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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 6 – Východ 
 
 
 

Subjekt Vyjadrenie číslo zo dňa Požiadavky Výrok 
Letecký úrad 
Slovenskej republiky 

č. 05938/2013/ROP-
002/6642 
zo dňa 29.04.2013 

oznamuje:  
– riešené územie sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, 

heliportov a leteckých pozemných zariadení 
berie sa na vedenie 

  upozorňuje na skutočnosť, že v zmysle § 30 leteckého zákona je 
nutné prerokovať s Leteckým úradom SR nasledujúce stavby: 

berie sa na vedomie s tým, že 
§30 leteckého zákona sa bude 
pri spracovaní návrhu 
rešpektovať a prípadné 
menované stavby a zariadenia 
sa budú konzultovať v zmysle 
požiadavky 

  – stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 
ods. 1 písmeno a)), 

 

  – 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)), 

 

  – 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)), 

 

  – 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)) 
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Slovenská 
elektrizačná 
a prenosová sústava, 
a. s. 

č. PS/2013/006484 
zo dňa 22.4.2013 

nemá pripomienky berie sa na vedomie 

Slovenská správa 
ciest 

č. 5304/2013/2320/17194 
zo dňa 17.05.2013 

uvádza:  
– riešeným územím neprechádza cesta prvej triedy v správe SSC berie sa na vedomie 

  – vlastníkom a správcom ciest I., II., III. triedy a miestnych 
komunikácií na území mesta Bratislava je Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy 

berie sa na vedomie 

  žiada:  
  – predložiť na vyjadrenie ďalší stupeň územnoplánovacej 

dokumentácie z dôvodu plánovaného dopravného napojenia 
riešeného územia na nadradenú cestnú sieť v rámci širších 
vzťahov a rešpektovania platnej koncepcie rozvoja cestnej 
siete   

akceptuje sa, ďalší stupeň 
ÚPD sa prerokuje v zmysle 
požiadavky 

Krajské riaditeľstvo 
Hasičského 
a záchranného zboru 
v Bratislave 

č. KRHZ-BA-OPP-
485/2013-001 
zo dňa 22.04.2013 

je potrebné:  
– z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia zohľadniť najmä tieto 

všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany pred 
požiarmi: 

akceptuje sa, uvedené záväzné 
právne predpisy sa budú pri 
návrhu rešpektovať 

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

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

3. vyhlášku MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských 
jednotkách 

4. vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb 

5. vyhlášku MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení 
stavieb vodou na hasenie požiarov 
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Krajský pamiatkový 
úrad Bratislava 

č. KPUBA-2013/7663-
2/29341/Buk 
zo dňa 07.05.2013 

súhlasí bez pripomienok berie sa na vedomie 
uvádza:  
– toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho 

vyjadrenia stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, 
na ktoré je určené 

berie sa na vedomie 

Regionálny úrad 
verejného 
zdravotníctva 
Bratislava hlavné 
mesto 

č. HŽP/7694/2013 
zo dňa 07.05.2013 

má tieto pripomienky:  
– hlukovou štúdiou zhodnotiť vplyv dopravného hluku 

z frekventovanej cestnej dopravy na hlukovú záťaž riešeného 
územia s návrhom opatrení na dosiahnutie súladu s vyhl. 
554/2007 Z. z. 

berie sa na vedomie,   hluková 
štúdia bude spracovaná 
v ďalších stupňoch PD, 
v smernej časti UPN Z bude 
zapracovaná požiadavka na 
vypracovanie  hlukovej štúdie 
pre ďalšie stupne PD. 

