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1 . Základné identifikačné údaje 

 
Názov dokumentácie: 
ZÓNA VAJNORSKÁ – AREÁLY SPOLOČNOSTI TOWERCOM BRATISLAVA  
 
Stupeň dokumentácie: 
Urbanistická štúdia – čistopis – podklad pre zmeny a doplnky ÚPN Hl. M. Bratislavy. 
 
Objednávateľ: 
TOWERCOM a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, PSČ 831 01 
 
Prostredníctvom:  
 
Obstarávateľ:  
Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt, reg. č. 0444 AA,  
odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD pod.a §2a zákona č. 50/1976 o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov reg č. 245 
Adresa ateliéru: Prekážka 722/1, 033 01 Liptovský Hrádok, mob.: 0907 859 363 
 
 
Spracovateľ: 
GUTGUT  s.r.o.,   

Ul. 29.Augusta 28, 821 07 Bratislava, www.gutgut.sk,  email: info@ gutgut.sk 

Adresa ateliéru: Velehradská 8, 821 08 Bratislava,  

 a 
 
Ing.arch. Martin PAVLÍK, autorizovaný architekt SKA reg. číslo 1721AA,   
Adresa: Sídlisko Medvedzie 153/36-26, 027 44 Tvrdšín, www.incube.sk,  email: pavlik@incube.sk 
 
Autori: 
Ing. arch. Štefan Polakovič, autorizovaný architekt SKA reg. číslo 1440 AA, mob.: 0905 328 416 

Ing. arch. Lukáš Kordík, autorizovaný architekt SKA reg. číslo 1969 AA, mob.: 0948 001 898 

Ing.arch. Martin Pavlík, autorizovaný architekt SKA reg. číslo 1721AA,  mob.: 0903 768 067 
 
 

 
Spracovateľský kolektív 
 
Hlavný riešiteľ:   Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Martin Pavlík, 
     Ing. arch. Lukáš Kordík,  
Urbanizmus, Demografia:  Ing. arch. Martin Pavlík 
Životné prostredie:   Ing. Zuzana Pavlíková, Tvrdosín 
Doprava:    Ing. Ladislav Benček, Bratislava 
Vodné hospodárstvo:  Ing. Marian Trník., Bratislava 
Plyn:    Ing. Marian Trník., Bratislava 
Energetika:    Ing. Igor Chmel, Bratislava  
Telekomunikácie:   Ing. Peter Kubík, Bratislava 
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 2. Základné údaje, hlavné ciele a úlohy riešenia 

 
 

Hlavným cieľom urbanistickej štúdie zóny je vytvorenie územno plánovacieho podkladu pre spracovanie 
záväznej územno-plánovacej dokumentácie zonálnej úrovne ako zmeny funkčného využitia územia v porovnaní s 
UPN Hl. Mesta Bratislavy. 
Cieľmi riešenia UŠ sú: 
 

• zhodnotiť hmotovo-priestorové usporiadanie, spôsob a hustotu zástavby navrhnúť s dôrazom na zachovanie 
charakteristického obrazu stabilizovaného územia zóny UL. VAJNORSKÁ AREÁLY SPOLOČNOSTI 
TOWERCOM - BRATISLAVA, pri návrhu podlažnosti vychádzať z charakteru okolitej zástavby  

• zakomponovať objekty do existujúceho organizmu súvisiacej zástavby tvorenej okolitou zástavbou a stanoviť 
kompozičné kritériá ich umiestnenia 

• vyjadriť hierarchický priestorovo-prevádzkový a kompozičný systém zástavby s riešením verejných 
priestorov a trás prepájajúcich jednotlivé celky, vytvárať mnohotvárnosť prostredia 

• overiť intenzitu využitia územia vo vzťahu k funkčnej profilácii územia a typu jednotlivých stavieb a zariadení  
• overiť výškovú hladinu zástavby vo vzťahu k polohe územia v organizme mesta, k prírodným danostiam 

a pôsobeniu navrhovanej štruktúry v obraze mesta   
• preveriť potrebu a spôsob napojenia lokality na verejné komunikácie a dopravné zariadenia 

 
 

3. Vymedzenie, charakter, súčasné využite riešeného územia 
Riešené územie urbanistickej štúdie sa nachádza v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.  Urbanistická 

štúdia zóny „UL. VAJNORSKÁ AREÁLY SPOLOČNOSTI TOWERCOM - BRATISLAVA“  rieši územie v súčastnosti 
regulované ako stabilizované územia technickej vybavenosti – energetika, telekomunikácie (č. 602), ako  rozvojovú 
zónu občianskej vybavenosti s možnosťou drobnej nezávadnej výroby a skladovania (regulácia č. 502). Riešené 
územie je vsadené do územia s občianskou vybavenosťou popri hlavných komunikáciách ulíc Vajnorská a 
Rožňavská. Svojím polohovým potenciálom územného rozvoja predstavuje územie vhodné pre dotvorenie 
občiansko-predajného komplexu s možnosťou doplnenia o skladovanie a ostatnú pridruženú vybavenosť. Celková 
výmera riešeného územia je 37 668 m2, t.j. 37,668 ha. 

 
 
Fotodokumentácia súčasného stavu riešeného územia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Opis riešeného územia, vyhodnotenie súčasného využitia územia, 
problémov a limitov územia 

 
V súčastnosti je riešené územie v ÚPN Hl. Mesta Bratislava definované ako Územia technickej vybavenosti 

– energetika a telekomunikácie, kódove označenie v ÚPN Hl. M. Bratislava je 602 – Plochy, ktoré sú určené pre 
umiestnenie stavieb a zariadení, ktoré slúžia pra prevádzku energetických a telekomunikacných systémov. 

 V existujúcom areály sú vybudované telekomunikačné zariadenia,vysielač (mimo prevádzky)  a komplexné 
zázemie technickej iinfraštruktúry pre prevádzku vysielača a administratívneho objektu, t.j. trafostanice, kotolňa 
a pod.  

Riešené územie je prístupné z ulice Vajnorská, prístupovou komunikáciou, ktorá pokračuje na parkovisko 
pred 4 podlažnou administratívnou budovou a podjazdom v objekte administratívy, je vyvedená do areálu, kde sa 
nachádza manipulačná plocha s otočou a jedna vetva ide smerom k ul. Rožňavská naprieč celým areálom. Tento 
vstup do areálu je ohradený. V nútri areálu je množstvo drobných objektov garáži a unimobuniek, v dnešnej dobe už 
nevyužívané. Južná časť pozemku, bližšie k ul. Rožňavská je tvorená veľkým množstvom vzrastlej zelene a krovín, 
rôzneho druhu a kvality. Celé riešené územie sa nachádza v rámci hranice zastavaného územia na 
nepoľnohospodárskej pôde a je určené v územnom pláne na intenzifikáciu. Limitujúcim faktorom výstvby sú 
existujúce siete v južnej časti riešeného územia v súbehu s ul Rožňavská a to hlavne kanalizačný zberač E, ktorý je 
potrebné rešpektovať, Ostatné siete v areály nie sú limitmi, nakoľko sa jedná o sekundárne rozvody určené pre 
obsluhu areálu. Je ich možné podľa potreby preložiť, poprípade zrušiť. Jedná sa hlavne o rozvody STL plynu a 
teplovodu a taktiež rozvody slaboprúdu atď.  

Pre riešenie širších vzťahov je územie vymedzené z juhu ulicou Krajná, zo severu ulicou Stará Vajnorská, 
z východu ulicou Studená, zo západu ulicou Bojnická. 

 

(obrázok dole: identifikácia riešeného územia zdroj: googlemaps.com) 
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 5.  Vyhodnotenie majetkových vzťahov v území 

 
 Majetkovo právne je hlavné rozvojové územie vysporiadané majoritným vlastníkom parciel pod navrhovanou 
zástavbou je spoločnosť TOWERCOM, a.s., Bratislava. V rámci riešeného územia sa nachádzajú aj parcely ďalších 
dotknutých vlastníkov. Podrobný rozpis parciel viď. následujúca tabuľka 
 
Tab.: Vyhodnotenie majetkových vzťahov 

 
 

6. Väzby vyplývajúce z riešenia širších vzťahov a zo záväzných častí 
územného plánu obce 

 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, schválený uznesením MsZ č.123/2007 zo dňa 
31.5.2007 s účinnosťou od 1.9.2007, a jeho Zmena a doplnok 01, schválená uznesením MsZ č. 600/2008 dňa 
15.12.2008, definuje riešené územie ako územie s funkčným využitím č. 602 – technická infraštruktúra – energetika 
a telekomunikácie. 

Riešené územie je definované ako stabilizované územie. V rámci stabilizovaného územia sa predpokladá 
miera stavebných zásahov do jestvujúceho prostredia prevažne do 15% celkovej podlažnej plochy existujúcej 
zástavby v území. V zásade sa jedná o nadstavby, dostavby a prístavby budov, využitie podkroví, úpravy 
a dovybavenie vnútroblokových priestorov, výstavbu v prielukách a podobne. Stabilizované územia charakterizuje 
určitý spôsob zástavby v území, ktorý výrazne podmieňuje spôsob a možnosti jeho dotvárania novými investíciami. 
Limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, 
ktoré je potrebné akceptovať, chrániť a rozvíjať. Prvoradým je zvýšenie kvality prostredia, nielen kvality zástavby ale 
aj prevádzkovej kvality. Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre mesta je potrebné rešpektovať 
diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov existujúcej zástavby a nie je možné ho generalizovať stanovením 
jednotnej regulácie intenzity využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu. Lokalizácia novej zástavby 
v stabilizovanom území vonkajšieho mesta musí byť predmetom riešenia územnoplánovacích dokumentácií zóny. 

Požiadavky na riešenie vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie 
• overiť potenciál územia pre dostavbu viacpodlažnými objektami,  
• v priestore Vajnorskej a Rožňavskej ulice nahradiť zaniknuté výrobno-produkčné prevádzky funkčne  

zmiešanými aktivitami komerčnej vybavenosti mestského charakteru obslužno-vybavenostných, obchodných 
a administratívnych funkčných zložiek, 

• zohľadniť existujúce koridory a zariadenia technického vybavenia a upresniť trasovanie a kapacity 
navrhovaných vedení a zariadení technického vybavenia 

 

Požiadavky na varianty riešenia urbanistickej štúdie 

Urbanistická štúdia je riešená invariantne, nakoľko je táto štúdia vypracovaná v etape: čistopis, ktorému 
predbiehala etapa: návrh, spracovaná v dvoch variatách, ktoré zdokladovali možnosti optimálneho funkčného 
využitia a hmotovo-priestorového usporiadania územia. Variantnosť spočívala v kombinácii urbánneho stvárnenia 
územia s rozdielnou intenzitou zastavania územia. 

 Pri návrhu oboch variant sa uvažovalo s reguláciou definovanou v Územnom pláne hlavného mesta SR 
Bratislavy, ako územie č. 502 zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných. 

 S prerokovania návrhu Urbanistickej štúdie vyplynula požiadavka na dopracovanie urbanistickej štúdie 
v etape čistopis, podľa variantu 1 (viď. Vyjadrenie HL.M.SR Bratislava, zo dňa 2.4.2013, pod číslom MAGS 
ORM51654/12-397535). 

 

Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie 

Požiadavky z hľadiska širších vzťahov 
• zdokumentovať  územno- technické súvislosti a dopady na kontaktné územia vo vzťahu k platnej dokumentácii 

ÚPN hl.m. SR Bratislavy, rok 2007,  Zmeny a doplnku 2009 a Zmeny a doplnku 02 / 2011. 

• vyjadriť funkčné, hmotovo-priestorové, organizačno-prevádzkové a kompozičné vzťahy riešeného priestoru vo 
väzbe na okolitú zástavbu,  

• vyjadriť riešenie verejného dopravného vybavenia so zohľadnením koncepčne stabilizovaného riešenia 
komunikačného systému a systému MHD 

• vyjadriť riešenie verejného technického vybavenia so zohľadnením koncepčne stabilizovaného vedenia sietí 
a lokalizácie zariadení technického vybavenia  

• riešiť technické vybavenie územia vo všetkých jej funkčných systémoch v nadväznosti na systémy susediacich 
zón resp. širšie súvisiace územie mesta 

• rešpektovať alebo doriešiť kolízie navrhovanej urbanistickej koncepcie s koridormi nadradeného technického 
vybavenia, vrátane prípadných preložiek 

• vyjadriť priemet prvkov územného systému ekologickej stability a prvkov systému zelene 

• vyjadriť limity využitia územia 

• zdokumentovať siluetárno-panoramatické pôsobenie navrhnutej hmotovo-priestorovej štruktúry vo vzťahu na 
kontaktné územia a na prírodné danosti z exponovaných pohľadov  pri vstupe do mesta a celkovej tvorby 
panorámy mesta 

Požiadavky z hľadiska urbanistickej koncepcie, funkčného využitia, priestorového usporiadania: 
• hmotovo-priestorové usporiadanie, spôsob a hustotu zástavby navrhnúť s dôrazom na zachovanie 

charakteristického obrazu stabilizovaného územia zóny UL. VAJNORSKÁ AREÁLY SPOLOČNOSTI 
TOWERCOM - BRATISLAVA, pri návrhu podlažnosti vychádzať z charakteru okolitej zástavby  

• zakomponovať objekty do existujúceho organizmu súvisiacej zástavby tvorenej okolitou zástavbou a stanoviť 
kompozičné kritériá ich umiestnenia 

• vyjadriť hierarchický priestorovo-prevádzkový a kompozičný systém zástavby s riešením verejných priestorov 
a trás prepájajúcich jednotlivé celky, vytvárať mnohotvárnosť prostredia 

• overiť intenzitu využitia územia vo vzťahu k funkčnej profilácii územia a typu jednotlivých stavieb a zariadení  
• overiť výškovú hladinu zástavby vo vzťahu k polohe územia v organizme mesta, k prírodným danostiam 

a pôsobeniu navrhovanej štruktúry v obraze mesta   
• preveriť potrebu a spôsob napojenia lokality na verejné komunikácie a dopravné zariadenia 

 

Požiadavky vyplývajúce zo základných demografických, sociálnych a ekonomických údajov a prognóz 

1. demografia 

Z hľadiska zhodnotenia využitia územia riešiť tieto základné socioekonomické ukazovatele: 

• preveriť predpoklady pre denne prítomné obyvateľstvo 

 

EXISTUJÚCA PARCELÁCIA V RIEŠENOM ÚZEMÍ 

č. č. parcely Výmera (m2) Kat. územie druh Č.LV vlastník 

1 17065/ 3 3 787 Nové mesto Trvalé trávne porasty 2804 
HairCare Professionals, s.r.o., 
Vajnorská 178, Bratislava, PSČ 
831 04, SR 

2 17065/ 5 1 779 Nové mesto Trvalé trávne porasty 5589 
SR - Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky, Mierová 
19, 82715 Bratislava 212 

3 17064/ 3 1 031 Nové mesto Zastavané plochy a nádvoria 4399 
Towercom, a.s., Cesta na 
Kamzík 14, Bratislava, PSČ 
831 01, SR 

4 17062/ 8 130 Nové mesto Ostatné plochy 4399 Towercom, a.s. 
5 17065/ 12 1 213  Nové mesto Zastavané plochy a nádvoria 2804 HairCare Professionals, s.r.o. 
6 17064/ 2 1 349  Nové mesto Zastavané plochy a nádvoria 4399 Towercom, a.s. 
7 17062/ 10 157  Nové mesto Zastavané plochy a nádvoria 4399 Towercom, a.s. 
8 17062/ 11 52  Nové mesto Zastavané plochy a nádvoria 4399 Towercom, a.s. 
9 17062/ 6 606  Nové mesto Zastavané plochy a nádvoria 4399 Towercom, a.s. 

