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a. ZÁKLADNÉ  ÚDAJE

a.1 Hlavné ciele a úlohy riešenia

Cieľom spracovania ÚPN Z- VLÁRSKA je získať riešenie najvhodnejšieho možného priestorového
usporiadania všetkých zložiek a funkcií, ktoré v danom priestore pôsobia a to na území, ktoré zaberá nielen
vlastnú plochu riešeného územia ale aj okolitého územia, ako priestorovo ucelenú časť.  Predložená
dokumentácia tvorí I. etapu spracovania ÚPN Z: Prieskumy a rozbory ÚPN Z- VLÁRSKA, ako podklad pre
spracovanie Zadania ÚPN Z- VLÁRSKA, Predpokladaným rozsahom zákazky:

1. Prieskumy a rozbory ÚPN-Z
2. Zadanie ÚPN-Z (vrátane súčinnosti pri prerokovaní a vyhodnotení pripomienok)
3. Návrh ÚPN-Z (vrátane súčinnosti pri prerokovaní a vyhodnotení pripomienok)
4. Upravený návrh ÚPN-Z (čistopis)
Územný plán zóny bude spracovaný v zmysle § 17 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a

stavebnom poriadku s rozsahom zodpovedajúcim § 12, § 13 a § 23 stavebného zákona a obsahom podľa §
13 vyhlášky MŢP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

V rámci konkretizácie riešenia funkčného využitia a priestorového usporiadania územia je  cieľom
ÚPN Z- VLÁRSKA dosiahnuť konsenzus priestorových daností v území a návrhu tak, aby bolo možné povoliť
a koordinovať investičnú činnosti v území pri zohľadnení širších väzieb na bezprostredné i širšie okolie a ich
danosti. Takto spracovaný ÚPN Z- VLÁRSKA sa po prerokovaní a odsúhlasení stane účinným nástrojom pre
usmerňovanie všetkej následnej investičnej činnosti v území.

a.2 Základné údaje o podkladoch

V zmysle platnej ÚPN hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení zmien a doplnkov je riešené územie
charakterizované týmito funkčnými kódmi :

102 - Málopodlažná zástavba obytného územia, stabilizované územia,
B102 - Málopodlažná zástavba obytného územia, rozvojové územia,
E102 - Málopodlažná zástavba obytného územia, rozvojové územia,
201- občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, stabilizované územia,
1001- Územia prírodnej zelene – les, ostatné lesné pozemky, stabilizované územie.

Spracované   súvisiace  materiály viažuce sa k predmetu obstarávaného ÚPN Z  sú nasledovné:

· Územný generel školstva hlavného mesta SR Bratislavy (odd. ÚG a GIS, 2014)
· Územný generel zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy (2014)
· Územný generel sociálnej starostlivosti hl. m. SR Bratislavy (Magistrát hl. m. SR BA,2014)
· Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy (Form-Projekt 2009)
· Územný generel cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy (Jela s.r.o., 2009)
· Územný generel bývania hlavného mesta SR Bratislavy (2005)
· Aktualizácia územného generelu zásobovania vodou hl. m. SR Bratislavy (2009)
· Aktualizácia územného generelu odkanalizovania hl. m. SR Bratislavy (2009)
· Zhodnotenie a návrh riešenia prvkov tvorby krajiny pre návrh ÚPN (Petrakovič 2003)
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· Územný generel zelene mesta Bratislavy (H. Čechová a kol. 1999)
· Územný generel automobilovej dopravy a komunikačnej siete hl. m. SR Bratislavy (DIC, 1997,1998),
· Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy (2015)
· Územný generel MHD v hl. m. SR Bratislavy (Dopravoprojekt, 1999),
· Aktualizácia územného generelu zásobovania plynom mesta Bratislavy (2001)
· Aktualizácia územného generelu zásobovania elektrickou energiou hl. m. SR Bratislavy (2001)
· Aktualizácia územného generelu telekomunikácií  mesta Bratislavy (PROTEL,1999)
· Koncepcia rozvoja hl.m. SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky. TEBODIN SLOVAKIA, 2007
· Energetická koncepcia Bratislavy. Katalóg opatrení. ALLPLAN Viedeň, 1996
· Aktualizácia územného generelu kolektorizácie hl. mesta Bratislavy (DANKO ,1997)
· Aktualizácia územného generelu vodných tokov a vodných plôch mesta Bratislavy (HYDROMEDIA,

