, ktoré budú umiestnené v rámci vlastného pozemku - 
objektu. Súhlasíme s použitím nasledovných koeficientov vo 
výpočte celkového počtu stojísk „N“ v riešenom území: kmp = 
1, kd = 1,2 v zmysle platnej STN 73 6110/Z2. 

8. KDI KR PZ BA v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o PZ 
v znení neskorších predpisov, si vyhradzuje záväzné právo na 
zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky 
alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať 
naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, ako aj v prípade verejného záujmu. 

Berie sa na 
vedomie. 

  

9. Okresný úrad Bratislava 
Odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií 
oddelenie pozemných 
komunikácií 
Tomášikova 46 
832 05 Bratislava 3 
 

List zn. OU-BA-OCDPK2-2018/045435 zo dňa: 05.04.2018 (došlo dňa 11.04.2018, č.RE 436 009 648 SK) 13 
1. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií ako príslušný cestný správny orgán cesty 1/2 
Lamačská cesta a cesty 11/505 smer Devínska Nová Ves, smer 
Stupava, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, po 
posúdení návrhu zadania si z hľadiska svojich kompetencií 
neuplatňuje žiadne podmienky za predpokladu, že prípadné 
zmeny v organizácii dopravy na vyššie uvedených cestách, 
budú riešené v zmysle platného cestného zákona. 

Akceptuje sa.   

2. Zaslanú dokumentáciu si ponechávame pre naše účely. Berie sa na 
vedomie. 

  

10. Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Hl. m. SR 
Bratislavy 
Ružinovská ul. č. 8 
P.O. Box 26 
820 09 Bratislava 29 

List zn. HŽP/3055/2018/M zo dňa: 03.05.2018 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. so sídlom v Bratislave ako orgán príslušný podľa § 3 odsek 1 písm. c) v spojení 
s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa fy RED_DUBY s.r.o., Pribišova 47, 841 05 
Bratislava na schválenie návrhu zadania urbanistickej štúdie podľa § 13 ods. 3 písm. a) cit. zákona vydáva toto 
z á v ä z n é  s t a n o v i s k o :  

14 

1. S ú h l a s í  sa s návrhom žiadateľa na schválenie návrhu 
zadania urbanistickej štúdie „Návrh zadania Urbanistickej 
štúdie Krčace - Karlová Ves, Dúbravka“, Mestská časť 
Bratislava - Dúbravka. 

Akceptuje sa.   

2. Odôvodnenie: Predložený návrh rieši návrh zadania 
urbanistickej štúdie ako podklad na vypracovanie 
urbanistickej štúdie pre záujmové územie Krčace západ, 
situovanom na hranici mestských častí Karlová Ves a 

Berie sa na 
vedomie. 
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Dúbravka. Predmetné územie pozostáva z lokality Krčace a 
lokality Harmincova, kde sa v súčasnosti nachádzajú plochy 
poľnohospodárskej pôdy a záhrady. Cieľom návrhu je 
vytvorenie zmiešaného územia bývania a občianskej 
vybavenosti s prepojením na existujúce územie športu a 
rekreácie. 
Vymedzenie riešeného územia v širších vzťahoch je v 
rozmedzí - lokalita Harmincová až Polianky, po otočku 
električky pri Slovenskom metrologickom ústave a súvisiace 
územie záhradkárskej osady po hranicu lesa. 
Predložený návrh nie je v rozpore splatnými právnymi 
predpismi určenými na ochranu verejného zdravia s tým, že 
konkrétne podmienky výstavby budú stanovené v rámci 
posudkovej činnosti jednotlivých stavebných súborov a ich 
objektov. 