10 17062/ 7 912  Nové mesto Zastavané plochy a nádvoria  4399 Towercom, a.s. 
11 17062/ 1 33 492  Nové mesto Zastavané plochy a nádvoria  4399 Towercom, a.s. 
12 23024/1 38 808   Trnávka Zastavané plochy a nádvoria - - 
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Požiadavky z hľadiska  stanovenia rozsahu regulácie  
• navrhnúť regulatívy funkčného využitia pozemkov a stavieb so stanovením základných, doplňujúcich 

a neprípustných funkcií 
• navrhnúť regulatívy priestorového usporiadania a umiestnenia stavieb na  pozemkoch s určením zastavovacích 

podmienok, priemerná a maximálna podlažnosť, max. index podlažných plôch, max. index zastavaných plôch, 
min. index zelene 

• návrh princípov kompozície a stanovenie prípustnosti architektonického riešenia stavieb 
• vyjadriť regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia a verejného technického vybavenia: trasovanie 

a rozmerové parametre líniových stavieb a zariadení vrátane napojenia na pozemok, prípustnosť pripojenia 
s uvedením kapacity 

• vyjadriť regulatívy ochrany a tvorby životného prostredia, krajiny, zelene, prvkov územného systému ekologickej 
stability 

• vyjadriť regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb 

Požiadavky z hľadiska verejného dopravného vybavenia územia 

Požiadavky z hľadiska dopravy riešiť vo väzbe na Územný plán hl.m SR Bratislavy (2007),  ZaD 01 (2009) a ZaD 02 
(2011) 

• vyjadriť väzby urbanistického riešenia na jestvujúce a navrhované dopravné vybavenie  
• zohľadniť návrh etapizácie a podmienenosti využitia územia 
• navrhnúť riešenie dopravnej   obsluhy a nárokov na dynamickú a statickú dopravu s ohľadom na navrhované 

funkčné využitie a organizáciu  územia  
• preveriť dopady zvýšenej intenzity automobilovej dopravy vyplývajúcej z návrhu urbanizácie na priepustnosť 

komunikačnej siete a križovatiek a navrhnúť elimináciu disproporcií  
• navrhnúť dopravnú obsluhu riešeného územia včítane funkčných tried, kategórií komunikácií  
• riešiť statickú dopravu (parkovacie garáže, parkoviská) v zmysle STN 736110/Z1 pre stupeň automobilizácie1:2 
• riešiť systém peších trás a rozptylových priestorov 
• riešiť napojenie peších ťahov na mestskú hromadnú dopravu (električky, autobusy)  
• riešiť napojenie územia na cyklotrasy  

 

Požiadavky z hľadiska verejného technického vybavenia 
• vyjadriť väzby urbanistického riešenia na jestvujúce a navrhované technické vybavenie 
• navrhnúť pokrytie potrieb zariadeniami technického vybavenia vo vzťahu k navrhovanému funkčnému využitiu 

a organizácii územia s maximálnym využitím vybudovaných sietí 
• v návrhu riešenia technického vybavenia zohľadniť návrh etapizácie a podmienenosti využitia územia 
• riešiť technické vybavenie vo všetkých funkčných systémoch – zásobovanie vodou, odkanalizovanie, 

zásobovanie plynom, teplom, elektrickou energiou, telekomunikácie s ohľadom a maximálnym využitím 
existujúcich sietí, 

• rozlíšiť v riešení  technického  vybavenia verejné a neverejné systémy, vrátane vyznačenia ochranných, 
bezpečnostných a hygienických pásiem 

• v riešení technického vybavenia zohľadniť požiadavky tvorby mestského polyfunkčného prostredia primeranou 
integráciou zariadení technického vybavenia do zástavby 

• zohľadniť existujúce siete TI, koridory, trasy hlavných vedení a zariadenia technického vybavenia vrátane 
ochranných pásiem  

• spracovať riešenia technickej vybavenosti v samostatných kapitolách a výkresoch pre jednotlivé systémy 
• vyznačiť  trasy a koridory hlavných  líniových a uzlových prvkov technickej  vybavenosti, ich ochranné, 

bezpečnostné a hygienické pásma, v návrhu urbanistickej koncepcie ich rešpektovať ako limity 
• vyznačiť a rešpektovať územné rezervy pripravované stavby pre ich trasy a zariadenia 

Zásobovanie vodou 

• zásobovanie pitnou vodou riešiť vo väzbe na vodovodnú sieť ulíc Vajnorská a Rožňavská 
• potrubia verejného vodovodu navrhovať v profile min. DN 150 a vodovodnú sieť v maximálnej miere zokruhovať 
• nadštandardnú potrebu úžitkovej a požiarnej vody riešiť na báze vlastných vodných zdrojov, akumulačných 

nádrží a pod. 

Odkanalizovanie 

• odkanalizovanie  územia  riešiť  návrhom kanalizácie delenej sústavy 
• návrh splaškovej kanalizácie riešiť vo väzbe na stokovú sieť zberača E v Rožňavskej ul. 

• odvádzanie dažďových vôd riešiť za dodržania zásady maximálneho zadržiavania vody v území ich 
zaúsťovaním do vsakovacích zariadení, akumuláciou v dažďových nádržiach.  

• Dažďovú kanalizáciu navrhnúť podľa STN EN 752-2 
• rozvoj územia je podmienený budovaním splaškovej kanalizácie v rozvojovom území s napojením všetkých 

nehnuteľností s následným odvedením do mestskej ČOV 

Zásobovanie el. energiou 

• zásobovanie el. energiou riešiť obvyklým spôsobom prostredníctvom VN-22 kV siete spríslušným počtom TS 
VN/NN 

• rešpektovať existujúce a navrhované vedenia prenosovej a distribučnej sústavy ZVN resp. VVN 

• prípadné kolízie s existujúcimi vedeniami VN riešiť ich prekládkou resp. kabelizáciou pri rešpektovaní 
podmienok stanovených prevádzkovateľom siete 

Zásobovanie plynom 

• zásobovanie plynom riešiť výstavbou STL plynovodnej siete s orientáciou na existujúci STL plynovod v ulici 
Vajnorská 

Zásobovanie teplom 

• zásobovanie  teplom  riešiť  decentralizovaným spôsobom  prostredníctvom  kotolní  na báze zemného  plynu  

Telekomunikácie 

• napojenie na telekomunikačnú  sieť  v ulici Vajnorská s prepojením na uzol ONU Tesco Zlaté piesky 

Požiadavky z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia, tvorby a ochrany krajiny vrátane prvkov 
ekologickej stability  

S ohľadom na špecifické podmienky blízkych Zlatých Pieskov, je potrebné zachovať v maximálnej miere všetky 
ekostabilizačné a krajinotvorné prvky v území a na tieto prvky kompozične nadviazať navrhované plochy zelene 
v kategóriách vnútromestskej zelene, aby sa ich spolupôsobením vytvorili predpoklady na funkčnosť v rámci MÚSES 
(k tomu využiť kompozíciu RÚSES podľa N-ÚPN 2004) 

• rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  

• rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a nariadenia  vlády č. 491/2002, ktorým sa 
ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov odpadových vôd a osobitných vôd 
v znení neskorších predpisov 

• rešpektovať ustanovenia  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

• rešpektovať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 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 ďalšom postupe prípravy uplatňovať posudzovanie pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností 
z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/ 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie  

• rešpektovať VZN hl. m. SR Bratislavy č. 8/93 o starostlivosti o verejnú zeleň 

• zosúladiť koncepciu využitia územia s krajinno-ekologickými podmienkami územia 

• určiť podmienky zabezpečenia vyhovujúcej ekologickej stability priestorovej štruktúry krajiny, ochrany 
a racionálneho využívania prírody, tvorby a ochrany životného prostredia  

• zohľadniť územný systém ekologickej stability - a navrhnúť jeho ochranu a zapojenie do navrhovaných štruktúr  

• rešpektovať ochranné, hygienické a bezpečnostné pásma 

• zohľadniť geomorfologické, hydrologické a klimatické podmienky územia, zohľadniť jestvujúcu vzrastlú zeleň  

• vo väzbe na zástavbu a verejné priestory riešiť plošnú a líniovú zeleň -  zeleň parkových úprav, zeleň námestí, 
vnútroblokov a parkovacích plôch, stromoradia pozdĺž komunikácií, 
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• pri analýze limitov územia vychádzať o.i. aj zo strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie 

• rešpektovať požiadavky normatívov zelene – platné „Štandarty minimálnej vybavenosti obcí“ 

 

Požiadavky z hľadiska urbanistickej ekonómie a ekonomického zhodnotenia 
• vyjadriť základné plošné ukazovatele a kapacitné údaje navrhovaného riešenia 

• Z hľadiska zhodnotenia limitov využitia pozemkov a stavieb uviesť v bilanciách tieto ukazovatele urbanistickej 
ekonómie: 

• zastavaná plocha 
• plochy parciel v m2 
• podlažná plocha : nadzemná, podzemná 
• stavebný objem 
• plochy zelene – (koeficient zelene, minimálny podiel) 
• index podlažných plôch (ipp) 
• koeficient zastavaných plôch 
• počet podzemných a nadzemných podlaží 
• počet parkovacích miest 
• počet pracovných príležitostí 
• podiel občianskej vybavenosti v účelových jednotkách 

 
• vyjadriť technicko-ekonomické zhodnotenie navrhovaného riešenia v členení: 

• podmieňujúce investície 
• objemové investície 

• nové funkčné využitie a reguláciu navrhnúť v zmysle metodiky používanej v Územnom pláne hlavného 
mesta SR Bratislavy,  

Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania urbanistickej štúdie 

Urbanistickú štúdiu je spracovná v digitálnej forme na CD nosičoch vo formáte pdf a dwg, v analógovej 
forme a vo výtlačkoch v členení na textovú časť a grafickú časť  

 
Textová časť  

• základné údaje identifikačné údaje 
• základné údaje, hlavné ciele a úlohy riešenia 
• vymedzenie riešeného územia s uvedením regulovaných pozemkov  
• opis riešeného územia, vyhodnotenie súčasného využitia územia, problémov a limitov územia 
• vyhodnotenie majetkových vzťahov v území 
• väzby vyplývajúce z riešenia širších vzťahov a zo záväzných častí územného plánu obce 
• návrh variantov urbanistickej koncepcie 
• urbanistická koncepcia funkčného využitia a hmotovo – priestorového usporiadania územia, urbánnych 

priestorov a stavieb, kompozícia a organizácia územia 
• koncepcia dopravného vybavenia 
• koncepcia technického vybavenia 
• koncepcia zelene vrátane prvkov územného systému ekologickej stability  
• koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia 
• zásady a regulatívy umiestnenia jednotlivých stavieb vrátane určenia pozemkov, ktoré nemožno zastavať 

doplňujúce údaje  
• ukazovatele urbanistickej ekonómie  a technicko – ekonomické zhodnotenie variantov riešenia  
• civilná ochrana obyvateľstva 
• požiarna ochrana 

Grafická časť na podklade katastrálnych máp s vyznačením polohopisu, výškopisu, vodných tokov a s priemetom 
pozemkoknižných parciel 

• výkresy širších vzťahov M  1:5 000, vo vzťahu k  platnému ÚPN hl.m. SR Bratislavy,  
• výkresy variantov urbanistickej koncepcie M 1: 1000  
• výkres dopravného vybavenia M 1: 1000 
• výkres technického vybavenia: zásobovania vodou, odkanalizovania M 1: 1000 
• výkres technického vybavenia: zásobovania el. energiou, telekomunikácií M 1: 1000 

• výkres technického vybavenia: zásobovania plynom, zásobovania teplom M 1: 1000 
• výkres návrhu zelene územia vrátane prvkov územného systému ekologickej stability M 1: 1000 
• výkres regulácie M 1: 1000 
• výkres návrh zmien a doplnkov na podklade ÚPN Hl.m. SR Bratislava 

 
Harmonogram spracovania UŠ 
 
UŠ bola obstaraná a spracovaná v zmysle § 4 zákona č.50/1976 Zb. V neskorších predpisoch,  
v následujúcich krokoch: 

- návrh zadania UŠ / september 2011 
- prerokovanie zadania UŠ (pripomienky dotknutých organizácii sú zapracované do čistopisu zadania UŠ) / 

október 2011 – marec 2012 
- čistopis zadania UŠ (súhlas vydalo Hl.m.SR Bratislava pod č.j. MAGS ORM 37262/12-50591  

dňa 15.3.2012) / marec 2012 
- návrh UŠ v 2 variantách / máj 2012 
- prerokovanie návrhu UŠ (pripomienky dotknutých organizácii sú zapracované do čistopisu UŠ) / máj 2012 – 

apríl 2013. K urbanistickej štúdii spracovanej v máji 2012 vydolo Hl.m SR Bratislava stanovisko č.j. MAGS 
ORM 44873/12-324955 dňa 11.7.2012 a Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vydala k návrhu 
urbanistickej štúdie stanovisko č.j. Star.- 1330/2012 zo dňa 13.9.2012. 
V zmysle týchto stanovísk, bola štúdia upravená a následne opäť odovzdaná na posúdenie na Hl. M. SR 
Bratislava, ktoré vydalo stanovisko MAGS ORM51654/12-397535 dňa 2.4.2013 

- čistopis UŠ / august 2013 
 
Požiadavky na prerokovanie urbanistickej štúdie 
 

Urbanistická štúdia bola prerokovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/ 2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Predpokladom pre splnenie cieľov urbanistickej štúdie bolo 
zosúladenie zámerov obstarávateľa, orgánov územného plánovania na úrovni samosprávnych orgánov hl. mesta, 
mestských častí a štátnej správy a ostatných zainteresovaných subjektov v území pri jej spracovaní a prerokovaní.  
Prerokovanie UŠ vychádzalo z rozsahu prerokovania podľa § 21 stavebného zákona primerane prerokovávanej 
problematike. 

• Prerokovanie UŠ s  orgánom územného plánovania – mestská časť Bratislava – Nové Mesto. 
• Prerokovanie UŠ s dotknutými orgánmi, organizáciami, subjektmi a verejnosťou. 
• Urbanistická štúdia bola dopracovaná v zmysle výsledkov  prerokovania a predložená Miestnemu 

zastupiteľstvu MČ Bratislava – Nové Mesto na odobrenie a s kladným stanoviskom bude zaslaná Magistrátu 
hl. mesta SR Bratislave. 

• Prerokovanie zmien a doplnkov celomestskej územnoplánovacej dokumentácie na podklade výsledkov 
prerokovania urbanistickej štúdie zabezpečí Hlavné mesto SR Bratislava 

• Po odsúhlasení zmien a doplnkov územného plánu mesta mestským zastupiteľstvom na podklade UŠ bude 
následne štúdia potvrdená úradnou pečiatkou ako platný územnoplánovací podklad pre rozhodovanie 
stavebného úradu a zaslaná Krajskému stavebnému úradu v Bratislave pre potreby zabezpečenia výkonu 
orgánu územného plánovania. 

 
Subjekty prerokovania urbanistickej štúdie: 
 

• Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
• Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 90 Bratislava 
• Ministerstvo vnútra SR, úrad informácií a telekomunikácií – odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 

Bratislava  
• Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 835 47 Bratislava  
• Krajský stavebný úrad v Bratislave, Lamačská cesta 8, 841 04 Bratislava  
• Krajský úrad ŽP v Bratislave, Karloveská 2, 842 19 Bratislava   
• Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava  
• Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
• Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava  
• Obvodný úrad životného prostredia, Karloveská 2, 842 19 Bratislava  
• Obvodný úrad v Bratislave, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 71 Bratislava  
• Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Pri Starej prachárni 14, 821 09 Bratislava  
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• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.m.SR so sídlom v Bratislave, P.O. BOX 26,  
Ružinovská ul.č. 8, 820 09 Bratislava 29  

• Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava  
• Slovenský plynárenský priemysel, a.s., OZ, Votrubova 1, 825 17 Bratislava  
• Západoslovenská energetika, a.s., odbor technického rozvoja a normalizácie, Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
• Slovenský vodohospodársky podnik š. p. , OZ Povodie Dunaja, Karloveská 2, 842 17 Bratislava  
• Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
• Letecký úrad  SR, odd. ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení, Letisko M.R. Štefánika, 

823 05 Bratislava 
 

 Obrázok: Výrez z regulačného výkresu ÚPN Hl. m. SR Bratislava: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Návrh urbanistickej koncepcie 
 
UŠ je spracovaná v zmysle Stavebného zákona č. 50 / 1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov a v zmysle vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 55 / 2001 Z.z. o územno-plánovacích 
podkladoch a územno-plánovacej dokumentácii. 

Spracovaniu Urbanistickej štúdie predchádzal proces vypracovania a schválenia Zadania, ktoré bolo schválené 
Magistrátom Hl. Mesta Bratislava pod č. MAGS ORM37262/12-50591, zo dňa 15.3.2012. V ňom sa konštatuje, že 
urbanistická štúdia bude riešená v dvoch variantách. ktoré zdokladujú možnosti optimálneho funkčného využitia 
a hmotovo-priestorového usporiadania územia. Variantnosť spočívala v kombinácii urbánneho stvárnenia územia 
s rozdielnou intenzitou zastavania územia. 

Pri návrhu oboch variant sa uvažovalo s reguláciou definovanou v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy, 
ako územie č. 502 zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných  

Z prerokovania návrhu Urbanistickej štúdie vyplynula požiadavka na dopracovanie urbanistickej štúdie v etape 
čistopis, podľa variantu 1 (viď. Vyjadrenie HL.M.SR Bratislava, zo dňa 2.4.2013, pod číslom MAGS ORM51654/12-
397535)  

Urbanistická koncepcia riešenia územia uvažuje s hlavným dopravno-obslužným pripojením od ul. 
Rožňavská s napojením na existujúcu križovatku ul Rožňavská a vstup k areálom S.P.S shopping park soravia, 
zachovávajú existenciu zástavky MHD a ponechávajú možnosť prejazdu popod existujúci objekt administratívy na ul. 
Vajnorská, ako druhý sekundárny dopravno-obslužný vstup do územia.  