1997)
· Ochrana hl. mesta Bratislavy pred veľkými vodami. Štúdia. HYDROCONSULT, 2001
· Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy, T. Hrnčiarová a kol. – Veda, 2006
· Stratégia rozvoja hl. mesta SR Bratislavy, rok 1999
· Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020,

(Academia Istropolitana Nova, rok 2010).
· Metodika dopravno - kapacitného posúdenia veľkých investičných projektov (Magistrát hl. mesta SR

Bratislavy, Odd. dopravného plánovania a riadenia dopravy, r. 2009
· Metodika  dopravno - kapacitného posudzovania vplyvov investičných projektov (máj 2014)
· Rozhodnutia o umiestnení stavby (právoplatné) a stavebné povolenia (právoplatné)

· Urbanistická štúdia MČ Staré Mesto, APROX, AUREX 1996
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b. PRIESKUMY A ROZBORY ZÓNY

b.1 VYMEDZENIE HRANICE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Riešené územie, ktoré je predmetom „Územného plánu zóny Vlárska“ sa nachádza na juhozápade
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto v k.ú. Vinohrady. Celková výmera riešeného územia je 57,2 ha.
Riešené územie je vymedzené nasledovne:

- zo severovýchodu:  ulicou Stará Klenová
- zo severozápadu: hranicou lesných pozemkov (parc.č. 19540/9, 195476, 19547/1,19547/47

19548/2 a 19548/5, k.ú. Vinohrady) vrátane
- z juhozápadu:  železničnou traťou ŽSR-110, resp. hranicou katastrálneho územia Vinohrady
- z juhu: Limbovou ulicou
- z východu:  Vlárskou ulicou

b.2 VÄZBY NA OKOLIE
Funkčno-prevádzkové väzby na okolie sú čiastočne determinované jestvujúcimi dopravnými

koridormi nadregionálneho charakteru: železnica a dopravná komunikácia – výpadovka  Lamačská
s napojením na diaľnicu D2, so svojimi ochrannými pásmami. Tieto dopravné tepny pretínajú cyklistické a
pešie prepojenia do lesoparku, a tiež regionálny biokoridor pozdĺž vodného toku Vydrica smerom do
Mlynskej doliny. Dopravné napojenie územia je zabezpečené MHD. V rámci širších vzťahov je dotknuté
územie  v dotyku s lesným masívom Sitina, ktorý je súčasťou CHKO Malé Karpaty.

Vzhľadom na to, že dotknuté územie - riešené územie pre širšie vzťahy sa nachádza v  kontakte
 s ďalšími dvoma mestskými časťami – Staré Mesto, a za križovatkou Patrónka aj Karlova Ves bolo
potrebné zohľadniť v riešení aj ich požiadavky, hlavne nástup do lesoparku – záchytné parkovisko,
prevádzkové vzťahy na kontaktné územie priľahlých mestských častí so zohľadnením jestvujúcich areálov
celomestskej vybavenosti.

BRATISLAVA
Pri spracovaní územného plánu zóny ÚPN Z- VLÁRSKA, I.etapa prieskumy a rozbory sa snažíme

zohľadniť širšie vzťahy v rámci Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, v súlade s požiadavkami zhodnotiť jej
potenciál v rámci centrálneho územia Bratislavy ako hlavného mesta SR a  k spádovému územiu
Bratislavského regiónu.

Bratislava leží na križovatke najvýznamnejších európskych dopravných a polohových systémov v
severo-južnom i východo-západnom smere v prepojení na Budapešť, Viedeň i Prahu. Dnešná Bratislava sa
dynamicky rozvíja ako polyfunkčné centrum medzinárodného významu, s napĺňaním funkcií administratívno
- správnych, finančno - obchodných, kultúrno-spoločenských, reprezentačných,  vyplývajúcich najmä
z postavenia ako hlavného mesta SR, s potenciálom lokalizácie významnej medzinárodnej organizácie
vrátane organizácií EU.

Bratislava má celkovú rozlohu 367.6 km2. Je členená do 5 obvodov, 17 mestských častí a 20
katastrálnych území s počtom 425. tis. obyvateľov a širokým regionálnym zázemím o počte 600 tis.
obyvateľov. Na počte obyvateľstva Bratislava sa podieľa 8 % zo Slovenska. Na hospodársko-ekonomickej
aktivite Slovenska z hľadiska hrubého domáceho produktu sa podieľa 23%, na HDP 24% a na
medzispotrebe 22,5%. Na hrubom domácom produkte v parite kúpnej sily sa podieľa 98% z priemeru
európskej únie.