11. Krajské riaditeľstvo hasičského a 
záchranného zboru v Bratislave 
Radlinského ul. č.6 
811 07 Bratislava 1 

List zn. KRHZ-BA-OPP-140-001/2018 zo dňa: 03.04.2018 (došlo dňa 05.04.2018, č.0006) 15 
1. Z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia je potrebné 

zohľadniť najmä tieto všeobecne záväzné právne predpisy na 
úseku ochrany pred požiarmi: 

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

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

 - Vyhlášku MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách 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. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
 

 

12. Okresný úrad Bratislava 
Odbor krízového riadenia 
Oddelenie civilnej ochrany 
a krízového plánovania 
Tomášikova 46 
832 05 Bratislava 3 
 

List zn. OU-BA-OKR1-2018/045308 zo dňa: 10.4.2018 (došlo dňa 12.04.2018) 16 
1. Požadujeme v ďalších stupňoch ÚPP a ÚPD v časti verejné 

dopravné a technické vybavenia územia pre jednotlivé 
samostatné celky  resp. jednotlivé stavby a stavebné objekty 
navrhnúť a spracovať riešenie z hľadiska civilnej ochrany 
v rozsahu požiadaviek a ustanovení: 
- §§ 2,3,4,6,16 a 19 zákona Národnej rady Slovenskej 

Akceptuje sa.   
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republiky č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v 
znení neskorších predpisov, 

- §§  4,5,6 a 9 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na 
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a 
technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení 
neskorších predpisov, 

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

- Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
technických a prevádzkových podmienok informačného 
systému civilnej  ochrany. 

2. Požiadavky CO žiadame rozpracovať k samostatnej časti ÚPD. Akceptuje sa. Akceptuje sa pre ďalšie stupne ÚPP a ÚPD.  
13. Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a. s. 
Prešovská 48 
 826 46 Bratislava 29 
 

List zn.14407/2018/4020/Ing.La zo dňa 26.4.2018 (došlo dňa 30.04.2018, č.0019) 
K predmetnému zámeru Vám dávame nasledovnú územno- technickú informáciu. 

17 

Z hľadiska situovania navrhovaného zámeru  
1. Riešené územie sa využíva ako produkčné záhrady a v 

minulosti nebolo uvažované na zástavbu, teda nebolo 
zahrnuté do celkových bilancií pri výstavbe verejných 
vodohospodárskych sietí. 

Berie sa na 
vedomie. 

  

2. Okrajom záujmového územia sa nachádzajú 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. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
 

 

3. Existujúce vodohospodárske zariadenia žiadame 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 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
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... kanalizácia DN2400/2300 - 3,0 m od vonkajšieho obrysu 
potrubia vodorovne na obidve strany 

4. Objednávku na vytýčenie presnej polohy vodovodu a 
kanalizácie je možné podať cestou podateľne na odbor služieb 
zákazníkom našej spoločnosti. K objednávke treba priložiť 
orientačný zákres zariadenia, ktorý je možné získať v 
technickej miestnosti odboru služieb zákazníkom počas 
stránkových hodín. 

Berie sa na 
vedomie. 

  

5. 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. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania. 
 

 

6. V riešenom území je vypracovaných niekoľko projektov v 
zmysle Urbanistickej štúdie Krčace- Dúbravka objednávateľa 
Diverso M, spol. s r.o. (vyjadrenie BVS č. 35976/4021/2008/La 
zo dňa 06.11.2008). Doporučujeme vecne koordinovať 
aktuálne projekty v zóne Krčace. 
 

Akceptuje sa.   

Z hľadiska zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania  
7. Výhľadové územie nad úrovňou kóty terénu 240 m n.m. 

nebude možné riešiť z existujúcich zásobných potrubí 
lll.tlakového pásma, bude potrebné navrhnúť zariadenie pre 
zvýšenie prevádzkového tlaku vo vodovodnej sieti. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania.  

8. Upozorňujeme, že verejný vodovod môže mať funkciu zdroja 
požiarnej vody, nenahrádza však požiarny vodovod. V prípade 
požiaru nemôže garantovať potrebné množstvo vody a 
požadovaný pretlak pri napojení SHZ a DHZ priamo na 
vodovodnú sieť. 

Akceptuje sa.   

9. V súlade s koncepciou odvádzania odpadových vôd z 
rozvojových území Bratislavy je možné odvádzať zrážkové 
vody do verenej kanalizácie iba za podmienky nenavyšovania 
súčasného množstva zrážkových vôd odvádzaného z 
riešeného územia do verejnej kanalizácie. Pre zabezpečenie 

Akceptuje sa. Explicitne uvedené v kap. „F“ zadania.  
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uvedenej podmienky je nutné navrhovať v území retenčné 
opatrenia (dažďové nádrže) s regulovaným odtokom podľa 
stanoveného limitu pre odtokové množstvo do verejnej 
kanalizácie. Odvádzanie zrážkových vôd je možné riešiť mimo 
verejnú kanalizáciu v prípade preukázaných vhodných 
hydrogeologických podmienok na vsakovanie. 