Zóna je  koncipovaná ako územia pre zmiešané funkcie obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, pod 
číselným označením 502 (regulácia v zmysle UPN Hl. m SR Bratislava), s využitím následujúcich ukazovateľov:  

 
Kód G      výmera riešeného územia          RU=37 668 m2 
(IPP max.) = 1,8, index podlažných plôch  prepočet IPP na riešené územie IPP*RU=67 802 m2 
(IZP max. ) = 0,36 index zastavaných plôch  prepočet IZP na riešené územie  IZP*RU=13 560 m2 
(KZ min.) = 0,20 koeficient zelene   prepočet KZ na riešené územie  KZ*RU=7 533,6 m2 
  

V celom riešenom území sa z hľadiska priestorovej kompozície dôsledne sa dodržiavajú polohové a výškové 
obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem leteckej dopravy, ako aj iné priestorové limity. Koncept rešpektuje 
svojou zástavbou pomyselnú uličnú čiaru, ktorá je súbežná s ul. Rožňavská a je od kraja existujúcej komunikácie 
vzdialená cca 30m. Severnú stranu riešeného územia uzatvára objekt existujúcej adminstratívy, ktorá je 
v súčastnosti 4 podlažná v koncepte počítame s jej nadstavaním na 6 podlaží. Samotná koncepcia uvažuje s piatimi 
samostatnými objektmi, tvoriace uzavretú štruktúru s centrálne otvorenou plochou, ktorá má funkciu hlavne 
dopravnú, ale aj oddychovú (park s inhiskom na strechce podzemnej garáže) s obslužnými komunikáciami po 
obvode územia. Maximálna výška objektov v území je 6 N.P. Novonavrhované objekty sú tvorené 2 - 3 poschodovou 
podnožou (hlavnou hmotou objektov), z ktorej vystupujú, ďalšie hmoty s vyššími poschodiami, okrem objektu OB 02, 
ten je bez vyvýšenej časti.  V nasledujúcich schémach je vyobrazené postupné hľadanie tejto ideálnej koncepcie 
a overenie iných koncepcii s použitím hore uvdených limitov. 

 
Obr. Proces tvorby hmotovo-objemové hľadanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

8. Urbanistická koncepcia funkčného využitia a hmotovo – priestorového 
usporiadania územia, urbánnych priestorov a stavieb, kompozícia 
a organizácia územia 

 
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, pri zachovaní funkčného využitia územia. 

Kód miery využitia územia vyjadruje povolenú mieru záťaže rozvojového územia zástavbou. Stanovuje pre 
vybrané funkcie intenzitu (mieru) využitia rozvojového územia. Symbolom kódu miery využitia územia sú písmená 
veľkej abecedy A až M, ktoré vyjadrujú prípustnú mieru využitia územia v rozpätí hodnotou IPP max. od 0,2 po 3,6 
podľa nasledovnej škály. Pre riešené územie bol zvolený kód G s IPP 1,8, IZP 0,36 a KZ 0,20. 

Koncepcia zóny je navrhnutá v súlade s aktuálnym riešením okolitých území, ktoré svojou funkčno-
hmotovou štruktúrou spája v sebe prvky atraktívneho obchodno-administratívneho miesta v meste, doplneného 
prírodnými zložkami, spoločenskými priestormi. Severne medzi ul. Vajnorská a riešeným územím, územný plán 
mesta definuje rozvojové územie s označením č. 502, kód H s IPP=2,1, IZP=0,35 a KZ=0,2, podlažnosť 6+. 
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Priestorová lokalizácia 
 

 Riešené územie sa nachádza v mestskej časti hlavného mesta Bratislavy MČ Nové Mesto, v okolí ulíc – 
Vajnorská a Rožňavská, pre ktoré je typická veľkobloková výstavba objektov prevádzok rôzneho druhu.  

Priestorová koncepcia nadväzuje na urbanistickú štruktúru mestskej časti. Vychádza z faktu, že v zóne má 
byť prioritou nová architektonicko - urbanistická štruktúra. 

obrázok: navrhovaná štruktúra vsadená do ortofotomapy – mapa: google.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Hmotovo - priestorová kompozícia územia 
 
 Riešené územie svojou hmotovo-priestorovou kompozícou dopĺňa nezastavané územie formou 

kombinovania okolitých zástavieb. Navrhovaná štruktúra je postavená na kombinácii okolitých typov výstavby. 
Svojou štruktúrou vytvára prirodzené prelínanie týchto štruktúr so zreteľom na ľudskú mierku, kde je pocitové 
vnímanie ľudí prechádzajúcich v území, primerane zohľadnené. Vytvárajú sa tu nové hlavné spoločenské priestory, 
doplnené atraktívnymi dodatočnými funkciami. 

 Je navrhnutá ako vnútrobloková kompozícia s centrálnym zázemím určeným pre relax (zelená strecha 
garáží) a s hlavnou dopravnou obsluhou po obvode.  

 
Vplyv návrhu na obraz mesta 

Návrh nových blokov rešpektuje okolitú zástavbu. Vybudovaním aktívneho parteru v podnožiach jednotlivých 
objektov v smere od Rožňavskej ul. sa vytvorí absentujúci uličný parter vo väzbe na existujúcu zástavku MHD.  

Navrhovaná štruktúra nebude mať vplyv na obraz mesta, nakoľko výškové usporiadanie územia je vsadené 
do existujúcej zástavby s obdobou výškovou štruktúrou a tak nebude mať optický vplyv na obraz mesta a jeho 
panoramatické výhľady, definované v ÚPN Hl. mesta SR Bratislava. 

 
Funkčné využitie 
 
Riešené územie je prakticky nezastavané okrem severnej časti územia kde sa nachádza existujúci 

administratívny objekt Towercomu. Vzhladom na požiadavku lokalizácie územia kde prevažujú funkcie zmiešaného 
charakteru a to obchodu, výroby a nevýrobných služieb, sa predpokladá využitie volných kapacít na dotvorenie tejto 
vybavenosti.  

 Navrhované funkčné využitie bude architektonicky stvárnené do celkov, v ktorých sa počíta s výstavbou 
administratív a obchodno-obslužnej vybavenosti,  s vybudovaním aktívnych parterov objektov, ktoré sú v priamom 
kontakte s verejnými priestormi a zástavkou MHD. 

 Celková plocha riešeného územia je 37 668 m2 (100%), ktorá je rozdelená na územia zastavané 
nadzemnými objektmi 12 401 m2 (32,92%),  cestné obslužné komunikácie a manipulačné plochy 6590 m2 (17,49%), 
plochy parkovacích státí na teréne 2844 m2 (7,55%), plochy peších chodníkov a priestranstiev 3330 m2 (8,84%), 
z toho 252 m2 (0,67%) na streche podzemnej garáže, zeleň – trávnaté plochy 12 503 m2 (33,19%), z toho 2525 m2 
(6,70%) na streche podzemnej garáže. Výmera podzemnej garáže je 2777 m2 (7,37%) na podlažie, pri 
navrhovaných 2 podzemných podlažiach je celková výmera PG 5554 m2. 

 
Objektová skladba je definovaná v následujúcej tabuľke: 

č. obj. 

zastavaná 
plocha  

podlažná 
plocha  

obostavaný 
priestor 

funkčné členenie /m2/ pomer funkcií 

administratíva  obchod, služby Admin. obchod 

/m2 brutto/ /m2 brutto/ /m3 brutto/ /m2 brutto/ /m2 netto/ * /m2 brutto/ /m2 netto/ * % % 

OB 01 1258 7548 30192 6745 5396 0 0 100 0 

OB 02 1990 3980 15920 0 0 3980 3184 0 100 

OB 03 3945 9350 37400 5325 4260 4025 3220 57 43 

OB 04 3596 11562 46248 6205 4964 5357 4286 54 46 

OB 05 1612 6936 27744 5324 4259 1612 1290 77 23 

OB G1 75 /** 75 300 0 0 0 0 0 0 

spolu 12401 39451 157504 23599 18879 14974 11979 60 40 

Pozn.: /* 80% výmery z brutto  / ** výmera nadzemnej časti podzemnej garáže (komunikačné jadrá – výťahy, schodiská) 

 
Intenzita využitia územia 
 

Riešené územie je členené do jedného urbanistického bloku, v ktorom sa vypočítavajú limitné ukazovateľe 
výstavby v území, rešpektujúc tieto ukazovatele: 

- intenzitu využitia zóny, ktorým je limitujúci charakter blokovej zástavby, výškové zónovanie, 
- situovanie statickej dopravy na riešenom pozemku a vhodné a kapacitné dopravné napojenie 

 - svetlotechnické a hygienické požiadavky sú tiež limitujúce pre intenzitu 
V riešenom území sú navrhované následné limity využitia územia (viď. tabuľka dole).  
 

Tabuľka:. Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vnútorné mesto, mestské casti Ružinov, 
Nové Mesto, Karlova Ves, Petržalka pre funkciu 502 Zmiešané obchodu, výroby a nevýrobných služieb, 
definovaná v zmysle platného ÚPN hl. mesta SR Bratislava: 

kód 
IPP 
max 

priem. podlaž. 
IZP 
max 

KZ 
min 

G  1,8 6 0,36 0,20 

 
Tabuľka: Intenzity využitia navrhovaného územia  

  rozloha m² index % 

riešené územie 37668 1,0 100 

zastavané plochy nadzemnými objektami 12401 0,33 32,92 

zeleň v území 12503 0,33 33,19 

podlažná plocha nadzemných podlaží 39451 1,05 105 

 
Možno skonštatovať, že navrhované ukazovatele rešpektujú regulatív definovaný v ÚPN hl. Mesta SR 

Bratislava,  ( funkcia č. 502,  kódové označenie G), s dostatočnými rozlohovými rezervami, kde pri max. potrebe 
IPP=67 802 m2 je navrhnutých 39 451m2 rozdiel 28 351 m2, pri max. potrebe IZP=13 560 m2 je navrhnutých 12 401 m2 
rozdiel 1159 m2 a minimálnej potrebe KZ=7 533,6 m2 je navrhnutých 12503 m2 rozdiel -4 969,4 m2.  
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Občianska vybavenosť 

 
Podrobná skladba vybavenosti bude upresnená v ďalších stupňoch projektovej dokumetácie, (požiadavkami 

jednotlivých budúcich investorov) rešpektujúc navrhovanú reguláciu definovanú  v záväznej casti ÚPN hl. mesta SR 
Bratislava  následovne:  
 

• Funkčná plocha 502 rozvojové zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, s kódovým 
označením G. 
 
Podmienky funkčného využitia plôch 

Územia pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb s 
príslušnými 
súvisiacimi činnosťami. 
Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie 
a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 
 
Sposôby využitia funkcných plôch 
prevládajúce 

- zariadenia obchodu 
- zariadenia výrobných a nevýrobných služieb 

prípustné 
V území je prípustné umiestňovať najmä : 
- zariadenia veľkoobchodu 
- výstavné a predvádzacie priestory 
- skladové areály, distribučné centrá a logistické parky 
- zeleň líniovú a plošnú 
- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 
- byty v objektoch urcených pre inú funkciu 
- zariadenia občianskej vybavenosti viažuce sa na funkciu 
- zariadenia na zber odpadov 

neprípustné 
V území nie je prípustné umiestnovat najmä: 
- rodinné domy a bytové domy 
- areálové zariadenia obcianskej vybavenosti 
- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebné dvory 

a zariadenia 
- stavby pre individuálnu rekreáciu 
- zariadenia odpadového hospodárstva okrem zariadení na zber odpadov 
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

Pracovné príležitosti a denne prítomní v zóne 
 

Z hľladiska zamestnanosti v r. 2004 bolo v Bratislave 304 951 ekonomicky aktívnych osôb z toho 290 906 boli 
zamestnanci s jedným alebo hlavným zamestnaním. 6 330 osôb bolo na materskej a rodičovskej dovolenke a 4 285 
bol počet nezamestnaných, čím sa Bratislava zaraďuje medzi mestá s najnižšou nezamestnanosťou v Slovenskej 
republike. Najviac zamestnancov pracovalo v r. 2004 v priemyselnej výrobe, obchode a stavebníctve ale i službách , 
výskume a vývoji, v školstve, zdravotníctve a v oblasti sociálneho zabezpečenia, telekomunikáciách a priemysle. 

 
Tab. :  Prognóza vývoja zamestnanosti - Bratislava 

roky 2001 2004 2005 2010 2015 2020 2030 

obyvateľstvo 427 049 425 155 440 500 464 400 486 400 507 300 550 200 

Pracovné príležitosti 310 015 314 057 322 000 344 000 355 000 365 000 403 300 

Intenzita 72,6 73,9 73,0 74,0 73,0 72,0 73,0 
 

 
 
 
Tab:  Pracovné príležitosti a denne prítomní v riešenom území 

Štruktúra pracovných príležitostí Spolu administratíva 
Obchod 

služby 

Trvalo bývajúce obyvateľstvo 0 0 0 

pracovné príležitosti v zóne 1278 739 539 

Návštevníci zariadení 568 159 409 

Dochádzajúci za prácou do zóny 1278 

Denne prítomní v zóne 1846 

 

V súvislosti s veľkým počtom obyvateľov v Bratislave prechodne ubytovaných a denne dochádzajúcich za 
rozličnými účelmi je v súčasnosti  denne prítomných obyvateľov v hlavnom meste Bratislava 660 000 až 730 000. 
Všetci títo sa pohybujú po meste a využívajú rôzne dopravné systémy. 

 

tab.: pomery funkcií s nápočtom prevádzok, návštevníkov a zamestnancov 

č. obj. 

funkčné členenie /m2/ 
počet 

zamestnancov 
počet prevádzok počet návštevníkov pomer funkcií 

  

administratíva  
obchod, 
služby 

admin. 
obchod, 
služby 

admin
. 

obchod, 
služby 

admin. 
obchod, 
služby 

Admin. obchod 
  

/m2 
brutto

/ 

/m2 
netto/ 

* 

/m2 
brutto

/ 

/m2 
netto/ 

* 

25,5 m2 
netto/1 
zam. 

22,5 m2 
netto/1 
zam. 

cca 
50% z 
netto 
m2 

300 m2 
netto/prev

. 

20 m2 
prevádzky/15 

min 

10 
návštev. / 
prevádzka 

% % 
  

OB 01 6745 5396 0 0 212 0 2698 0 45 0 89 0 
  

OB 02 0 0 3980 3184 0 142 0 12 0 120 0 100 
  

OB 03 5325 4260 4025 3220 167 143 2130 11 35 107 57 43 
  

OB 04 6205 4964 5357 4286 195 190 2678 14 44 143 54 46 
  

OB 05 5324 4259 1612 1290 166 57 2130 4 35 40 77 23 
  

OB G1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 
  

spolu 23599 18879 14974 11979 739 539 9636 41 159 410 60 40 
  

*/ 80% výmery z brutto 
 
Vysoká miera hospodárskej výkonnosti sa odráža aj v najnižšej miere nezamestnanosti v rámci celého 

Slovenska. Miera nezamestnanosti v Bratislave je dlhodobo najnižšia na Slovensku.  

Dotknuté dopravne obsluhované územie a jeho dopravné napojenia patria do katastra mestskej časti Nové 
Mesto v okrese Bratislava III. Rozloha okresu Bratislava III.  činí  20,4 % z rozlohy mesta Bratislavy.  A v roku 2012 
tu žilo 14,7 % zo všetkých obyvateľov mesta. Okres poskytoval 28,2 % pracovných príležitostí podľa územnej 
štruktúry z celého mesta. V mestskej časti Nové mesto žilo v roku 2012 31 745 obyvateľov. 

 
Tabuľka :  Prognóza denne prítomného obyvateľstva Bratislave 

 2001 2004 2030 

Trvalo bývajúci 428 672 425 155 550 200 

Návštevníci 180 000-210 000 180-215 000 220 000 - 270 000 

Denne prítomní 608 700 - 639 000 605 000-640 000 770 000 - 820 000 

 
Počet trvalo bývajúcich obyvateľov v riešenom území je nulový, nakoľko ide o bývalú obchodno-priemyselnú 

zónu mesta a riešené územie bolo v minulosti využívané výlučne ako územie pre technickú infraštruktúru – 
telekomunikačné zariadenia.  