Bratislava je významným administratívnym, politickým  a riadiacim centrom so sídlom prezidenta
SR, zastupiteľského zboru NR SR i vlády SR s jednotlivými ministerstvami a finančnými inštitúciami. Plní
funkciu hlavného mesta Slovenska  a  centra Bratislavského kraja.
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b.3 OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA

b.3.1 Historický vývoj územia

Väzby riešeného územia k mestu sú od prvopočiatkov vývoja určované jeho prírodnými danosťami.
Morfológia terénu – údolná kotlina otvorená do Záhorskej nížiny umožňovala prepojenie na Záhorie a
Moravu. Pôvodne táto komunikácia viedla cez dnešnú Hlbokú cestu, ul. Prokopa Veľkého, Patrónku a
Dúbravskú cestu. Postupne na začiatku 20storočia komunikácia Brnianska – Lamačská nadobudla  na
význame ako hlavné prepojenie na Záhorie. V roku 1847 bol postavený železničný most – Červený most na
preklenutie Hornej Mlynskej doliny nad potokom Vydrica, tunel na trati Bratislava – Viedeň. Počas II.
svetovej vojny bol zničený a po vojne nanovo postavený.

Územie riešenej Zóny Vlárska sa nachádza na južných, juhozápadných svahoch Malých Karpát,
kde sa od stredoveku pestovalo hrozno. Táto lokalita využívala iba ako vinohrady až do 20-tych rokov 20.
storočia, kedy začína výstavba rodinných  domov v lokalite Dolný Kramer (dnešná lokalita vymedzená
ulicami Opavská – Hrdličkova) a tiež na Kramároch v okolí dnešnej ulice Ďurgalova a na Patrónke.

Najväčší stavebný rozmach územie Kramárov zaznamenalo na konci 60-tych a začiatku 70-tych
rokov, kedy dochádza hromadnej panelovej výstavbe obytných budov. V náväznosti na bytovú zástavbu
pokračuje výstavba monofunkčných zdravotníckych areálov nemocníc, polikliník, výskumných ústavov.
Táto výstavba pokračuje až do dnešných dní.

b.3.2   Funkčná a priestorová štruktúra
Riešené územie zóny Vlárska sa nachádza v JZ Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, je

súčasťou urbanistického obvodu 030 – Koliba,  039 – Krásna Hôrka, 040 - Kramáre. Povrch územia je
mierne svažitý so spádom na JZ. Územie zóny Vlárska je dopravne napojené a prístupné komunikáciami
Limbová a územie zóny Vlárska.

V súčasnosti môžeme charakterizovať riešené územie zóny Vlárska ktorého väčšiu časť plochy
zaberajú areály občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu, hlavne zdravotníckych
zariadení. Areály zdravotníckych zariadení sú situované v kontakte s lesnými plochami CHKO Malé
Karpaty. Lesné plochy CHKO Malé Karpaty tvoria cca 25% percent riešeného územia ÚPNZ Vlárska.
Lokalitu málopodlažnej zástavby na juhozápade riešeného územia Ďumbierska – Hrdličková - Pod
Klepáčom  považujeme za stabilizované, nachádza sa tu zástavba samostatne stojacich rodinných domov.
Na severovýchode riešeného územia je koncentrovaná málopodlažná zástavba bytových domov.
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b.3.3 Charakteristika súčasného stavu
Riešené územie zóny Vlárska je rozdelené na 3 urbanistických blokov a časť komunikácie

oddeľujúce bloky. Jednotlivé bloky je možné charakterizovať nasledovne:

ČLENENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA ZÓNY VLÁRSKA, MČ NOVÉ MESTO
URBANISTICKÝ OBVOD VÝMERA (m2)

030/1   LES MESTSKA HORA
53 180030  Koliba 030/2   LES KRÁSNA HôRKA
87 256

039/1 BÝVANIE POD KLEPÁČOM
6 575

039/2a  SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
16 526

039/2b  SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
607

039/3  NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVO-CIEVNÝCH CHORôB
58 098