  – preveriť radónové riziko a elektromagnetickú záťaž (zdroje 
VN) územia z hľadiska vhodnosti lokalizácie obytnej zástavby 
a potreby uplatnenia ochranných opatrení 

berie sa na vedomie, radónová 
štúdia bude vypracovaná v 
ďalších stupňoch PD, v 
smernej časti UPN Z bude 
zapracovaná požiadavka na 
vypracovanie radónovej štúdie 

Obvodný úrad 
Bratislava, 
odbor civilnej 
ochrany a krízového 
riadenia 

č. ObU-BA-CO1-
2013/30619/2 
zo dňa 03.05.2013 

požaduje:  
– v ďalších stupňoch UPP a UPD v časti verejné dopravné 

a technické vybavenie územia pre jednotlivé samostatné celky 
resp. jednotlivé stavby a stavebné objekty navrhnúť 
a spracovať riešenie z hľadiska civilnej ochrany v rozsahu 
požiadaviek a ustanovení: 

akceptuje sa,  návrh bude 
rešpektovať uvedené právne 
predpisy z hľadiska civilnej 
ochrany 

  – §§ 2, 3, 4, 6, 16 a 19 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 

– §§ 4, 5, 6 a 9 vyhlášky č. 532/2006 Z. z. 
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno 
technických požiadaviek a technických podmienok 
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zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, 
– vyhlášky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na 

zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok 
informačného systému civilnej ochrany 

  – postupne predkladať na posúdenie a odsúhlasenie ďalšie 
stupne UPP a UPD so zapracovaním požiadaviek civilnej 
ochrany 

akceptuje sa, ďalšie stupne 
budú predložené na vyjadrenie 

  Upozorňuje na zmenu legislatívy o civilnej ochrane 
obyvateľstva nasledovne: 

berie sa na vedomie 

  – zákon č. 395/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony, zrušil nariadenie vlády SR č. 166/1994 Z. z. 
o kategorizácii územia SR a preto smerodajným dokumentom 
pri uplatňovaní stavebno technických požiadaviek na ochranné 
stavby CO je „Analýza územia z hľadiska možných 
mimoriadnych udalostí“ 

 

Obvodný úrad pre 
cestnú dopravu 
a pozemné 
komunikácie 
v Bratislave 

č. A/2013/02386/STE 
zo dňa 07.05.2013 

upozorňuje: berie sa na vedomie s tým, že  
– v území treba v rámci dopravných vzťahov tieto riešiť v súlade 

s platnými vyhláškami a STN vrátane posúdenia kapacity 
pozemných komunikácií aj v rámci širších vzťahov 
vzhľadom na nárast intenzity dopravy. V prípade, že posúdenie 
pozemných komunikácií nevyhovie na výhľadové obdobie 
stanovené STN, treba do riešenia zahrnúť aj úpravu týchto 
existujúcich pozemných komunikácií. 

posúdenie kapacity 
pozemných komunikácií sa 
budú riešiť aj v rámci širších 
vzťahov. 

Obvodný úrad pre 
cestnú dopravu 
a pozemné 
komunikácie 
v Bratislave, 

č. B/2013/5055/LBO 
zo dňa 13.05.2013 

z hľadiska svojich kompetencií si neuplatňuje požiadavky pri 
spracovaní predmetnej dokumentácie 

berie sa na vedomie 
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odbor cestnej dopravy 
a pozemných 
komunikácií 
s územnou 
pôsobnosťou v hl. 
meste SR Bratislave 
Obvodný úrad 
životného prostredia 
Bratislava, 
odbor štátnej správy 
starostlivosti 
o životné prostredie 
obvodu 

č. OSVS/2013/3799/JAJ/IV-
vyj. 
zo dňa 29.04.2013 

stanovisko:  
– zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 6 – Východ je nutné 

vypracovať v súlade s koncepčnými a plánovanými 
dokumentmi MŽP SR a to najmä s Plánom rozvoja verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií. 

akceptuje sa, uvedené 
dokumenty sa pri vypracovaní  
zadania budú rešpektovať 

 uvádza:  
 – toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej 

vodnej správy a nie je rozhodnutím podľa predpisov 
o správnom konaní 

berie sa na vedomie 

Obvodný úrad 
životného prostredia 
Bratislava, 
odbor štátnej správy 
starostlivosti 
o životné prostredie 
obvodu 