Na celkové zaťaženie mesta a jeho centra nemá návrh podstatný vplyv, pretože významne nezaťaží MHD ani 
inú technickú vybavenosť. 
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9. Koncepcia dopravného vybavenia 
 

Navrhované dopravné riešenie je spracované pre potreby možnej transformácie pôvodného 
telekomunikačného areálu Towercomu na územie s prevahou občianskej vybavenosti a administratívy. V tomto 
území je navrhnutá úplná zmena funkčného využitia riešeného priestoru, kde sú navrhované nasledovné 
funkcie: 

- Administratíva 
- Občianska vybavenosť 

 
Dopravné riešenie 

 
Predkladaná štúdia sa zaoberá dopravne obsluhovaným územím Nového mesta medzi Rožňavskou,  

Vajnorskou, Bojnickou a Studenou v kontexte širších vzťahov. 
Územie bude aj naďalej obsluhované nie len automobilovou dopravou, ale aj mestskou hromadnou 

dopravou autobusovou a električkovou 
Dopravné napojenie pripravovanej investície na nadradený komunikačný systém je uvažované 

prostredníctvom jednej hlavnej križovatky. Jedná sa o  dobudovanú križovatku Rožňavská – Soravia - 
TOWERCOM. Návrh možného dobudovania križovatky bol aj kapacitne posúdený. Riešené územie je možné 
napojiť aj existujúcim vstupom od Vajnorskej ulice. Tu sa jedná iba o možné odbočenie vpravo od centra do 
TOWERCOM a pripojenie v pravo smer Senecká cesta . 

Obsluhu riešeného územia navrhujeme zabezpečiť vybudovaním nových obslužných komunikácii 
funkčnej triedy C3 MO 8/30, popri ktorých budú budovaná kombinovane kombinovane kolmé a pozdĺžne státia. 

Uvažuje s vybudovaním vnútorného obslužného okruhu, ktorý je cez mini a malú okružnú križovatku 
napojený na nadradenú komunikačnú sieť. Obsluha a zásobovanie objektov je navrhovaná priamo z týchto 
komunikácii, neuvažuje sa tu s prevádzkami, ktoré by potrebovali veľké manipulačné plochy. 
 
Pritaženie komunikačnej siete 
 

Pre uvedené územie bolo spracované dopravno-inžinierske posúdenie, spracovateľ PROJ-SIG, s.r.o., 
Bratislava, z augusta 2012, ktorá mala za cieľ 

- Predložiť aktuálne dopravno-inžinierske údaje zaoberajúce sa dopravnou obsluhou časti územia 
Nového Mesta vymedzeným ulicami Rožňavská a Vajnorská nazvaného TOWERCOM .  

- Vypracovať dopravnú prognózu pre dva varianty rozvoja navrhovanej investície, 
- Posúdiť kapacitu jednotlivých navrhovaných variantov, 
- Zhodnotiť vplyv investície na  dopravnú obsluhu širšieho územia 

Dopravný prieskum bol vykonaný na križovatkách :  
- Rožňavská – Galvániho - Bojnická 
- Vajnorská - Bojnická 
- Rožňavská – Mc Donalds 
- Rožňavská – Vajnorská – Studená – Cesta na Senec. 

Komunikácie, ktoré boli sledované doplňujúcimi dopravnými prieskumami patria medzi nosné v existujúcom 
aj budúcom komunikačnom systéme mesta Bratislava. Jedná sa o Rožňavskú ulicu, ktorá je súčasťou 
Seneckej radiály a Galvániho a Bojnickú – časť budúceho vonkajšieho okruhu. V nasledujúcej tabuľke sú 
uvedené ich funkčné triedy aj kategórie v zmysle platného ÚP. 

 
Názov komunikácie Funkčná trieda Kategória Zaradenie 
Rožňavská B1 MZ 25,85 ZAKOS 
Vajnorská  B2 MZ 25 / MZ 23 VYKOS 
Galvániho C1 MO 9 VYKOS 
Bojnická C1 MO 8 VYKOS 
Preložka II/572 B1 MZ 14 ZAKOS 

 
V rámci dopravno-inžinierského posúdenia bola preverovaná výkonnosť okolitých križovatiek, pričom rozsah bol 
stanovený magistrátom v liste č. MAGS/ODP/43119/2012-310351 ODP/122/12-bp z 21.5.2012. Okrem vopred 
určených štyroch križovatiek (križovatka č. 308 Rožňavská – Galvániho, k. č. 389 Rožňavská – Shopping 
center, k. č. 309 Rožňavská – Vajnorská, k. č. 328 Vajnorská – Bojnická) bolo potrebné preveriť, či priťaženie 
od investície Towercom nepresiahne v ďalších križovatkách hodnotu 8%. Na základe posúdenia sa dá usúdiť, 
že spomínaná hraničná hodnota priťaženia križovatiek nie je dosiahnutá ani v uvedených štyroch križovatkách 
(iba v križovatke č. 389, ktorá tvorí priame napojenie areálu Towercom na cestnú sieť, tvorí priťaženie 
investíciou cca 8,6 % základnej dopravy). 

V rámci dokumentácie bola preverovaná možnosť zapojenia pripravovanej investície v dvoch funkčných 
variantoch v dvoch. Obidve možnosti sú z hľadiska napojenia do konkrétnych križovatiek možné. 

 
Priťaženie Rožňavskej ulice (úsek Galvániho - Rádiová) pripravovanou investíciou TOWERCOM  tvorí:  

- v roku 2015 v rannej špičkovej hodine –  2,2% 
- v roku 2015 v popoludňajšej špičkovej hodine –  3,3% 
- v roku 2035 v rannej špičkovej hodine –   2,2% 
- v roku 2035 v popoludňajšej špičkovej hodine –  3,2% 

 
Priťaženie Vajnorskej (úsek Bojnická – Magnetová) pripravovanou investíciou TOWERCOM  tvorí:  

- v roku 2015 v rannej špičkovej hodine –  1,0% 
- v roku 2015 v popoludňajšej špičkovej hodine –  0,5% 
- v roku 2035 v rannej špičkovej hodine –   1,0% 
- v roku 2035 v popoludňajšej špičkovej hodine –  0,5% 

 
Priťaženie Seneckej cesty pripravovanou investíciou TOWERCOM  tvorí:  

- v roku 2015 v rannej špičkovej hodine –   2,4% 
- v roku 2015 v popoludňajšej špičkovej hodine –  1,1% 
- v roku 2035 v rannej špičkovej hodine –   2,5% 
- v roku 2035 v popoludňajšej špičkovej hodine –  1,1% 

 
Priťaženie Galvaniho ulice (úsek Rožňavská – Ivanska) pripravovanou investíciou TOWERCOM  tvorí:  

- v roku 2015 v rannej špičkovej hodine –   4,1% 
- v roku 2015 v popoludňajšej špičkovej hodine –  1,9% 
- v roku 2035 v rannej špičkovej hodine –   4,6% 
- v roku 2035 v popoludňajšej špičkovej hodine –  2,0% 

 
Priťaženie Bojnickej ulice (úsek Rožňavská – Galvániho) pripravovanou investíciou TOWERCOM  tvorí:  

- v roku 2015 v rannej špičkovej hodine –   1,2% 
- v roku 2015 v popoludňajšej špičkovej hodine –  0,7% 
- v roku 2035 v rannej špičkovej hodine –   4,6% 
- v roku 2035 v popoludňajšej špičkovej hodine –  2,0% 
 

Priťaženie križovatky Rožňavská - Galvániho pripravovanou investíciou TOWERCOM  tvorí:  
- v roku 2015 v rannej špičkovej hodine –   3,5% 
- v roku 2015 v popoludňajšej špičkovej hodine –  3,3% 
- v roku 2035 v rannej špičkovej hodine –   3,4% 
- v roku 2035 v popoludňajšej špičkovej hodine –  3,3% 

 
Priťaženie križovatky Vajnorská - Bojnická pripravovanou investíciou TOWERCOM  tvorí:  

- v roku 2015 v rannej špičkovej hodine –   1,6% 
- v roku 2015 v popoludňajšej špičkovej hodine –  0,5% 
- v roku 2035 v rannej špičkovej hodine –   1,0% 
- v roku 2035 v popoludňajšej špičkovej hodine –  0,5% 

 
Priťaženie križovatky Rožňavská - Soravia pripravovanou investíciou TOWERCOM  tvorí:  

- v roku 2015 v rannej špičkovej hodine –   10,2% 
- v roku 2015 v popoludňajšej špičkovej hodine –  6,1% 
- v roku 2035 v rannej špičkovej hodine –   9,4% 
- v roku 2035 v popoludňajšej špičkovej hodine –  7,7% 

 
Priťaženie križovatky Rožňavská – Vajnorská - Studená pripravovanou investíciou TOWERCOM  tvorí:  

- v roku 2015 v rannej špičkovej hodine –  2,3% 
- v roku 2015 v popoludňajšej špičkovej hodine –  0,9% 
- v roku 2035 v rannej špičkovej hodine –  2,3% 
v roku 2035 v popoludňajšej špičkovej hodine –   0,9% 
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Navrhované zmeny a opatrenia na hlavnej komunikačnej sieti 

  
Navrhovaná investícia si vyžiada stavebné úpravy v križovatke č. 389 Rožňavská – Shopping Center, v ktorej 

pribudnú dve ramená (jedno v smere od centra a druhé v smere od Zlatých pieskov), využívané na obsluhu 
investície Towercom a posun existujúcej zástavky MHD v smere na centrum. Na základe navrhnutých stavebných 
úprav bola križovatka posúdená na definitívny tvar a navrhnuté riadenie, pričom križovatka kapacitne vyhovuje na 
výhľad s dostatočnou rezervou. Vo vyjadrení Hl.m.SR Bratislava s č.j. MAGS ORM51654/12-397535 zo dňa 
2.4.2013 je požiadavka na úpravu križovatky Rožňavská – Galvaniho, formou rozšírenia ramena križovatky 
Galvaniho v radiacom priestore o ďalší jazdný pruh pre priamy smer, nakoľko v zmysle dopravno-inžinierského 
posúdenia (spracovateľ PROJ-SIG, s.r.o., Bratislava, august 2012) navrhovaná úprava signalných plánov – 
skrátením zelenej na vjazde od centra, je nevhodná. 

 
Dynamická doprava 

 
V nasledujúcich tabuľkách je spracovaný prepočet dynamickej dopravy s použitím Metodiky dopravno-

kapacitného posúdenia vplyvu veľkých investičných projektov vydanej Magistrátom hl.mesta SR Bratislavy v roku 
2009. Dokladovaný je výpočet v rannej aj popoludňajšej špičkovej hodine. Výpočet dynamickej dopravy spracovaný 
na základe denných priebehov ciest podľa jednotlivých funkcií odporúčaných MG je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
Vo výpočte pre funkciu administratíva zamestnanci je rešpektované odporučenie MG popoludní použiť maximálnu 
hodinu. 

  
TOWERCOM – navrhovaný počet PM    –  ranná špičková hodina  8.00 – 9.00 hod 
 

Počet PM 
% kapacity 
PM vstupy 

Počet 
vstupov 

% kapacity 
PM výstupy 

Počet výstupov 

Služby, obchod – zamestnanci 178 0 0 5 9 
Služby, obchod - návštevníci  45 27 12 30 14 
Administratíva – zamestnanci 244 35 85 5 12 
Administratíva – návštevníci 159 70 111 10 16 
Spolu 626  208  51 
Areál TOWERCOM Vajnorská ulica –  ranná špičková hodina - 8.00 – 9.00 hod cieľový stav vygeneruje spolu 

259 ciest 
 
TOWERCOM - navrhovaný počet PM    –  popoludňajšia špičková hodina   16.00 – 17.00 hod 
 

Počet PM 
% kapacity 
PM vstupy 

Počet 
vstupov 

% kapacity 
PM výstupy 

Počet výstupov 

Služby obchod – zamestnanci 178 10 18 10 18 
Služby,  obchod - návštevníci 45 54 24 55 25 
Administratíva – zamestnanci 244 6 15 40 98 
Administratíva - návštevníci 159 0 0 0 0 
Spolu 626  57  141 
Areál TOWERCOM Vajnorská ulica –  popoludňajšia špičková hodina - 16.00 – 17.00 hod cieľový stav 

vygeneruje spolu 198 ciest 

 
STATICKÁ DOPRAVA  
 

Podkladom pre navrhnuté urbanistické riešenia boli odhadované, požadované kapacity parkovacích zariadení 
odvíjajúce sa od počtu zamestanancov a návštevníkov.  

Značná časť parkovacích kapacít je situovaná na povrchu, pozdĺž obslužných komunikácii, alebo menších 
parkoviskách a časť parkovacích kapacít je umiestnená do II. podlažnej podzemnej garáže o kapacite 238 GS, 
zvyšok parkovacích miest je sitovaných na povrchu o počte 388 PS,  spolu tak činí návrh PM 626 státí. 

 
Výpočet statickej dopravy   -  podľa zamestnancov a návštevníkov 
  
             Výpočet je vyhotovený podľa STN 73 6110/Z1. 
Koeficienty 
Kmp- koeficient mestskej polohy riešeného územia 
 – ostatné územie                                                      1,0 

Kd - súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce 
 IAD : ostatná doprava = 40 : 60      1,2 
 
Funkčné využitie objektu: služby - obchod  
  
N = 1,1 x Po x kmp x kd 
 
Zamestnanci :     539    
                                  Po = 1,1 (539 : 4) x1,0 x 1,2 = 178 PM 
Návštevníci do 1 hodiny :    409 
                                 Po = 1,1 (409 : 10) x1,0 x 1,0 = 45 PM 
 N =  223 miest pre funkciu služby – obchod (K 45 + D 178) 
 
Funkčné využitie objektu: administratíva 
Prenajímateľná plocha:    9636 m2   
Zamestnanci:     739 
Návštevníci                 Po = 1,1 ((9636 : 20) : 4) x 1,0 x 1,2 = 159 PM 
Zamestnanci               Po = 1,1 (739 : 4) x1,0 x 1,2 = 244  PM 
 N =  403 miest (K 159 + D 244) 
 
 
Spolu požadovaný počet miest :     626 miest 100% 
 z toho krátkodobé                       223 miest 35% 
 z toho dlhodobé                          403 miest 65% 
 
S prepočtu je zrejmé, že navrhovaná kapacita je postačujúca pre potreby riešeného územia. 
 
HROMADNÁ DOPRAVA 

 
Riešené územie sa nachádza na území, ktoré je postačujúco obsluhované hromadnou dopravou. Priamo pri 

areály od Rožňavskej ulice je to zástavka autobusu  a severne cca 200m smerom na ul. Vajnorská je to zástavka 
električiek. Existujúcu sieť zastávok navrhujeme ponechať. Poloha zastávok je zrejmá z grafickej časti. 

Dotknuté dopravne obsluhované územie a jeho dopravné napojenia patria do katastra mestskej časti Nové 
Mesto v okrese Bratislava III. Rozloha okresu Bratislava III.  činí  20,4 % z rozlohy mesta Bratislavy.  A v roku 2012 
tu žilo 14,7 % zo všetkých obyvateľov mesta. Okres poskytoval 28,2 % pracovných príležitostí podľa územnej 
štruktúry z celého mesta. V mestskej časti Nové mesto žilo v roku 2012 31 745 obyvateľov. 

Uvedené  charakteristiky územia sú významné z hľadiska hodnotenia funkcií plnených v území, ich 
predpokladaného vývoja a predpokladaných zmien štruktúry dopravnej obsluhy územia a nárokov na dostupnosť 
územia a jej kvalitu. 

Samotný mestský systém napĺňania dopytu po dopravnej službe bol v minulosti realizovaný najmä 
prostredníctvom MHD. V deľbe dopravnej práce  prevažoval podiel MHD oproti IAD. Toto riešenie je priaznivé pre 
ochranu životného prostredia, ale zároveň náročné na prevádzku a financovanie.  

V posledných rokoch v súvislosti s nárastom stupňa automobilizácie a využívania osobných automobilov klesá 
podiel hromadnej dopravy a narastá podiel dopravy automobilovej v užívaní obyvateľov po území mesta. Novým 
spôsobom života sú kladené čoraz vyššie požiadavky na komunikačný systém mesta, ale zároveň aj očakávania na 
zvýšenú ochranu životného prostredia. Bratislava má dlhoročne založenú koncepciu rozvoja komunikačnej siete vo 
všetkých plánovacích a koncepčných dokumentoch. Napriek rozhodujúcemu cieľu dopravnej politiky mesta udržať 
väčšinový podiel MHD na preprave osôb v meste je potrebné vzhľadom na rozvojové aktivity po území mesta 
skvalitňovať súčasne aj komunikačný systém v mesta. Stály dôrazom na rozvoj MHD však musí zostať prioritou. 