10. Vzhľadom na konfiguráciu terénu je nutné navrhnúť na 
hranici lesa ochranu záujmového územia pred cudzími vodami 
(záchytné priekopy). 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania.  

11. 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. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania.  

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

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania.  

13. 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. 
 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania.  

14. Platnosť hore uvedenej územno - technickej informácie je 1 
rok. 
 

Berie sa na 
vedomie. 
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14. Slovenská správa ciest 
Miletičova 19 
826 19 Bratislava 

List zn.14407/2018/4020/Ing.La zo dňa 26.4.2018 (došlo dňa 30.04.2018, č.0019) 19 
1. V ďalšom stupni je potrebné podrobne riešiť dopravné 

napojenie riešenej lokality aj v širších súvislostiach s 
napojením plánovaných miestnych komunikácii na existujúcu 
cestnú sieť. 

Akceptuje sa. Explicitne uvedené v kap. „F“ zadania.  

Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete je potrebné:  
2. dopravné napojenia navrhovanej lokality riešiť systémom 

obslužných komunikácií a ich následným napojením na cesty a 
miestne komunikácie vyššieho dopravného významu, v súlade 
s platnými STN a TP; 

Akceptuje sa. Explicitne uvedené v kap. „F“ zadania.  

3. všetky dopravné napojenia predmetnej lokality, vrátane 
medzikrižovatkových úsekov, riešiť na základe dopravno-
inžinierskych podkladov, v súlade s platnými STN a TP, v 
samostatnej projektovej dokumentácii, autorizovaným 
inžinierom pre dopravné stavby; 

Akceptuje sa. Explicitne uvedené v kap. „F“ zadania.  

4. 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; 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania.  

5. hranice navrhovaného zastavaného územia musia 
rešpektovať pásma prípustných hladín hluku. S umiestnením 
zástavby v týchto pásmach nesúhlasíme. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania.  

6. Návrh urbanistickej štúdie lokality „Krčace“ je potrebné 
odsúhlasiť s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava. 

Akceptuje sa.   

15. Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a.s. 
Bratislava 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 

List zn.PS/2018/005799/ zo dňa 11.4.2018 (došlo dňa 12.04.2018, č.RE461 297 455 SK) 21 
1. nemáme pripomienky, keďže sa v k.ú. Dúbravka 

nenachádzajú existujúce ani plánované zariadenia Slovenskej 
elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. Bratislava. 

Berie sa na 
vedomie. 

Vyžiadané doplňujúce stanovisko k existencii 
vedenie VVN 2x 110 kV. 

 

List zn.PS/2018/009479/ zo dňa 21.06.2018 (došlo dňa 27.06.2018, č.0036)  
1. Vedenie VVN 2x 110 kV č. 8203 naša spoločnosť nevlastní ani 

neprevádzkuje. Naďalej trváme na tom, že v katastrálnom 
území Karlová Ves a Dúbravka sa nenachádzajú existujúce ani 

Berie sa na 
vedomie. 
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plánované zariadenia SEPS, a.s. Bratislava. Odporúčame sa 
obrátiť na prevadzkovateľa distribučnej, a to Západoslovenská 
distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

16. Slovak Telekom, a.s. 
Bajkalská 28 
817 62 Bratislava 

List zn. 6611811851 zo dňa 26.04.2018 
V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o., ktorých poloha je vyznačená v priloženom súbore. 

24 

1. Telekomunikačné vedenia a zariadenia požadujeme v plnom 
rozsahu rešpektovať, z uvedeného dôvodu požadujeme do 
grafickej časti dokumentácie územného plánu /ÚP/, zakresliť 
a zapracovať všetky existujúce trasy telekomunikačných 
vedení a zariadení. 

Akceptuje sa. Explicitne uvedené v kap. „F“ zadania.  

2. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 
zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať 
ustanovenie §65 zák.č.351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania.  

3. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej 
vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, 
dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu 
alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 4. 

Berie sa na 
vedomie. 

  

4. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak 
zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v 
kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti 
(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sieti: Daniel Talacko,daniel.talacko@telekom.sk, +421 
0902719605 

Akceptuje sa.   

5. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh 
všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 
povinnosti zodpovedá projektant. 

Akceptuje sa.   

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho 
projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných 

Akceptuje sa. Akceptuje sa pre ďalšie stupne ÚPP a ÚPD.  
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dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých 
dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Akceptuje sa. Akceptuje sa pre ďalšie stupne ÚPP a ÚPD.  

8. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o 
vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, 
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť 
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného 
pásma. 

Akceptuje sa. Akceptuje sa pre ďalšie stupne ÚPP a ÚPD.  

9. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení 
je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o 
elektronických komunikáciách v platnom znení. 

Akceptuje sa.   

10. Križovania a súbehy navrhovaných inžinierskych sietí s PTZ je 
potrebné, riešiť podľa STN 73 6005. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania.  

11. Pri umiestňovaní zástavby alebo iných činností v blízkosti 
existujúcich telekomunikačných vedení a zariadení 
požadujeme, rešpektovať ich ochranné pásma. 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania.  

12. V rámci plánovaného rozvoja obce je potrebné navrhnúť a 
zapracovať do ÚP, pripojenia jednotlivých riešených lokalít na 
verejnú elektronickú komunikačnú sieť /VEKS/, zemnými 
káblovými rozvodmi. Samotné body napojenia na VEKS, budú 
určené na požiadanie, pričom samotné budovanie VEKS v 
obci, bude závisieť od počtu zákazníkov, ktorí budú požadovať 
naše služby. 

Akceptuje sa.   

13. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu 
bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté 
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

Akceptuje sa.   

14. Prílohy k vyjadreniu: DGN súbory Akceptuje sa.   
17. Ministerstvo obrany SR 

Agentúra správy majetku 
Bratislava 
Kutuzovova ul. č. 8 
832 47 Bratislava 3 

List zn.ASM-50-785/2018 zo dňa 27.03.2018 (došlo dňa 05.04.2018, č.RE429 700 668 SK) 
V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a ako odborná zložka oprávnená v predmetnej 
veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám oznamujeme stanovisko z hľadiska záujmov obrany štátu k predloženej 
územnoplánovacej dokumentácii. 

25 



URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KRČACE, MČ BRATISLAVY - DÚBRAVKA a KARLOVA VES            Vyhodnotenie uplatnených pripomienok  k návrhu zadania        ZADANIE -  príloha 1 

 33 

Č. SUBJEKT STANOVISKO POZN. 
Č. PRIPOMIENKY VYHODNOTENIE ODÔVODNENIE 

1. Ministerstvo obrany SR / Agentúra správy majetku Bratislava 
nemá pripomienky, lebo v riešenom území ne má zvláštne 
územné požiadavky. 

Berie sa na 
vedomie. 

  

18. Dopravný podnik Bratislava, a.s. 
Olejkárska 1 
841 52 Bratislava 1 
 

List zn.8485/9831/2000/2018 zo dňa 20.04.2018 (došlo dňa 02.05.2018, č.0022) 26 
1. Dopravnú obslužnosť riešeného územia považujeme za 

dostačujúcu z existujúcich zastávok MHD, a najmä zastávok 
električkovej dopravy, ktorá tvorí na Dúbravsko-karloveskej 
radiále nosný systém hromadnej dopravy. 

Berie sa na 
vedomie. 

  

2. V prípade zriaďovania obsluhy územia autobusovou linkou 
MHD je nutné 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... 

Akceptuje sa. Doplnené v kap. „F“ zadania.  