č. Oho/2013/3993/BLM/IV 
zo dňa 14.05.2013 

konštatuje:  
– navrhované využitie územia nebude mať negatívny vplyv 

z hľadiska odpadového hospodárstva na životné prostredie 
berie sa na vedomie 

 z hľadiska odpadového hospodárstva nemá námietky berie sa na vedomie 

Obvodný úrad 
životného prostredia 
Bratislava, 
odbor štátnej správy 
starostlivosti 
o životné prostredie 
obvodu, 
oddelenie ochrany 

č. OPaK/2013/3808-2/TOJ-
BAIV 
zo dňa 20.05.2013 

stanovisko:  
1. Riešená zóna sa nachádza v území, pre ktoré platí 1. stupeň 

ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov. 

berie sa na vedomie 

 2. Dotknuté územie nie je zaradené do zoznamu Ramsarského 
dohovoru o mokradiach, nenachádzajú sa tu žiadne chránené 
územie, biotopy národného ani európskeho významu, chránené 
stromy a ani nedôjde k zásahu do súvislej európskej sústavy 

berie sa na vedomie 
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prírody a vybraných 
zložiek životného 
prostredia obvodu 

chránených území (Natura 2000). Podľa RÚSES mesta SR 
Bratislavy sa v predmetnom území nenachádza žiadne 
biocentrum, biokoridor ani genofondová plocha. 

Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy 

č. MAGS ORM 45578/13-
263320 
zo dňa 24.04.2013 

žiada:  
o predĺženie lehoty na prerokovanie návrhu zadania ÚPNZ akceptuje sa, stanovisko hl. 

mesta SR podané dňa 17.6. 
2013 

Hlavné mesto SR 
Bratislava 

č.MAGS OPRM 45578/13-
263320 
zo dňa 17.6.2013 

stanovisko: 
– v kapitole 1. Dôvody na obstaranie územného plánu 

doplniť text: 
– získať relevantnú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá 

bude ďalej slúžiť ako záväzný podklad pre územné konanie 
– využitie jedinečného potenciálu lokality pre vznik atraktívnej a 

kvalitnej štruktúry bývania, občianskej vybavenosti v kontakte 
s plochami verejnej zelene, verejných priestranstiev a peších 
prepojení 

v kapitole 3: Vymedzenie riešeného územia doplniť: 
– celkovú výmeru vlastného riešeného územia zóny 
 
– vymedzenie riešeného územia pre riešenie širších vzťahov 

opisom aj vyznačiť hranice riešeného územia v grafickej 
prílohe 

v kapitole 4: Požiadavky vyplývajúce z ÚPN hl. meata SR 
Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov na riešené 
územie vrátane záväznej časti doplniť: 
– chýbajúcu charakteristiku funkčnej plochy  - ostatná ochranná 

a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130 
 
– vychádzať v návrhu urbanistickej koncepcie priestorového a 

funkčného usporiadania riešeného územia aj z ďalších 

 
 
 
akceptuje sa, text sa v zmysle 
požiadavky doplní 
akceptuje sa, text sa upraví 
podľa požiadavky 
 
 
 
akceptuje sa, výmera sa doplní 
 
akceptuje sa, text a grafická 
časť sa upraví v zmysle 
požiadavky 
 
 
 
akceptuje sa, charakteristika 
funkčnej plochy s číslom 1130 
sa doplní 
akceptuje sa v zmysle 
požiadavky 
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súvisiacich kapitol záväznej časti ÚPN mesta 
– zamerať sa v zmysle ÚPN mesta na komplexnosť vybavenia 

územia, rešpektovanie hodnôt predmetného územia, dotvorenie 
alebo reštrukturalizáciu funkčných systémov lokálneho 
významu pre saturovanie deficitov vybavenia obytného územia 
a zvyšovanie jeho kvality, humanizáciu prostredia sídelnej 
štruktúry mestotvornými priestormi, parkami a zelenými 
cezúrami 

v kapitole 5.2 Požiadavky na riešenie verejného dopravného 
vybavenia územia doplniť: 
– zhodnotenie dopravnej situácie z plánovaného objemu 

zástavby 
 
rezervovanie plochy pre statickú dopravu a nároky na statickú 
dopravu počítať v súlade s STN736110/ZI z novembra 2011 
posudzovať dopravno-kapacitné posúdenie vplyvov investičných 
zámerov na cestnú infraštruktúru podľa Metodiky dopravno-
kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných 
projektov 
v kapitole 7: Požiadavky na tvorbu urbanistickej kompozície 
doplniť: 
– v rozvoji novej bytovej zástavby uplatniť rôzne typologické 

druhy málopodlažných foriem zástavby s lokálnymi centrami 
spoločenského kontaktu, občianskej vybavenosti a verejnej 
zelene 