 
• Stupeň motorizácie narástol z  277 mot.voz./1000 obyv. v roku 1990 na 598 mot.voz./1000 obyv. v roku 2005. 
• Stupeň automobilizácie narástol z 226 OA/1000 obyv. v roku 1990 na  483 OA/1000 obyv. v roku 2005. 

 
Stupeň automobilizácie narástol koeficientom 2,16 a stupeň motorizácie koeficientom 2,14. Obidva stupne 

však od roku 1990 narástli veľmi rýchlo. 
Vyššie menované charakteristiky sa odrážajú aj v požiadavkách na štruktúru a kvalitu dopravnej obsluhy. 

Mení sa dopyt po službách MHD a rýchlo rastie dopyt po obsluhe automobilovou dopravou a po parkovacích 
miestach.   

V súčasnosti deľba dopravnej práce medzi MHD a IAD dosahuje pomer cca 55 : 45. Ešte stále sa udržal vyšší 
podiel MHD. 
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Pešia doprava 
 
Podrobnosti riešenie pešej dopravy budú navrhnuté v nasledujúcom stupni dokumentácie, pričom: 

• budú rešpektované a uplatnované zásady pre dôsledný návrh bezbariérovosti všetkých peších trás 
chodníky na bezproblémový pohyb chodcov okolo objektu. 

• všetky navrhované pešie trasy a priestory budú realizované v bezbariérovom prevedení a s farebným a 
povrchovým odlíšením podľa potrieb slabozrakých a nevidiacich. 

 
Cyklistická doprava 

 

Podrobnosti riešenie cyklistickej dopravy budú navrhnuté v nasledujúcom stupni dokumentácie, pričom: 
 

• budú rešpektovať výsledky rozvojového programu "Cyklistická doprava v Bratislave" , ktorým sa  
navrhujú a členia cyklistické trasy v území do troch základných kategórií: 
 
• Hlavná mestská trasa prechádzajúca mimo riešené územie, severne a to v koridore Vajnorskej 

cesty. 
• Vedľajšie trasy - sú navrhované v nadväznosti na hlavné trasy a sledujú koridor okolo Zlatých 

pieskov smerom na juh až k Dunaju 
• Doplnkové trasy - zabezpečujú prístup k objektom, rekreačným plochám a pohyb v ich tesnej 

blízkosti; realizáciu by mali zabezpečovať vlastníci objektov a areálov.  
 

Obrázok:  výrez z výkresu vnútromestskej cyklistickej siete (návrh), Cyklistická doprava v Bratislave, rozvojový 
dokument – aktualizácia (koncept) ,  január 2003 

 
 
Vysvelivka:  Červený kruh – riešené územie 

Zelená trasa  (Vajnorská cesta) –medzinárodná, regionálna cyklsitická a pešia komunikácia 
   Oranžová trasa (Trnávska radiala) – radiálna trasa, ukľudnená komunikácia 

Bordová trasa (Rača-Trnávka-Vrakuňa-P.Biskupice) – okružno-radiálne trasy, samostatná 
cyklotrasa 

 
Technické riešenia 
 
Podrobné konštrukcné riešenie jednotlivých dopravných  plôch a zariadení  bude predmetom nasledujúcich 
stupňov projektovej dokumentácie. 

10. Koncepcia technického vybavenia 
 

10.1. Zásobovanie vodou  
 
Súčastný stav 

 
V súčastnosti objekt administratívy OB1 je zásobovaný z vodovodu DN 200 vedený v ul. Vajnorská. V ul. 

Rožňavská je vedený vodovod DN 300, tento vodovod má dostatočnú kapacitu na pokrytie potrieb navrhovanej 
výstavby. 
 
Návrh riešenia 
    

Z hľadiska urbanistického vývoja ide v tomto návrhu o pokračovanie intenzívnej zástavby naväzujúcej na 
okolitú zástavbu. V urbanistickom návrhu je funkčnou náplňou uvažovanej zástavby obchod a administrtíva. 
Hlavným zásobovacím potrubím pre navrhované objekty je navrhovaný vodovod DN 150, ktorý je napojený na 
existujúci vodovod DN 300 vedený v ul. Rožňavská. Navrhovaný vodovod je zokruhovaný. Celková dĺžka 
rozšírenia vodovodu je cca 520 m. Výpočet vody je prevedený podľa MŽP SR č. 684/2006 zo 14.11.2006 
 
Potreba vody 
 
Obchod a administratíva 
739 zam.  X 60 l/zam.d.  = 44 340 l/deň 
539 zam.  X 450 l/zam.d.  = 242 550 l/deň 
568 návšt.   X 5l/návštev.d.  = 2 840 l/deň 
Spolu   Qp   =  289 730 l/d = 3,35 l/s  
 

Qm = Qp x kd   =  3,35 x 1,4  = 4,69 l/s 
Qh = Qm x kh  =  4,69 x 1,8  = 8,45 l/s 

 
Pre zabezpečenie nárokov požiarnej vody bude riešené individuálne pre jednotlivé objekty v ďalšom stupni 

projektovej dokumentácie. V návrhu oboch riešení uvažujeme s umiestnením hydrantov s napojením na 
rozšírený vodovod v osových vzdialenostiach max. 80m, tak aby dostatočne pokryli celé riešené územie. 

 
10.2. Kanalizácia  
 
Súčastný stav 

 
V súčastnosti je časť riešeného územia odanalizovaná a to existujúci objekt administratívy OB1. V južnej 

časti riešeného územia popri komunikácii ul. Rožňavská je trasovaný kanalizačný zverač E o dimenzii 
2800/2100, ktorý je zaustený do ČOV. 

 
Návrh riešenia 

 
V koncepcii odkanalizovania územia uvažujeme s vybudovaním delenej konalizácie. Splašková kanalizácia 

bude priamo zvádzaná do zberača E. Dimenzie splaškovej kanalizácie sú navrhované na DN 300, 
s vybudovaním revizných šácht na každých 50m trasy kanalizácie. Navrhovaná dažďová kanalizácia dimenzie 
DN 300 je navrhovaná tak, aby v maximálnej miere zadržiavala zrážkové vody. Tomu má dopomôcť 
navrhovaný systém zadržiavania dažďových vôd v podzemných zdržiach. Táto voda je očistená (cez ORL) a 
opätovne používaná pre úžitkové účely, t.j. hlavne zavlažovanie trávnatých plôch. Navrhované stoky sú 
v zásade situované do verejných komunikácii, v koordinácii s trasami ostatných sietí. 

 
Splaškové vody: 
Množstvo odovzdávaných splaškových vôd zodpovedá bilancovanej priemernej dennej potrebe vody. 
 
Priemerný denný prietok splaškových vôd  Q24 = 3,35 l/s 
Najväčší prietok splaškových vôd  Qh. Max. = Q24 x kh.max = 3,35 x 3 = 10,05 l/s 
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Dažďové vody: 
 
V hydrotechnických výpočtoch Generelu kanalizácie ľavobrežnej časti mesta (HYCO, jún 1980) bol pre 

existujúcu zástavbu použitý odtokový súčiniteľ k=0,4. Navrhovaná výstavba bude mať zvýšený podiel striech 
a spevnených plôch. Pre bylanciu preto uvažujeme so zvýšeným odtokovým súčiniteľom k=0,6 

 
Qd = 0,6 x 3,7ha x 142l/s/ha = 315,24 l/s 
 
 
10.3. Zásobovanie elektrickou energiou  
 

Silnoprúdová elektroinštalácia 
 
 Časť silnoprúdová elektroinštalácia spracováva silnoprúdové rozvody od pripojovacieho bodu VN, cez 
trafostanicu a rozvody NN až po jednotlivé odbery objektu. Spracováva celkovú energetickú bilanciu elektrických 
zariadení. 
 

Energetická bilancia 

Tab.: Nároky na príkon el. energie  
Objekt Odber Pi  [kW] Súčasnosť Pp  [kW]
Stravovacie Osvetlenie 33 0,79 26
zariadenia Technológia 356 0,60 213

Vzduchotechnika 94 0,80 75
Obchodné Osvetlenie 273 0,81 220
prevádzky Technológia 85 0,59 50

Vzduchotechnika 737 0,80 590
Admin. Osvetlenie 132 0,80 105
prevádzky Technológie 265 0,60 159

Vzduchotechnika 596 0,76 450
Technické Osvetlenie 15 0,57 8,5
zázemie Technológia 18 0,61 11

vzduchotechnika 6 0,67 4
Ostatné Elektroohrev 40 0,93 37

Zdravotechnika 12 0,50 6
Vonkajšie osvetlenie 2 1,00 2
Reklamy 10 1,00 10
Slaboprúd 9 1,00 9
Spoločná spotreba 150 0,67 100

Celkom 2833 0,73 2075,5  

Energetická bilancia 

Inštalovaný príkon všetkých zariadení objektu:                    Pi = 2833 kW 

Maximálny súčasný príkon zariadení objektu:    Ppmax=0,8.Pp= 1660 kW 

 

Spotreba el. energie 

 Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie areálu A =6.816 MWh/rok 
 

Napäťová sústava 

3/PEN AC 50 Hz 400/230 V / TN-C-S 

 

 

 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od 
napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním.  

Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie                                        
 

Dodávka elektrickej energie bude zabezpečená v 3.stupni z siete VN Energetických závodov, ktorá bude 
výkonovo zabezpečená vybudovaním novej distribučnej trafostanice o výkone 2x1000 kVA. 

Meranie      
 
Celkové fakturačné meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici objektu. Meranie spotreby 

elektrickej energie bude podľa užívateľov priestorov bude riešené v hlavnom rozvádzači objektu.  

Prípojka VN 

Napojenie areálu na energetickú sieť bude vybudované v rámci investícií ZSE, pričom spôsob riešenia bude 
stanovený v Zmluve o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej.  

Napäťová sústava – 3 str., 50Hz, 22 kV, IT ochrana osôb pred dotykom živých častí počas normálnej 
prevádzke v neuzavretých priestoroch bude v zmysle STN 333201, čl.7.1.3.1 krytom a umiestnením mimo dosahu. 
Ochrana osôb v prípade dotyku neživých častí bude zemnením v zmysle STN 333201, čl.9 

Prostriedky na ochranu osôb pracujúcich na el. zariadeniach v zmysle STN 333201, čl.7.3 . 

Stupeň dodávky elektrickej energie – STN 341610 – 3. Stupeň  

Technické riešenie: 

Novobudované trafostanice areálu budú napojené na jestvujúce káblové vedenie 22 kV č.1088, v chodníku 
Rožňavskejskej ulice. Káblová slučka od miesta povedie v chodníkoch areálu až k trafostaniciam, kde budú použité 
celoplastové káble 3xNA2XS(F)2Y 1x240, uložené vo zväzku do zeme. Pod cestou budú káble v chráničkách.    

Trafostanica 

 Trafostanice budú umiestnené v navrhovaných objektoch a predpokladá sa, že budú vo vlastníctve investorta. 
Rozvodňe VN budú zapúzdrené a prístup budú mať z vonkajšieho priestoru. Na požadovaný výkon bude potrebné 
vybudovať pre každý objekt samostatnú trafostanicu s požadovaným výkonom (viď. Výkres č. 5)   

Prekládky VN 

 V priestore areálu sa nenachádzajú žiadne káble VN, ktoré by bolo potrebné prekladať. Nanajvýš bude 
potrebné v prípade potreby zrušiť vývod z trafostanice TS 1198-000, ktorý smeruje k transformátoru, umiestnenom 
na okraji areálu. 

Prekládky NN 

Prekládky NN budú potrebné, pretože v priestore areálu sa v súčasnosti nachádzajú vedenia NN energetiky, 
ktoré nie sú zakreslené. Samotné prekládky budú riešené v ďalšom stupni projekrčných činností. 

Vonkajšie osvetlenie 

Napäťová sústava na NN strane bude: 3PEN, str., 50 Hz, 230/400 V.  Vonkajšie osvetlenie areálu budú robené 
sadovými výbojkovými svietidlami a dekoračnými svietidlami v zeleni. Osvetlenie parkovísk bude výbojkovými 
svietidlami na 6 m vysokých stožiaroch 

Rozvody budú robené celoplastovými káblami s uložením do zeme s napojením na vlastný objekt 

Elektroinštalácia vlastného objektu 

Hlavný rozvádzač objektu bude obsahovať všetky merania prevádzok a spoločných spotrieb, odkiaľ budú 
priamo napojené jednotlivé priestory. Pri hlavnom rozvádzači bude kompenzácia jalového prúdu od induktívnych 
spotrebičov. Osvetlenie objektu je uvažované v prevažnej miere žiarivkovými svietidlami, prípadne výbojkami 
a LEDkovým osvetlením. Núdzové osvetlenie bude s vlastnými zdrojmi el. energie. 
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Bilancia výkonu objektu bola robená podľa predpokladaných prevádzko s uvažovaním technológie kuchýň, 
vzduchotechniky s chladením a osvetlením pre predajne na hodnotu 600 lx, kancelárské priestory a kuchyne na 
500lx, komunikácie a sociálne zariadenia na 100 lx . 

 V zhromažďovacích priestoroch budú použité bezhalogénové káble a pre zariadenia v prevádzke pri požiari 
budú použité káble odolné plameňu. 

 Letecké prekážkové osvetlenie bude spracované podľa požiadaviek Leteckého úradu SR. 

 Na objekte sa uvažuje s klasickým bleskozvodom s základovým uzemnením. 
 

10.4.  Zásobovanie plynom  
 
Súčasný stav 
 
Riešené územie je zásobované cez VTL plynovodom DN 200, PN 2,5 MPa , prepojených od ORS Stará 

Vajnorská. 
Ako zásobovacie plynovody sú vybudované v tejto časti stredotlakové plynovody PN 0,1 MPa. Vetva STL plynovodu 
DN 150 je vedená po Vajnorskej ulici a vyvedená k objektu administratívy. 

 
 Návrh 
 
Návrh uvažuje s využitím existujúcej vetvy STL plynovodu, ktorá je privedená do jestvujúcej plynovej kotolne 

v areály riešeného územia. Uvažujeme s jeho rozšírením k jednotlivým navrhovaným objektom, kde budú 
inštalované samostatné plynové kotolne. Jednotlivé novonavrhované objekty navrhujeme napojiť z navrhovaných 
potrubných rozvodov DN 100, 80 a 65 (miestneho významu) trasovaných vo verejných komunikáciách.  Pred 
každým plynofikovaným objektom resp. odberným miestom sa vybuduje samostatná plynová prípojka, ktorá bude 
vyvedená do prístrešku v ktorom sa umiestni meracie a regulačné zariadenie. Pred prístreškom 1,0m sa osadí 
uzatváracia armatúra (HUP) príslušnej dimenzie.  
Napojenie existujúcich objektov ostáva bezo zmien. 

 
Potreba plynu pre polyfunkčné objekty a občiansku vybavenosť bola vypočítaná z m3 obstavaného priestoru. 
Spotreba denného plynu (prepočet kW na m3) činní 9,21 , predpokladaná doba vykurovacej sezóny je 202 dní. 
 
Návrh riešenia: 
157 504 m3 x 30 W = 4 725 120 W = 4 725,12 kW  / 9,21 = 513,04 m3/h  x 202 = 103 634,55 m3/rok 
 
Výpočet potrieb plynu je orientačný, tento bude upresňovaný pri spracovávaní ďalších stupňov projektovej 

dokumentácie. Situovanie existujúcich a navrhovaných plynovodov je zakreslené vo výkrese č.6.  
 
 
10.5.  Zásobovanie teplom  
 
Súčastný stav 
 
Riešené územie je toho času zásobované teplom z centrálnej kotolne, z ktorej je vyvedený teplovod do 

existujúcej administratívnej budovy. 
 
Návrh riešenia 
 

 Návrh uvažuje s odstránením pôvodnej plynovej kotolne a vybudovanie novej v existujúcom objekte a taktiež 
samostatné plynové kotolne pre všetky navrhované objekty. Zásobovanie teplom rieši dodávku tepla pre objekty 
administratívy, obchodu a služieb. Teplo bude využívané pre vykurovanie objektov, ohrev TUV a tiež potreby 
klimatizácie navrhovaných objektov. Zásobovanie teplom v riešenom území je navrhnutý na 100% 
decentralizovaným spôsobom. Nevylučujeme ani výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov, podľa voľby investorov, 
najmä využívanie solárnej energie inštalovaním kolektorov, alebo využitím tepelných čerpadiel. 