19. Dopravný úrad 
Sekcia leteckých navigačných 
služieb a letísk 
Letisko M.R. Štefánika 
823 05 Bratislava 21 
 

List zn.10878/2018/ROP-002/13640 zo dňa 27.04.2018 (došlo dňa 14.05.2018, č.0024) 
Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ust. 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom 
letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že: 

27 

1. v riešenom území sa nachádza žiadne:  
- letisko 
- heliport, 
- letecké pozemné zariadenie a ani 
- iná plocha, ako je letisko, ktorá sa používa na vzlety 
a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na 
vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení, pre ktorú 
Dopravný úrad určil podmienky pre jej používanie podľa 
ustanovenia § 32 ods. 10 leteckého zákona (ďalej len „iná 
plocha“), na ktorých by Dopravný úrad zabezpečoval výkon 
štátnej správy a štatného odborného dozoru, alebo územnú 
ochranu prostredníctvom ochranných pásiem. 
Do riešeného územia nezasahujú ani ochranné pásma, resp. 
prekážkové roviny letísk, heliportov, leteckých pozemných 
zariadení alebo iných plôch, ktoré sa nachádzajú mimo 
riešeného územia, preto Dopravný úrad neuplatňuje 
pripomienky k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii. 

Berie sa na 
vedomie. 

  

2. Upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že v zmysle ust. § 30 
leteckého zákona je nutné prerokovať s Dopravným úradom 

Akceptuje sa.   
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Č. SUBJEKT STANOVISKO POZN. 
Č. PRIPOMIENKY VYHODNOTENIE ODÔVODNENIE 

nasledujúce stavby: 
 stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom 

(§ 30 ods.1 písmeno a) leteckého zákona), 
 stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na 

prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 
m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods.1 písmeno b) leteckého 
zákona), 

 zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných 
prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia 
priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, 
energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods.1 
písmeno c) leteckého zákona), 

 zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä 
zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie 
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné 
zdroje (§ 30 ods. 1 písmeno d) leteckého zákona). 

3. Ďalej Vás upozorňujeme, že toto stanovisko je vydané len z 
hľadiska záujmov civilného letectva 

Berie sa na 
vedomie. 

  

19. Archeologický ústav SAV 
Akademická 2 
949 21 Nitra 

List zn.490/18-8571 zo dňa 17.04.2018 (došlo dňa 02.05.2018, č.0020) 
V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (úplné znenie 109/1998 Z.z.) a zákon 49/2002 Z.z. o 
ochrane pamiatkového fondu a v záujme zjednodušenia agendy, vydáva Archeologický ústav nasledovné vyjadrenie ako podklad k 
rozhodnutiu Krajského pamiatkového úradu. 
Archeologický ústav SAV v Nitre požaduje, aby v jednotlivých etapách realizácie stavby boli splnené nasledovné podmienky : 

28 

1. Stavebník/investor v každej etape stavby vyžadujúcej si 
zemné práce si od Archeologického ústavu SAV v NITRE už v 
stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej 
akcii vo vzťahu k možnosti narušenie archeologických 
nálezísk. Stanovisko - vyjadrenie AU SAV bude slúžiť k 
rozhodnutiu Krajského pamiatkového úradu. 
Zároveň upozorňujeme na §37 ods. 3 citovaného zákona „ O 
nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum 
Krajskému pamiatkovému úradu. V prípade záchranného 
archeologického výskumu PU vydá rozhodnutie po 
predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu (§7 - 
Árch. ústav SAV)“. 
 

Akceptuje sa. Akceptuje sa pre ďalšie stupne ÚPP a ÚPD.  
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Č. SUBJEKT STANOVISKO POZN. 
Č. PRIPOMIENKY VYHODNOTENIE ODÔVODNENIE 

2. Zdôvodnenie: 
Na území Krčace, k. ú. Karlova Ves a Dúbravka evidujeme 
archeologické nálezy z praveku a včasného stredoveku. Je 
pravdepodobné, že pri zemných prácach dôjde k narušeniu 
archeologických nálezísk. 

Berie sa na 
vedomie. 

  

3. V zmysle Správneho poriadku Vás žiadame o doručenie 
rozhodnutia v predmetnej veci. 

Akceptuje sa. Akceptuje sa pre ďalšie stupne ÚPP a ÚPD.  

 
Spracovala: Ing.arch. Mária Rajecká, odborne spôsobila osoba na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, reg. č. 292. 
Dátum:  08.01.2019 
 
 
 
 
 