 
– požiadavky v kontexte s urbanistickým charakterom lokality , 

modelovanie uličného koridoru, výškové zónovanie zástavby a 
kompozícia zelene v svahovitom teréne, preferovať funkcie 
reflektujúce deficitné plochy a zariadenia občianskej 

 
akceptuje sa, riešenie ÚPN Z 
sa bude zaoberať 
požiadavkami pripomienky 
 
 
 
 
 
 
akceptuje sa, dopravná situácia 
z plánovaného objemu 
zástavby sa doplní 
akceptuje sa v zmysle 
požiadavky 
akceptuje sa v zmysle 
pripomienky 
 
 
 
 
akceptuje sa, text sa doplní 
v zmysle požiadavky 
 
 
 
akceptuje sa v zmysle 
pripomienky 
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vybavenosti 
– vypustiť z textu kapitoly odrážky druhého a tretieho odseku, 

ktoré nesúvisia s riešením predmetnej zóny 
v kapitole 10 Požiadavky na ochranu a starostlivosť o životné 
prostredie upozorňuje: 
– na začatie konania KÚŽP v Bratislave v dotykovom území o 

vyhlásení CHA Sihoť , ako súčasť územia európskeho 
významu SKÚEV0064 Bratislavské luhy 

v kapitole 16 Požiadavky na varianty a alternatívy rozvoja 
územia opraviť a doplniť: 
– jednoznačne určiť, že ÚPN Z bude spracovaný pre etapu 

koncept ÚPN Z, ktorý sa spracúva vo variantoch a pre etapu 
návrh ÚPN Z 

v kapitole 17 Grafická časť, doplniť: 
– zoznam výkresov grafickej časti o výkres návrhov ozelenenia 

územia v M 1:1000 
záver: 
– žiada predložiť zadanie so zapracovanými pripomienkami z 

jeho prerokovania, schválený miestnym zastupiteľstvom 
Hlavnému mestu SR 

 
akceptuje sa, text sa upraví 
podľa požiadavky 
 
 
berie sa na vedomie 
 
 
 
 
akceptuje sa, variantnosť 
riešenia sa zabezpečí v procese 
spracovania návrhu 
 
akceptuje sa, grafická časť sa o 
výkres ozelenenia doplní 
 
akceptuje sa v zmysle 
požiadavky 
 

Bratislavská 
vodárenská 
spoločnosť, a. s. 

č. 11421/4020/2013/Hz 
zo dňa 26.04.201313-
26332013 

žiada  
rešpektovať: 
zariadenia BVS nachádzajúce sa v riešenom území a v dotyku s 
riešeným územím  
 
verejné vodovodné potrubia miestneho a nadradeného významu a 
verejné kanalizácie vrátane ich ochranného pásma v súlade so 
zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách 
oplotenie a parcelu areálu vodojemu Karlova Ves 

 
 
akceptuje sa, uvedené 
zariadenia sa budú pri návrhu 
zóny rešpektovať 
akceptuje sa, verejné 
vodohospodárske stavby sa 
budú rešpektovať 
 
akceptuje sa v zmysle 
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preveriť: 
neverejné vodohospodárske zariadenia, resp. zariadenia, ktoré nie 
sú v prevádzke spoločnosti 
 