 

Potreba tepla 
 
Potreba tepla pre administratívu a objekty občianskej vybavenosti je vypočítaná v zmysle STN EN 12 831, 
skráteným spôsobom s využitím údajov urbanistického návrhu podľa m3 obostavaných vykurovaných objemov pri 
dodržaní STN 38 3350 Zásobovanie teplom – všeobecné zásady. Pre územie mesta Bratislavy je výpočtová teplota 
vonkajšieho vzduchu te = - 11oC, priemerná teplota vzduchu vo vykurovacom období tes = + 4,0oC a dĺžka trvania 
vykurovacieho obdobia n= 202 dní. Priemerná vnútorná teplota v miestnostiach ti=20oC. Teplotechnické vlastnosti 
stavebných konštrukcii budú spĺňať požiadavky STN 73 0540, priemerný merný súčiniteľ prestupu tepla obvodových 
konštrukcii uvažujeme k=0,57 Wm-3K-1 

Potreba tepla pre vykurovanie obostavaných priestorov výroby a pre občianskú vybavenosť je vypočítaná podľa 
vzorca:   

   Qcelk = V.k.(ti – te) 
     = 157 504 m3 x 0,57 x ( 20 – (-11))  =   2 783,09 kW/h  
 
 
10.6.  Telekomunikácie  

 

Súčasný stav 

Riešené územie predstavuje lokalitu začlenenú z hľadiska telekomunikačnej siete do atrakčného obvodu  TKB 
Jarošova. V riešenej oblasti  je vybudovaná telekomunikačná infraštruktúra v zmysle situačného výkresu 
a vyjadrenia spol. Telekom  zo strany Vajnorskej ul. s možnosťou pripojenia uvažovanej výstavby. Na Rožňavskej ul. 
( netýka sa riešenej oblasti ) sú vedené miestne telekomunikačné vedenia. 

V TKB Jarošova je situovaná riadiaca digitálna ústredňa, ktorá poskytuje najmodernejšie telekomunikačné 
služby prostredníctvom prístupovej optickej a metalickej sieti. 

Z TKB Jarošova je do uvedenej oblasti vybudovaný miestny optický kábel , ktorý bol ukončený v bývalom 
objekte Rádiokomunikácií (teraz je to objekt OB1) a v novom telekomunikačnom uzle ONU TESCO na Zlatých 
pieskoch. 

Napojovacím bodom na verejnú telekomunikačnú sieť je uvedený optický kábel, napojenie je možné zrealizovať 
z kábelovej komory pred objektom OB 1. 

Z hľadiska jestvujúcich telekomunikačných vedení je nosným prvkom spomínaná trasa optického kábla 
s rezervnou kapacitou HDPE rúr slúžiaca ako primárne vedenie pre výstavbu nových telekomunikačných pripojení. 

 

Návrh riešenia 

V riešenom území sa predpokladá s urbanistickým dotvorením disponibilných plôch a predovšetkým so značnou 
výstavbou administratívnych , obchodných priestorov a služieb.  

Pre uvedenú kapacitu navrhujeme v súlade s prijatou koncepciou výstavby telekom.siete vybudovať sieť s 150 
% hustotou telefonizácie a zabezpečením daných požiadaviek na telekom. služby. 

Posúdenie kapacít: 

Číslo 
objektu 

Administratíva Obchod, služby Návrh kapacít 
P. plocha 
m2 (brutto) 

Zamestnanci počet P. plocha 
m2 

(brutto) 

Zamestnanci počet Metalika pár Optické vlákno 

OB 01 6745 212 0 0 50 5 
OB 02 0 0 3980 142 5 1 
OB 03 5325 167 4025 143 15 3 
OB 04 3050 195 5357 190 20 4 
OB 05 5324 166 1612 57 10 2 
Spolu 23599 739 11140 539 100 15 

 

Celková potrebná kapacita telekomunikačnej infraštruktúry predstavuje 100 párov resp. 15 opt. vláken. pre 
primárnu optickú sieť. 

 
Koncepcia riešenia: 
 
Vzhľadom k prijatej koncepcii budovania telekomunikačných sietí navrhujeme predmetnú lokalitu pokryť 

prostredníctvom  výstavby optickej prístupovej siete . 
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Výstavba opt. prístupovej siete spočíva v realizácii primárnej optickej siete z TKB, ktorá sa zafukuje do 
vopred realizovaných HDPE rúr, výstavby distribučných bodov – DB  a následnej realizácie sekundárnej optickej 
prístupovej  siete do jednotlivých  objektov . 

Z najbližšieho telekomunikačného uzla ONU, navrhujeme prostredníctvom jestvujúcej trasy MOK, vybudovať 
primárnu optickú sieť  prostredníctvom mikrotrubičiek a následného optického minikábla. 

 Sekundárnu optickú sieť do jednotlivých objektov navrhujeme realizovať v riešenom území prostredníctvom 
mikrorubičiek a minikáblov vo forme 15 vl. káblových zväzkov. 

 
Technológia optických prístupových sietí  umožňuje sprístupnenie najnovších telekom. služieb 

v požadovanom rozsahu. Po posúdení jednotlivých požiadaviek na telekom. služby bude v následnej PD navrhované 
riešenie optickej prístupovej siete upresnené. 

  
Ochranné pásma 

 
V prípade križovania a súbehu tel.vedení so silovým vedením musí byť dodržaná norma STN 73 6005 

o priestorovej úprave vedení technického vybavenia a norma STN 33 40 50 ods.3.3.1. o podzemných 
telekomunikačných vedeniach. Pred začatím výkopových prác je nutné zameranie a vytýčenie podzemných inž. sietí. 

 
V zmysle príslušnej telekomunikačnej vyhlášky a noriem STN predstavujú ochranné pásma telekomunikačných 

zariadení: 
- 1 m pre miestne telekomunikačné káble a rozvody 
- 1,5 m  a 3 m pre diaľkové a spojovacie vedenia 
 
 

11.  koncepcia zelene vrátane prvkov územného systému ekologickej 
stability  

 
 Súčasný stav 
 
 V riešenej zóne sa momentálne nachádzajú väčšie súvislé plochy zelene, ktorú tvorí zmes krovnatých 

porastov v kombinácii so vzrastlou zeleňou.  Na území sa nachádza ruderálna zeleň, ktorá pôsobí neesteticky. 
Dreviny nachádzajúce sa v území sú neudržiavané, z časti vysádzané, na mnohých miestach sa vyskytujú náletové 
dreviny. 

 
 Návrh riešenia 

 
Súčasťou koncepcie riešenia systému zelene v riešenej zóne je návrh doplnenia kostry mestskej zelene o 

ďalšie zelené plochy, ktoré budú previazané s okolitou zeleňou. Voľné plochy, je potrebné obohatiť drevinami - 
doplniť stromy a kry a zachovanú zeleň udržiavať ako doposiaľ. Druhová skladba drevín, ktorá má rôzny charakter v 
závislosti od polohy v rámci zóny, bude spresnená v ďalšej projektovej dokumentácii. V zásade by malo ísť o 
trojetážovú zeleň prevažne na rastlom teréne. Z prevádzkového hladiska je výrazná izolacná funkcia porastov najmä 
zo strany silných dopravných tepien obmývajúcich navrhované objekty. Pešie chodníky sú doplnené o výtvarné prvky 
mobiliáru so sedeniami, odpadkových košov a pod.. 

Okrem väčších verejných parkových priestorov bude súčasťou uličného priestoru zeleň popri obslužných 
komunikáciách a parkovacích plochách, tvoriaca hlukovú a vizuálnu bariéru, čím zaistí oddelenie zastavaného 
územia od nepriaznivých vplyvov dopravy. Pozostávať bude zo stromovej vegetácie, doplnenej nízkou zeleňou -
kvetinovou výsadbou. Vhodné by bolo vysadiť stromy so subtílnejšou korunou. V návrhu riešenia sa uvažuje 
s vybudovaním podzemného objektu garáži, ktorého strechu tvorí zväčšej časti zelená plocha trávnika doplnená 
o krovnatú vysadbu. Navrhujeme min. výšku substrátu 0,6m s vybudovaním zavlažovacieho systému, zásobovaného 
zo vsakovacích zdrží dažďovej vody. 

Podrobnejšie bude táto časť riešená v dalšom stupni projektovej dokumentácie.  
 
Tabuľka: navrhovaná zeleň v riešenom území 
Celková výmera riešeného územia    37 668 m2  100% 
Trávnaté plochy na teréne     10 053 m2  26,69% zaokruhlene 27% 
Trávnaté plochy nad podzemnými konštrukciami  2 450 m2   6,50% 
 
Spolu trávnaté plochy v území    12 503 m  33,19% zao. 33%  

V návrhu riešenia sa uvažuje s plochami určených v zmysle ÚPN Hl. Mesta Bratislava ako zmiešané funkcie 
obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, pod číselným označením 502, s využitím následujúcich ukazovateľov: 
Kód G, index podlažných plôch (IPP max.) = 1,8, index zastavaných plôch (IZP max. ) = 0,36 a koeficient zelene (KZ 
min.) = 0,20 čo predstavuje minimálne 20% riešeného územia. Táto požiadavka je splnená nakoľko sa uvažuje 
v sumáre s 28,61% započitaného územia zelene t.,j. 10 788 m2 = Kz 0,29. 

 
Tabuľka nápočtov zelene 

Zelen 
Započítateľné plochy 

zelene 
Spolu zeleň 

na 
rastlom 
terene 

/m2 

na strechách 
/m2 

(max. 30% celkového 
podielu, 

substrát min. 0,5m) 

Koeficient zápoctu 
0,3 

Pre zelen s hrúbkou 
substrátu min 0,5m 

/ m2 

/m2 
 

(zelen na 
teréne+započítateľné 

plochy zelene) 

Kz 
 

(koeficient zelene 
vypočítaný) 

10 053 2450 735 10 788 0,29 

 

Zápočet zelene pre riešené územie vychádza z tabuľky zápočtov – započítateľné plochy zelene Regulačnej 
časti Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy – ZaD 02 (strana 24), kde sa uvádza, že zelen na rastlom 
terene sa započitáva 100%, pri zeleni na úrovni terénu nad podzemnými konštrukciami sa započítava 90% pri 
hrúbke substrátu nad 2,0m a pri zeleni na úrovni terénu nad pozemnými konštrukciami sa započítava 50% pri 
hrúbke substrátu nad 1,0m a 30% pri hrúbke substrátu nad 0,5m. Minimálny požadovaný podieľ zelene s min výškou 
substrátu 2,0m v území je 70% z celkovej plochy zelene. 

 
Fauna 

Fauna hodnoteného územia je viazaná predovšetkým na antropogénne biotopy v okolí dotknutého územia. 
V dotknutom území je fauna velmi chudobná, obmedzená na niektoré druhy hlodavcov (myši, hraboše, potkany), 
vtáctva (vrabce, drozdy, sýkorky) a hmyzu. V dotknutom území ani v jeho okolí nie je evidovaný výskyt chránených, 
vzácnych a ohrozených druhov živocíchov. Dotknutým územím neprechádzajú významné migracné koridory 
živocíchov. Hodnotné územie jvo vzdialenosti  cca 400 m východne od dotknutého územia – Zlaté piesky. 
 
Biotopy 

 
V dotknutom území, ani v jeho blízkom okolí sa nevyskytujú biotopy európskeho a národného významu. 

 

 
Výhody zelených striech 

 
■ Má termoizolačné vlastnosti.  Chráni 
hydroizoláciu strechy pred teplotnými rozdielmi, v 
niektorých prípadoch môže byť rozdiel až 55°C.  
■ Pôsobí ako akustická izolácia.  Redukuje 
šírenie hluku spôsobovaného mestským ruchom, 
lietadlami a pod.  
■ Funguje ako biofilter.  Podstatne znižuje 
množstvo prachu a oxidu uhličitého v ovzduší, 
produkuje kyslík a tým významne prispieva k 
zlepšeniu životného prostredia.  
■ Zadržiava vodu.  Zelená strecha zadrží až 
50 % vody pred odtokom do kanalizácie, zvyšuje tak 
vlhkosť v meste, čím tiež znižuje riziko požiaru.  
■ Ochrana samotnej strechy.  
■ Chráni strechu pred vonkajšími vplyvmi ako 
sú krupobitie, UV žiarenie a pod. Vďaka tomu bude 
mať vaša strecha prakticky neobmedzenú 
životnosť. 

Obrázok: príklad prierezu strešnou konštrukciou  
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12. koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia 
 

Opis širšieho územia zóny 

Geologické pomery  

 
Širšie záujmové územie je z hľadiska geologickej stavby budované horninami paleozoika,neogénu a 

kvartéru. Paleozoikum je zastúpené prevažne granitoidmi, menej biotickými pararulami a pegmatitmi bratislavského 
typu. Horniny sú tektonicky porušené s rôznou intenzitou zvetrania. V systéme puklín nachádzame zóny mylonitov v 
ktorých sú výskyty bridličnatých rozložených hornín ílovitého charakteru, alebo rozdrvených a zvetralých sutí až 
pieskov. Žulový masív je popretkávaný žilami kremeňa.Neogénne sedimenty vyplňujú Podunajskú rovinu, začínajú 
na pravej strane Dunaja pod kvartérnymi sedimentmi. Sú reprezentované panónskym súvrstvím vo vývoji molasovej 
série (Matula, 1966). Litologicky neogénne sedimenty sú reprezentované ílmi, piesčitými ílmi, prachovitými ílmi až 
siltami. Známe sú aj preplástky uhoľných ílov a lignitu. Najvyššie vrstvy neogénu reprezentujú uloženiny tzv. uholnej 
a modrej série. Sedimenty v spodnej časti sú sfarbené do siva a zelena. Neogénne sedimenty dosahujú veľkých 
mocností (800 až 1000 metrov). V priepustných piesčitých, pieskovcových a štrkovitých polohách sa vyskytuje 
podzemná voda vztlakového charakteru. Neogénne ílovité sedimenty sú diageneticky spevnené. 

Kvartér je zastúpený mohutnými náplavmi dunajských fluviálnych štrkopiesčitých sedimentov s 
nepravidelným plošným a vertikálnym rozsahom. V oblasti Bratislavy mocnosti štrkopiesčitých sedimentov sa 
pohybujú od 12 do 20 metrov pod terénom. Bazálnu časť kvartéru tvoria hrubé štrky o veľkosti 10 až 20 cm. Z 
petrografického hľadiska materiál štrkov pozostáva z valúnov kremeňa, kremencov, žúl, vápencov, pieskovcov. Ide 
prevažne o materiál alpského pôvodu. Kvartérne sedimenty vo vrchnej časti sú prekryté fluviálnymi hlinami a 
piesčitými hlinami. Staré ramená dunajských meandrov sú vyplnené jemnými sedimentmi rašelinového pôvodu. 

 
Hydrologické pomery  

 
Dotknuté územie patrí do základného povodia 4-20-01 rieky Dunaj. Územie je odvodňované povrchovými 

tokmi Malý Dunaj a Dunaj. 
Dunaj je typickou alpskou riekou s pomerne vyrovnaným rozdelením odtoku v priebehu roka. Prietokový 

režim je do istej miery ovplyvnený vodnými dielami, vybudovanými na nemeckom a rakúskom úseku rieky. V 
súčasnosti je hladinový režim Dunaja v SR ovplyvnený dielom Gabčíkovo. Vzdutie hladiny dosahuje približne po rkm 
1860. Ako najbližší tok tvorí priepustnú okrajovú podmienku zvodnenej vrstvy záujmového územia a tak je hlavným 
hydrologickým činiteľom. 

Minimálne vodné stavy na Dunaji sú v mesiacoch október až január, keď v dôsledku nižších teplôt vo 
vyšších horských polohách sa atmosférické zrážky akumulujú vo forme snehu. Maximálne stavy sa vyskytujú v 
mesiacoch maj až júl v dôsledku topenia snehovej pokrývky vo vyšších horských polohách, ako aj intenzívnych 
dažďov. 

Záujmové územie sa nenachádza v žiadnom pásme hygienickej ochrany ako aj vodohospodárskej oblasti. 
Územie v južnej časti bezprostredne susedí s chránenou vodohospodárskou oblasťou CHVO Žitný ostrov, ktorej 
hranicu tu tvorí tok Malého Dunaja. 

 V blízkosti územia sa nenachádzajú žiadne zdroje termálnych a minerálnych vôd. 
 

Klimatické podmienky  

 
Podľa klimatickej rajonizácie Slovenska patrí dotknuté územie do teplej klimatickej oblasti s viac ako 50 

letnými dňami v roku (maximálna teplota 25 ºC a vyššia), okrsok T2 – teplý, suchý, s miernou zimou a s teplým 
letom. Podľa klimaticko – geografických typov (Atlas SSR, 1980) patrí dotknuté územie so širším okolím do typu 
nížinnej klímy, s miernou inverziou teplôt, suchou až mierne suchou, subtypu teplej klímy.  

V dlhodobom priemere sa v Bratislave vyskytujú zrážky 133 dní roku, z toho priemerný počet dní s úhrnom 
zrážok vyšším ako 10 mm predstavuje 18 – 19 dní. V máji až auguste sa v každom mesiaci vyskytnú priemerne 2 
dni s úhrnom zrážok viac ako 10 mm, v zime 1 deň. V Bratislave je za rok priemerne 30 dní, v ktorých sa vyskytujú 
búrkové javy. Ich prevažný počet pripadá na mesiace máj až august. Charakter rozloženia zrážok sa v obdobiach 
roka mení veľmi málo. Na prevažnej časti zastavanej plochy mesta sa priemerný ročný úhrn zrážok pohybuje 
v medziach 500 – 650 mm, na svahoch Malých Karpát úhrny zrážok vzrastajú pomerne rýchlo a v polohách nad 400 
metrov prekračujú hodnotu 800 mm. Ročný úhrn zrážok sa v období rokov 1994 – 2004 pohyboval medzi 325,5 až 
738,3 mm.  

Snehové zrážky sú na území Bratislavy veľmi premenlivé a málo stabilné. Stabilita snehovej pokrývky v 
dlhodobom priemere je asi 40 %, to znamená, že 60 dní celkového zimného obdobia býva bez snehovej pokrývky. 
Maximálna výška snehovej pokrývky môže dosahovať až 55 cm. 

 
 

Tab. : Priemerné mesačné úhrny zrážok zo stanice Bratislava - Letisko (obdobie 1994 – 2004) 

mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

mm 29,8 29,6 36,9 45,9 55,6 55,9 63,7 57,2 67,1 44,8 43,0 37,0 47,2 
Zdroj: Ročenka poveternostných pozorovaní meteorologických staníc, SHMÚ, 2005 
 

Priemerné teploty dosahujú v meste vyše 10 °C (vplyv veľkej zastavanej plochy), okrajové územia, patriace k 
Podunajskej nížine dosahujú vyše 9 °C a len horské plochy Malých Karpát majú priemer ročnej teploty pod 9 ºC. 
Najzákladnejšia teplotná charakteristika – desaťročný priemer (1994 – 2004) teploty vzduchu 10,75 ºC (stanica BA – 
Letisko) ukazuje, že oblasť patrí k teplejším na Slovensku. Najchladnejším mesiacom (v priemere) je január 
s priemernou mesačnou teplotou desaťročného rádu – 0,33 ºC, najteplejším mesiacom je august s priemernou 
mesačnou teplotou desaťročného rádu 21,27 ºC. 
 

Prúdenie vzduchu patrí k najpremenlivejším klimatickým prvkom. Jeden z najdôležitejších orografických 
činiteľov pre klímu Bratislavy je Devínska brána. Týmto priestorom vchádzajú cez mesto do Podunajskej nížiny 
vzduchové hmoty zo severozápadu a severu, často sprevádzané búrlivým vetrom a rýchlymi zmenami počasia. V 
dôsledku toho Bratislava patrí medzi najveternejšie miesta na Slovensku. Merania rýchlosti vetra ukazujú, že 
najväčšiu priemernú 
rýchlosť aj frekvenciu má severozápadný vietor. Najčastejším smerom prúdenia vetra za posledných desať rokov je 
severovýchodný a severozápadný smer, ktorý sa vyskytuje 16,87 %. Za silné vetry sa považujú vetry s rýchlosťou 10 
m.s-1 a viac. 

 

Ovzdušie 
 

Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území mesta Bratislava sú z bodových zdrojov priemyselné 
prevádzky, najmä chemický priemysel a energetika, z mobilných zdrojov automobilová doprava. Veľkou výhodou 
Bratislavy je však vysoká veternosť a minimálny počet inverzných dní. Vzhľadom na priaznivé veterné pomery 
hodnoty znečistenia so vzdialenosťou od zdroja prudko klesajú a v obytných zónach sa zriedka zisťuje prekračovanie 
imisných limitov.  

 
 

  Hluk 
 

Ďalším výrazným faktorom negatívne ovplyvňujúcim kvalitu životného prostredia mesta je hluk. Situácia z 
hľadiska hlukovej záťaže na území mesta Bratislavy je nepriaznivá. Na mnohých lokalitách sú prekročené prípustné 
koncentrácie hlukovej záťaže až o 25 až 30 dB.  Hlavným zdrojom hluku na území mesta Bratislava je doprava. 

        
Za stacionárne zdroje hluku okrem parkovísk a staníc 
možno považovať tiež priemyselné prevádzky a ťažobné 
lokality. Z líniových zdrojov hluku sa najvýraznejšie 
prejavujú mobilné zdroje viažuce sa na intenzívne 
zaťažené dopravné koridory, či už cestné alebo 
železničné. 

Nakoľko výstavba nových objektov je situovaná 
do hlukovo veľmi exponovanej polohy v meste, snažili 
sme sa eliminovať hluk z dopravy, tvarovaním 
priestorovej štruktúry objektov s vytvorením 
polouzavretého centra. 

            Obrázok :  Hluková mapa mesta Bratislavy – cestná / deň 

Zdroj: http://www.laermkarten.de/bratislava/ 

Leg.: Žltý čiarkovaný kruh – lokalizácia riešeného územia 
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 Legislatívne je hluk v súčasnosti upravený Vyhláškou MZ SR č.549/2007 Z,z o ochrane zdravia pred hlukom 

a vibráciami. Vstupom do EÚ sa musí naša legislatíva harmonizovala s legislatívou EÚ, čo konkrétne znamená 
transpozíciu Smernice 2002/49/EC do zákona o verejnom zdravotníctve a do nariadenia vlády SR o posudzovaní a 
kontrole hluku vo vonkajšom prostredí. 

Konkrétne opatrenia budú navrhnuté v ďalšej etape PD. 

Možnosti eliminácie hluku z cestnej dopravy podľa ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy 
■  znižovanie hluku automobilov, má vplyv na znižovanie hluku dopravného prúdu 
■  postupný presun dopravnej záťaže z centrálnych polôh na perifériu a na hlavné radiály s 

vybudovanými ochrannými zariadeniami, 
■ nárast využívania pozemkov v hlukovo zaťažených pásmach pozdĺž komunikácií, s čím súvisia 

zvýšené požiadavky na akustickú izoláciu vnútorných priestorov. 

 Radónové riziko 
 

Podľa odvodenej mapy radónového rizika M 1 : 25 000 sa celé záujmové územie nachádza v kategórii nízkeho 
radónového rizika (Hricko a kol. Geocomplex Bratislava, 1993). V ďalšom stupni PD bude potrebné zabezpečiť 
radónový prieskum. 

 
Svetlotechnika 

 
Rriešené územie je v zóne ekvivalentného uhla tienenia 30º s výnimkou fasád orientovaných do Vajnorskej a 
Rožnavskej ulice, pre ktoré platí ekvivalentný uhol tienenia 36º. (aplikácie svetlotechnickej normy STN 730580-1, 
zmena 2). 

 Podrobnejšie bude táto časť riešená v dalšom stupni projektovej dokumentácie. 
 

 
Nakladanie s odpadmi   

 
Bratislava je významným zdrojov odpadov v rámci Slovenska. Žije tu 8,4% obyvateľov Slovenska a podiel 

mesta na celkovej produkcii odpadov Slovenska predstavuje 3,75 a na produkcii komunálnych odpadov 10,6% 
(údaje z roku 2002 ). 

Základným spôsobom zneškodňovania odpadov je spaľovanie. 
■ Mestská spaľovňa odpadov vo Vlčom Hrdle – spáli ročne cca 180 000 ton 
■ Spaľovňa zdravotníckeho odpadu v novej poliklinike v Petržalke – ročne 900 ton 
■ Slovnaft – 3 spaľovne pre vlastnú potrebu 
■ Istrochem – spaľovňa nebezpečných odpadov 

 
 
SEPAROVANÝ ZBER 

V meste prebieha separovaný zber, okrem toho realizuje separovaný zber aj a.s. Zberné suroviny 
prostredníctvom výkupní a jedného zberového závodu. 

 
STAVEBNÝ ODPAD 

Celková ročná produkcia stavebného odpadu sa v poslednom období pohybuje na úrovni 100 – 150 000 ton 
(chýba presná dokumentácia ). Prevažne je ukladaný na skládkach v okolí Bratislavy a Bratislave na skládkach 
inertného odpadu v devínskej Novej Vsi a pod Slovnaftom a.s. Časť stavebného odpadu sa recykluje a odpredáva 
ako stavebná surovina. Rešpektovať počas výstavby § 40c zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 

 

ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV 

Nakladanie s odpadmi sa riadi platnou legislatívou, predovšetkým ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch, VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 12/2001, 13/2004, 8/2005 a programom 
odpadového hospodárstva obce. 

 
Nekontaminovaný (O - ostatný ) komunálny odpad bude odvážať zo zákona oprávnená organizácia na 

riadenú skládku. Správcovská organizácia zabezpečí tiež odvoz do zariadení Zberných surovín a Zberných dvorov 
(pri dodržaní podmienky zabezpečenia separácie pri zhromažďovaní komunálneho odpadu). Komunálny odpad bude 
krátkodobo uskladňovaný v domových smetných nádobách a ďalej zneškodňovaný organizovaným odvozom. 

Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov zabezpečí prevádzkovateľ objektu prostredníctvom zmlúv s 
prevádzkovateľmi zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. 

Odporúčajú sa nakladania s odpadom zo zelene a inými bioodpadmi formou kompostární na odpad zo 
zelene. Vedie to k jeho zhodnocovaniu a zabráneniu ukladania na skládky. Kompostárne by mali by byť vo väčšej 
vzdialenosti od obytnej zástavby (cca 500 m). Kvôli zabráneniu prevozu tohto odpadu stredom mesta je uvažované s 
lokalizáciou dvoch kompostární; jednou v západnej a jednou vo východnej časti mesta, s kapacitou cca 10 –15.000 
ton a veľkosťou každej cca 1 ha. 

 
Odpad z prevádzok po realizácii zóny 

Odpady z prevádzky jednotlivých blokov je potrebné ešte rozlíšiť na odpady z bytov, odpady z administratívy, 
obchodu a služieb a odpady z technického zázemia každého bloku. Bloky majú spoločné niektoré technické 
zariadenia a garážové priestory v podzemných podlažiach. Predpokladom je, že OH jednotlivých blokov bude 
riešené v 1.NP. Na zhromažďovanie komunálneho odpadu budú určené vlastné kontajnery, umiestnené v 
samostatných miestnostiach a odvoz bude centrálne riešený lisovacím kompaktérom pre každý blok. Súčasťou OH 
bude aj triedenie zhodnotiteľných zložiek KO, ako sú obaly z papiera, plastov a zo skla. Pre efektívnejšie triedenie 
odpadov z obalov (z papiera a plastov) je navrhnuté lisovanie, tzv. „paketovacím" lisom a následne zabezpečené ich 
materiálové zhodnotenie prostredníctvom zmluvného odberateľa. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
je možné vypracovať spoločný Program pôvodcu odpadov pre všetky samostatné časti prevádzky, aj s ohľadom na 
skutočnosť, že o nakladanie so vzniknutými odpadmi sa pravdepodobne bude starať jeden správca v každom bloku. 
Správca prevádzky, ako pôvodca odpadov, musí zosúladiť svoju činnosť pri nakladaní so vznikajúcimi odpadmi s 
platnou legislatívou v OH v reálnom čase. 

 
Tabuľka: Predpokladaný vznik odpadov počas prevádzky (Katalóg odpadov, vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. a 
Vyhlášky MŽP SR .. 129/2004 Z.z) 
 
Číslo druhu odpadu  Názov druhu odpadu      Kategória odpadu 
08 03 17    Odpadový toner do tlačiarne obsah. nebezpečné látky     N 
13 05 01    Pevný podiel z lapa.a piesku a odlu.ova.a oleja      N 
13 05 02    Kaly z odlučovača oleja         N 
13 05 06    Olej z odlu.ova.a oleja vody        N 
15 01 01    Obaly z papiera a lepenky        O 
15 01 02    Obaly z plastov          O 
15 01 03   Obaly z dreva          O 
15 01 04   Obaly z kovu          O 
15 01 06    Zmiešané obaly          O 
15 01 07    Obaly zo skla          O 
19 08 09    Zmesi tukov a olejov z odlučovačov olejov z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky N 
20 01 01    Papier a lepenka         O 
20 01 02    Sklo           O 
20 01 08    Biologicky rozložite.ný kuchyn. a reštaura.ný odpad     O 
20 01 11    Textílie           O 
20 01 21    Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortu.      N 
20 01 25    Jedlé oleje a tuky         O 
20 01 33  Batérie a akumulátory, uvedené 160601, 160602 alebo 160603 a netriedené batérie a 

akumulátory obsahujúce tieto batérie      N 
20 01 35  Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 20 01 21 a 20 01 23 – 

obsahujúce nebezpečné č.asti       O 
20 01 39    Plasty          O 
20 01 40    Kovy           O 
20 02 01    Biologicky rozložite.ný odpad        O 
20 03 01    Zmesový komunálny odpad        O 
20 03 03    Odpad y čistenia ulíc         O 
20 03 06    Odpad z čistenia kanalizácie        O 
 

Podľa zákona č.223/2001 Z.z. pôvodca odpadu, ktorý vyprodukuje nad 500 kg/rok nebezpečného odpadu 
alebo 10 t/rok ostatného odpadu je povinný vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva. Pri prevádzke 
bude potrebné rešpektovať všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.6/2004 o nakladaní s 
komunálnymi a drobnými stavebnými 
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13. zásady a regulatívy umiestnenia jednotlivých stavieb vrátane 
určenia pozemkov, ktoré nemožno zastavať 

 

Regulatívy ( po ich legislatívnom schválení ) slúžia ako záväzný dokument pre stanovenie podmienok 
výstavby v danej zóne pri vydávaní záväzného stanoviska samosprávnych a štátosprávnych orgánov v procese 
územného a stavebného konania (Zákon č. 50/1976 Zb.) 

Regulatívy sú definované v textovej a grafickej forme: Stanovenie podmienok výstavby na jednotlivých 
pozemkoch musí zároveň rešpektovať všetky ustanovenia vyjadrené v textovej a grafickej forme regulatívov. 

Regulatívy funkčného a priestorového využitia sú špecifické pre územie riešenej zóny. Formulácia a 
stanovenie jednotlivých regulačných pravidiel vychádza z nasledovných legislatívnych noriem: 

■ Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
■ Vyhláška č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií, 
■ Vyhláška č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenie stavebného zákona, 

■  Vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, 
■ Zákon 49/ 2002 o ochrane pamiatkového fondu 
■ Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
. 
 

Definovanie regulatívov - ukazovateľov intenzity využitia územia: 
 

■ index podlažných plôch (IPP) udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k 
celkovej výmere vymedzeného územia. Je formulovaný ako maximálne prípustná miera využitia územia. 
Výhodou tohto ukazovateľa je zrozumiteľnosť a jednoznačnosť stanovenej požiadavky a jednoduchá 
možnosť vyjadrenia ďalších nadväzných ukazovateľov, kritérií a doporučení, 

■ index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer plôch zastavaných objektmi vo vymedzenom území k celkovej 
výmere vymedzeného územia. Je stanovený v závislosti na polohe a význame konkrétneho územia, na 
spôsobe funkčného využitia a na druhu zástavby,  

■ index objemového zaťaženia územia na ha (IZÚ) je ukazovateľ intenzity využitia územia, ktorý vyjadruje 
pomer celkového stavebného objemu zástavby (jej nadzemnej aj podzemnej časti) v m3, k celkovej výmere 
vymedzeného územia v ha. Je ako významný ukazovateľ uplatnený pri stanovovaní nárokov miery využitia 
územia v centre mesta, lebo vyjadruje aj nároky na rozsah podzemnej časti zástavby. Kedže prostredníctvom 
tohto ukazovateľa je možné jednoducho stanoviť rámcový objem zástavby v rozvojovom území, je 
podkladom pre orientačné odvodenie nadväzných nárokov, najmä energetických, 

■ koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a celkovou výmerou 
vymedzeného územia. V regulácii stanovuje nároky na minimálny rozsah plôch doplnkovej zelene v rámci 
konkrétnej regulovanej funkčnej plochy a pôsobí vo vzájomnej previazanosti s vlastnou funkciou. Stanovený 
je najmä v závislosti na spôsobe funkčného využitia a polohe rozvojového územia v rámci mesta, 

■ hustota zamestnanosti (HZ) je uplatnená (v tomto prípade) ako potenciál pracovných príležitostí na ha 
konkrétneho rozvojového územia. Predstavuje jednu z hlavných charakteristík centra mesta. Použitie 
ukazovateľov intenzity využitia územia pre výpočet kapacít v území: 

Celkový počet zamestanancov 1278 z toho 739 v administratíve a 539 v službách a obchode 
Výpočet HZ 1278 / 3,7668 = 339,28 zam./ha 

■ celková výmera podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby v regulovanom území (v m2) = IPP x výmera 
vymedzeného územia (v m2), 

■ celková výmera zastavanej plochy objektmi v regulovanom území ( v m2) =IZP x výmera vymedzeného 
územia (v m2), 

■ celkový objem nadzemnej aj podzemnej časti zástavby (v m3) =IZÚ (v m3/ha) x výmera vymedzeného 
územia (v ha), 
Celková objemová plochy v riešenom území je nasledovná: 
  IZP nadzemných konštrukcií   = 157 805 m3  90,5% 
  IZP podzemných konštrukcií    = 16 662 m3  9,5%   
  IZP celkom     = 174 467 m3  100% 
  Celková výmera vymedzeného územia  = 3, 7668 ha 
  Vypočítané IZP = 174 467 / 3,7668   = 46 317 m3/ha 

■ celková výmera plôch zelene vo vymedzenom území = KZ x výmera vymedzeného územia (v m2). 