podrobne zdokumentovať: 
nároky na pitnú a požiarnu vodu, výšku zástavby a množstvo 
splaškových a dažďových vôd podľa prílohy č.1 Vyhlášky MŽP 
SR č.684/2006 zo dňa 14.11.2006  
je potrebné: 
zohľadniť v návrhu súčasné kapacity a technický stav jestvujúcich 
verejných vodohospodárskych zariadení v kontexte s bilančnými 
nárokmi navrhovanej zástavby 
požaduje: 
graficky vyznačiť rozhranie jednotlivých tlakových pásiem 
 
 
odporúča: 
zamerať priebeh hydrodynamického tlaku v jestvujúcom vodovode 
je nutné: 
riešiť zásobovanie vodou verejným vodovodom zaokrúhlenou 
sieťou 
je potrebné: 
nezvyšovať súčasné odtokové množstvá zrážkových vôd z územia 
vyriešiť odvod vody z povrchového odtoku zo striech objektov a 
spevnených plôch na konkrétnom pozemku v závislosti od 
hydrogeologických podmienok 
žiada: 
vyčísliť odtokové množstvo zrážkových vôd pri súčasnom a 
navrhovanom koeficiente odtoku z riešenej plochy 

pripomienky 
 
akceptuje sa,  neverejné 
vodohospodárske zariadenia sa 
preveria 
 
akceptuje sa v zmysle 
pripomienky 
 
 
akceptuje sa v zmysle 
pripomienky 
 
 
akceptuje sa, rozhranie 
jednotlivých tlakových pásiem 
sa vyznačí 
 
berie sa na vedomie 
 
akceptuje sa v zmysle 
pripomienky 
 
akceptuje sa v zmysle 
pripomienky 
 
 
 
akceptuje sa, odtokové 
množstvo zrážkových vôd sa v 
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je nutné: 
preukázať vhodnosť vsakovania nekontaminovaných zrážkových 
vôd do podložia hydrogeologickým prieskumom 
 
navrhovať stavebné objekty a hlbokokoreniacu zeleň s ohľadom na 
jestvujúce a navrhované verejné vodohospodárske siete vrátane 
ochranných pásiem 
upozorňuje: 
dažďové kanalizácie nemôže byť vyústené do Karloveského 
ramena 
je potrebné: 
umiestňovať verejné vodohospodárske siete spĺňajúce podmienky 
zákona č.442/2002 Z.z. do verejných komunikácií 
žiada: 
zaradiť novonavrhované verejné vodohospodárske zariadenia 
medzi verejnoprospešné stavby a navrhovať ich v súlade s 
platnými STN 
 
predložiť ďalší stupeň ÚPD na vyjadrenie a zaslať ho v tlačenej 
forme v čitateľnej mierke 

zmysle pripomienky vyčísli 
 
akceptuje sa, vhodnosť 
vsakovania dažďových vôd sa 
bude v návrhu riešiť 
akceptuje sa v zmysle 
pripomienky 
 
 
berie sa na vedomie 
 
 
akceptuje sa v zmysle 
požiadavky 
 
akceptuje sa, novonavrhované 
vodohospodárske stavby budú 
zaradené do 
verejnoprospešných stavieb 
akceptuje sa s tým, že ďalší 
stupeň bude zaslaný na 
vyjadrenie na nosiči CD 
 
 

Dopravný podnik 
Bratislava 

č. 6418/2000/2013 
zo dňa 26.04.2013 

stanovisko:  
1. požaduje vymedzenie riešeného územia rozšíriť – zahrnúť doň 

aj dotknutý úsek komunikácie Devínskej cesty 
neakceptuje sa, vymedzenie 
zóny je v súlade s vyjadrením 
hl. mesta SR 

  2. treba vykonať posúdenie obsluhy mestskou hromadnou 
dopravou nielen zo strany sídliska Dlhé diely, ale aj 

akceptuje sa v zmysle 
požiadavky 
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z Devínskej cesty, pritom riešiť zastávky MHD na tejto 
komunikácii a tiež prislúchajúce pešie trasy, smerujúce do 
územia 