 

 
Zóna je  koncipovaná ako územia pre zmiešané funkcie obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, pod 

číselným označením 502 (regulácia v zmysle UPN Hl. m SR Bratislava), s využitím následujúcich ukazovateľov:  
 
Tab. Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vnútorné mesto, mestské casti Ružinov, Nové Mesto, 
Karlova Ves, Petržalka  
 

kód 
IPP 

max. 
priem. podlaž. 

IZP 
max 

KZ 
min 

G 1,8 6 0,36 0,20 
 
      výmera riešeného územia        RU=37 668 m2 

(IPP max.) = 1,8, index podlažných plôch prepočet IPP na riešené územie       IPP*RU=67 802 m2 
(IZP max. ) = 0,36 index zastavaných plôch prepočet IZP na riešené územie        IZP*RU=13 560 m2 
(KZ min.) = 0,20 koeficient zelene  prepočet KZ na riešené územie         KZ*RU=7 533,6 m2 

 

Tab. Ukazovateľe intenzity využitia územia v zmysle navrhovanej urbanistickej štúdie: 

IPP 
  

IZP 
  

IZÚ KZ 
  

HZ 

m3/ha zam./ha 

1,05 0,33 43 317 0,33 339 

 

Konkrétny maximálny počet podlaží stavby je stanovený pre každý podcelok samostatne. 

Podzemné podlažie je podlažie, ktorého úroveň podlahy alebo jej časti je nižšie ako 800 mm pod najvyšším 
bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5.00 m po obvode stavby. 

Ustupujúce podlažie je posledné najvyššie položené podlažie v stavbe, ktorého zastavaná plocha je menšia 
ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho ( predposledného ) podlažia. 

Podkrovie je posledné najvyššie položené nadzemné podlažie ohraničené konštrukciou krovu, pričom 
úžitková plocha podkrovia s min. svetlou výškou 2100 mm nepresahuje 50 % zastavanej plochy predchádzajúceho 
podlažia. 

Ostatné podlažia sú nadzemné. 

Konkrétna poloha regulačných čiar a návrh regulácie podlažnosti objektov je zrejmá z Regulačného výkresu 
(grafická časť). 
 
Limity rozvoja územia 

 
V území sú limitujúcimi prvkami : 
 

■ ochranné pásma jednotlivých existujúcich sietí, ktoré sú rozpísane podrobne v častiach technická 
infraštruktúra Je potrebné doržiavať ochranné pásma jednotlivých sieti, v zmysle platných noriem 
a výškové obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod.  
 

■ ochranným pásmom vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M.R.Štefánika Bratislava a 
ochranným pásmom vododrovnej roviny leteckého podzemného zariadenia „Radar pre koncovú riadenú 
oblasť Letiska M.R.Štefánika /TAR LZIB – sektor A/“ – 172m n.m.Bpv. 

■ V  zmysle §28 ods. 3 a §30 leteckého zákona je Letecký úrad SR dotknutým orgánom štátnej správy 
v povoľovacom procese  stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach letísk a 
leteckých pozemných zariadení ako aj pri dalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť 
leteckej prevádzky, na základe čoho je porebné požiadať 
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■ Letecký úrad SR o súhlas pri stavbách a zariadeniach: 
■ ktoré by svojou výškou, resp. svojím charakterom mohli narušit obmedzenia stanovené vyššie 

popísanými ochrannými pásmami Letiska M.R.Štefánika /TAR LZIB – sektor A/ 
■ vysokých 30m a viac umiestnených na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 

100m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b leteckého zákona) 
■ ktoré môžu rušit 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) 

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

 
■ hluk z dopravy 

 
Situácia z hľadiska hlukovej záťaže na území mesta Bratislavy je nepriaznivá. Na mnohých lokalitách sú 

prekročené prípustné koncentrácie hlukovej záťaže až o 25 až 30 dB.  Hlavným zdrojom hluku na území 
mesta Bratislava je doprava. Riešiť opatrenia v ďalších stupňoch PD na elimináciu tohto javu. 
 

Civilná ochrana obyvateľstva 
 
Požiadavky a limity civilnej ochrany  
 
Ukrytie obyvateľstva, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb na území mesta Bratislavy a MČ sa zabezpečuje v 
súlade s:  
 

■ zákonom NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,  
 

■ vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a 
technických podmienok zariadení civilnej ochrany,  

 
■ vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok 

informačného systému civilnej ochrany.  
 
Podmienky vyplývajúce z vyhlášky č. 532/2006 z. Z.  
 

Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a 
technických podmienok zariadení civilnej ochrany upravuje druh a rozsah stavebnotechnických požiadaviek 
zariadení civilnej ochrany zameraných na ochranu života, zdravia a majetku a technické podmienky zariadení civilnej 
ochrany na utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny 
a vojnového stavu Zariadenia civilnej ochrany sú ochranné stavby a stavby alebo ich časti a technologické súčasti, 
ktoré sú predurčené na plnenie úloh civilnej ochrany, pričom: - za ochranné stavby sa považujú ochranné stavby 
budované na účely CO podľa druhu ochrany  
 

■ odolné úkryty,  
 
■ plynotesné úkryty,  

 
■ jednoduché úkryty budované svojpomocne, pripravované na ochranu obyvateľstva v čase vojny a vojnového 

stavu, resp. pri vzniku mimoriadnej udalosti  
 
■ chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane.  

 
■ za stavby sa na účely tejto vyhlášky považujú najmä  

 
■ sklady civilnej ochrany,  

 
■ kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,  

 
■ vzdelávací a technický ústav civilnej ochrany,  

 
■ strediská vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu.  

 
Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany sú požiadavky na územno-technické, 

urbanistické, stavebnotechnické a dispozičné riešenie a technické vybavenie stavieb z hľadiska potrieb civilnej 
ochrany. Uplatňujú sa v rámci obstarávania, navrhovania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a pri 
navrhovaní, umiestňovaní a povoľovaní zariadení civilnej ochrany budovaných samostatne a budovaných v 
stavbách. Budovanie ochranných stavieb sa vykonáva podľa kategorizácie územia Slovenskej republiky vyplývajúcej 
z analýzy jej územia, z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a pre obdobie vojny a vojnového stavu v územných 
obvodoch takto:  
 

■ na území kategórie I a II v odolných a plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia,  
 

■ na území kategórie III v plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia,  
 

■ na území kategórie IV v plynotesných úkrytoch alebo v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne,  
 

■ na území kategórií I až IV v bytových a rodinných domoch s kapacitou do 50 ukrývaných osôb v 
plynotesných úkrytoch alebo v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne a v bytových domoch s 
kapacitou nad 50 ukrývaných osôb v plynotesných úkrytoch.  

 
V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2004 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej 

republiky podľa územných obvodov Obvodných úradov Slovenskej republiky riešené územie patrí do I. 
kategórie. Ukrytie obyvateľstva, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb v riešenom území vychádza z 
koncepcie pre územie mesta Bratislavy a MČ Nové Mesto. 
 
Požiarna ochrana 
 

Súčasný stav a trendy 
 

V oblasti požiarnej ochrany zásadné systémové zmeny nastali v apríli 2002, keď nadobudla účinnosť nová 
komplexná právna úprava vyjadrená v dvoch zákonoch a to: 

■ v zákone č. 314/2002 Z. z. o ochrane pred požiarmi, kde je ustanovená pôsobnosť orgánov štátnej správy, 
miest a obcí na úseku ochrany pred požiarmi, ako aj druhy a úlohy hasičských jednotiek pri vykonávaní 
záchranných prác pri požiaroch, rôznych haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, 

■ v zákone č. 315/2002 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, ktorý upravuje zriadenie, postavenie, 
organizáciu a riadenie tohto zboru, vymedzuje základné úlohy a právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, 
zmenami a so skončením štátnej služby jeho príslušníkov. Požiarna ochrana je po reštrukturalizácii 
zameraná na dve hlavné činnosti a to ochranu pred požiarmi a na záchranársku činnosť. Úlohou hasičských 
jednotiek je zabezpečovať výkon záchranných prác pri požiaroch, rôznych haváriách, živelných pohromách 
a iných mimoriadnych udalostiach na území Bratislavy. Hasičský a záchranný zbor je základnou záchrannou 
zložkou v rámci integrovaného záchranného systému. 

Na území Bratislavy stála služba na zdolávanie požiarov a na vykonávanie záchranných prác pri ekologických, 
dopravných a iných haváriách a mimoriadnych udalostiach je zabezpečovaná Hasičským a záchranným útvarom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v štyroch stálych hasičských staniciach, ktoré sú jeho organizačnou 
súčasťou a to: 

■ pre centrum na Radlinského ulici v MČ Staré Mesto, 
■ pre severovýchodnú časť na Hálkovej ulici v MČ Nové Mesto, 
■ pre západnú časť na Saratovskej ulici v MČ Dúbravka, 
■ pre južnú časť na Jiráskovej ulici v MČ Petržalke. 

 
 
Riešenie požiarnej bezpečnosti  

 
Predmetom posúdenia protipožiarnej bezpečnosti technickej infraštruktúry pre výstavbu polyfunkčných 

objektov a bytových domov, ktoré sa budú nachádzať v Bratislave – Nové mesto, je najmä riešenie potreby požiarnej 
vody a posúdenie prístupových komunikácii k predmetnej zástavbe. 

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti technickej infraštruktúry je vykonané v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 
Z. z., vyhl. MV SR č. 669/2004 Z. z., vyhl. MV SR č. 605/2007 Z. z., ďalej v zmysle STN 92 0400, STN 92 0201 1-4 a 
ďalších dotknutých a platných STN z oboru ochrany pred požiarmi. 
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Stavebné a architektonické riešenie.  
 

Novostavby polyfunkčných objektov a bytových domov  budú individuálne v ďalších stupňoch projektovej 
dokumentácie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti posúdené s uplatnením plných požiadaviek protipožiarnej 
bezpečnosti vyplývajúcich z STN 92 0201 1-4 a ďalších noriem PBS. 

 
Prístupová komunikácia  
 
Za prístupovú komunikáciu k navrhovanej zástavbe polyfunkčných objektov možno považovať existujúce 

cestné komunikácie v Bratislave, MČ Nové mesto a Trnávka a novovybudované areálové prístupové cestné 
komunikácie do tejto zóny od ulíc Vajnorská a Rožňavská. Prístupové komunikácie musia v plnej miere spĺňať 
požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., t. j. musia byť široké min. 3,0 m, musia sa nachádzať vo vzdialenosti 
max. 30,0 m od každého navrhovaného polyfunkčného objektu resp. bytového domu (a vchodov do týchto stavieb, 
odkiaľ sa predpokladá vedenie hasebného zásahu) a musia byť dimenzované na tiaž min. 80 kN, reprezentujúcu 
pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla. Do šírky prístupovej komunikácie (min. 3,0 m) sa nesmie 
započítať parkovací pruh. Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a 
výšku najmenej 4,5 m. 

 
Návrh vonkajšieho požiarneho vodovodu  
 
Celková potreba požiarnej vody stavieb na bývanie skupiny B – t. j. polyfunkčných objektov s 

predpokladanými pôdorysnými plochami požiarnych úsekov najviac 1000 m2 je stanovená podľa § 6 ods. 1 vyhl. MV 
SR č. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400 čl. 4.1 na Q = 12,0 l.s-1 a nemôže byť znížená o 50 % podľa § 6 ods. 3 cit. vyhl. 
(nakoľko SHZ nie je v bytových objektoch navrhované). 

Celková potreba požiarnej vody stavieb na bývanie skupiny B – t. j. polyfunkčných objektov s 
predpokladanými pôdorysnými plochami požiarnych úsekov najviac 2000 m2 je stanovená podľa § 6 ods. 1 vyhl. MV 
SR č. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400 čl. 4.1 na Q = 18,0 l.s-1 a nemôže byť znížená o 50 % podľa § 6 ods. 3 cit. vyhl. 
(nakoľko SHZ nie je v bytových objektoch navrhované). 
 Pokiaľ bude pôdorysná plocha predpokladaných požiarnych úsekov polyfunkčných objektov najviac 2000 
m2, musí byť potreba požiarnej vody takýchto stavieb zabezpečená z novonavrhovaných vonkajších nadzemných 
hydrantov DN 100 umiestnených na potrubí min. DN 125 na rozvode vody pred predmetnými objektami vo 
vzdialenosti zodpovedajúcej čl. 4.2 STN 92 0400 (t. j. min. 5 m a max. 80 metrov od ktoréhokoľvek z bytových a 
polyfunkčných objektov) a s požadovaným pretlakom najviac 0,25 MPa. Tieto nadzemné požiarne hydranty DN 100 
požadujeme umiestniť na areálovom vodovodnom potrubí DN 125 vo vzájomnej vzdialenosti najviac 160 metrov. 

Celková potreba požiarnej vody stavieb na bývanie skupiny B – t. j. polyfunkčných objektov s predpokladanými 
pôdorysnými plochami požiarnych úsekov nad 2000 m2 je stanovená podľa § 6 ods. 1 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. 
a STN 92 0400 čl. 4.1 na Q = 25,0 l.s-1 a nemôže byť znížená o 50 % podľa § 6 ods. 3 cit. vyhl.  

 Návrh vonkajšieho požiarneho vodovodu pre najexponovanejšiu variantu polyfunkčných objektov, kde 
vybrané požiarne úseky budú presahovať pôdorysnú plochu 2000 m2 (napr. požiarne úseky hromadných garáží 
týchto objektov). 

 Uvedená celková potreba požiarnej vody polyfunkčných a bytových objektov musí byť zabezpečená z 
novonavrhovaných vonkajších nadzemných požiarnych hydrantov DN 150, ktoré musia byť osadené na areálovom 
zokruhovanom potrubí min. DN 150. Uvedené zokruhované areálové potrubie DN 150 musí byť napojené na uličný 
resp. areálový podzemný rozvod pitnej vody minimálnej dimenzie DN 150. 

 Vodovodné potrubie DN 150 (t. j. požadovaný existujúci podzemný uličný rozvod vody min. DN 150 a 
zokruhovaná podzemná areálová objektová prípojka vody min. DN 150) preukazne zabezpečí dodávku požiarnej 
vody v množstve až 25,0 l.s-1 pri rýchlosti prúdenia vody min. 1,5 m/s.  

 Podľa § 8 ods. 6 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. a podľa čl. 4.2.3 STN 92 0400, nemožno pre navrhované 
objekty navrhnúť podzemné požiarne hydranty, pričom požadované požiarne hydranty pokrývajúce celkovú potrebu 
požiarnej vody týchto objektov musia byť riešené výlučne ako nadzemné.  

 Požadované nadzemné požiarne hydranty musia byť umiestnené na podzemnom potrubí rozvodu vody 
pred predmetnými objektami vo vzdialenosti zodpovedajúcej § 8 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z.. – t. j. max. 80 m od 
ktoréhokoľvek objektu navrhovaného komplexu a mimo požiarno-nebezpečný priestor riešených stavieb (viď výpočet 
predbežne určených odstupových vzdialeností) a najmenej však 5,00 m od obvodových stien týchto objektov.  

 
 Hydrostatický pretlak v hydrantovej sieti vonkajšieho podzemného požiarneho vodovodu musí byť min. 

0,25 MPa (podľa § 9 ods. 2 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z). Tieto nadzemné požiarne hydranty DN 150 požadujeme 
umiestniť na areálovom vodovodnom potrubí DN 150 vo vzájomnej vzdialenosti najviac 160 metrov. 
 
 

Spracoval: Ing. arch. Martin Pavlík a kolektív autorov  

 
 

 
 

Vizualizácia objektov v smere od  Rožňavskej ul. (vsadené do fotografie zo Street View, Google.com )  
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