  3. požaduje pripomienky akceptovať v Zadaní a rozpracovať 
v samotnej dokumentácii 

akceptuje sa, pripomienky sa 
budú vyhodnocovať 

Karolia, a.s. 
Bratislava 

bez čísla 
zo dňa 23.05.2013 

uvádza: 
ako vlastník pozemkov v riešenom území má záujem na týchto 
pozemkoch realizovať výstavbu bytových domov v súlade s 
platnou nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou 
uvažovaná výstavba bude funkčne aj architektonicky 
korešpondovať už s jestvujúcou zástavbou (Condominium 
Renaissance, Butterfly, Rezidencia Kaskády) 
pôjde o celkovú koncepčnosť riešenia územia a koordináciu prác 
na výstavbe bytových domov 
realizáciou bytových domov sa skráti lehota výstavby 
služby vyplývajúce z prevádzky bytových domov budú 
zabezpečené dodávateľsky pre celý komplex 
z technického hľadiska sa zabezpečí spevnenie svahovitého terénu 
uceleným zakladaním stavby väčšej rozlohy 
upozorňuje: 
neprijateľné navrhované dopravné riešenie po priesečnici 
riešeného územia, ako vlastník časti pozemkov v tomto území by 
sme boli v značnej miere obmedzení takýmto dopravným riešením 
možnosť využitia ochranného pásma 110kv vzdušného vedenia na 
realizáciu dopravného napojenia a na vybudovanie spevnených 
plôch statickej dopravy 
vybudovanie verejnej komunikácie po priesečnici by bolo 
technicky a ekonomicky veľmi náročné 
ponúka: 
participáciu na vybudovaní zelene (parku) alebo participáciu na 

 
berie sa na vedomie 
 
 
 
berie sa na vedomie 
 
berie sa na vedomie 
 
berie sa na vedomie 
berie sa na vedomie 
 
berie sa na vedomie 
 
 
berie sa na vedomie 
 
 
berie sa na vedomie, danou 
pripomienkou sa bude 
zaoberať ďalší stupeň UPNZ 
berie sa na vedomie 
 
 
berie sa na vedomie 
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rozvoji mestskej časti  
Slovak Telekom, a. s. č. 13-16607826-BA4 

zo dňa 23.4.2013 
súhlasí s pripomienkou: 
rešpektovať pri tvorbe následných projektových dokumentácií 
siete spoločnosti nachádzajúce sa v riešenom území  
 
upozorňuje na platnosť vyjadrenia do 22.10.2013 

 
akceptuje sa, siete spoločnosti 
sa budú v ďalších stupňoch 
rešpektovať 
berie sa na vedomie 

Slovenský 
vodohospodársky 
podnik, š. p. 
Odštepný závod 
Bratislava 

č. 7820/220-Škv/2013 
zo dňa 28.05.2013 

požaduje:  
– Navrhnúť kanalizačný systém odvádzania splaškových 

odpadových vôd v súlade s celomestskou koncepciou 
odkanalizovania Bratislavy. Všeobecne sa vyžaduje budovanie 
delenej kanalizačnej sústavy. 

akceptuje sa v zmysle 
požiadavky 

  – riešiť principiálne systém odvádzania zrážkových vôd 
zadržiavaním v rámci vlastného riešeného územia 
s maximálnym priebežným vypúšťaním takého množstva vôd 
do recipientu, aké prirodzene odteká z plôch ich zástavbou 
(súčasný koeficient odtoku 0,10 – 0,15).  

akceptuje sa v zmysle 
pripomienky 

  – zadržiavať nadlimitný odtok formou retenčných nádrží 
dimenzovaných na návrhovú zrážku s periodicitou 0,05 
a trvaním dažďa 15 min. 

akceptuje sa v zmysle 
pripomienky 

  – prečistiť zrážkové vody z parkovacích plôch v zmysle ust. § 9 
NV SR č. 269/2010 Z. z. v odlučovači ropných látok 
s účinnosťou imisnej koncentrácie NEL do 0,1 mg/l 

akceptuje sa v zmysle 
pripomienky 

  je potrebné:  
  – návrh ÚPN zóny predložiť na SVP, š. p., OZ Bratislava k 

prerokovaniu 
akceptuje sa, návrh sa predloží 
na prerokovanie 

 