039/4  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
76 637

           SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

          MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

039/5  OV VLÁRSKA
13 352

039/6  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
67 534

039/7a BÝVANIE VLÁRSKA I.
24 227

039/7b BÝVANIE VLÁRSKA I.
1 373

039/8a BÝVANIE VLÁRSKA II.
4 919

039  Krasna Hôrka

039/8b  BÝVANIE VLÁRSKA II.
858

040/1a  OV KRÁSNA HôRKA
13 460

040/1b OV KRÁSNA HôRKA
7 155

040/2   BÝVANIE HRDLIČKOVÁ I.
10 708

040/3  BÝVANIE ĎUMBIERSKA
10 320

040/4  BÝVANIE HRDLIČKOVÁ II.
12 400

040  Kramáre

040/5  BÝVANIE LIMBOVÁ
13 060

BLOKY SPOLU (m2)
478 245

KOMUNIKÁCIE (m2)
94 207

RIEŠENÉ ÚZEMIE (m2)
572 452
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URBANISTICKÝ OBVOD 030 – KOLIBA

MESTSKÝ BLOK 030/1 LES MESTSKÁ HORA
Celková plocha (m2) 53 180
Zastavaná plocha objektmi (m2) 0,0
Vymedzenie riešeného územia:
             Nachádza sa v západnej časti riešeného územia, zo severozápadu a severu je ohraničený
hranicou riešeného územia, juhovýchodu pozemkami RD, z juhozápadu hranicou areálu Krásna hôrka a
koľajiskom Železnice SR.
Charakteristika súčasného stavu:

Prevažná väčšina územia tohto bloku sa nachádza v chránenom území CHKO Malé Karpaty, hranica
ktorého tvorí juhovýchodnú a južnú hranicu mestského bloku. Územie je nezastavané, nachádza sa
v extraviláne mestskej časti.
V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedený mestský blok funkčné využitie – Územia prírodnej zelene – les,
ostatné lesné pozemky, kód 1001 – stabilizované územie.

MESTSKÝ BLOK 030/2 LES KRÁSNA HÔRKA
Celková plocha (m2) 87 256
Zastavaná plocha objektmi (m2) 0,0
Vymedzenie riešeného územia:

Nachádza sa v severozápadnej časti riešeného územia, zo severozápadu a severu je ohraničený
hranicou riešeného územia, juhovýchodu hranicou areálu Národného onkologického ústavu z juhu
pozemkami RD, z juhozápadu hranicou mestského bloku Les Mestská hora.
Charakteristika súčasného stavu:

Prevažná väčšina územia tohto bloku sa nachádza v chránenom území CHKO Malé Karpaty, hranica
ktorého tvorí juhovýchodnú hranicu bloku. Územie je nezastavané, nachádza sa v extraviláne mestskej
časti.
V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedený mestský blok funkčné využitie – Územia prírodnej zelene – les,
ostatné lesné pozemky, kód 1001 – stabilizované územie.

URBANISTICKÝ OBVOD 039 – KRÁSNA HÔRKA

MESTSKÝ BLOK 039/1                                           BÝVANIE POD KLEPÁČOM
Celková plocha (m2) 6 575
Zastavaná plocha objektmi (m2) 1 380
Vymedzenie riešeného územia:
             Nachádza sa v severozápadnej časti riešeného územia, zo severovýchodu je ohraničený
komunikáciou Pod Klepáčom a lesom, z juhozápadu areálom Spojenej internátnej školy. Komunikáciou Pod
Klepáčom je umožnený prístup do hospodárskej časti areálu NUSCH.

Charakteristika súčasného stavu:
Blok je zastavaný piatimi nízkopodlažnými bytovými budovami s charakterom rodinných domov. Objekty sú
umiestnené na uličnej stavebnej čiare predzáhradkou.  Parkovanie je zabezpečené pozdĺž komunikácii,
prípadne na pozemku RD.  Na pozemkoch 19547/2 19547/32-40 sa nachádzajú asfaltové ihriská a sú
súčasťou areálu Liečebno–výchovného areálu. V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedený mestský blok funkčné
využitie – Obytné územie – Malopodlažná zástavba, kód B102 – rozvojové územie.
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MESTSKÝ BLOK 039/2 SPOJENÁ INTERNÁTNA ŠKOLA
Celková plocha (m2) 2a/2b 16 526 / 607
Zastavaná plocha objektmi (m2) 2a/2b 3 796 / 0,0
Vymedzenie riešeného územia:

Nachádza sa v severozápadnej časti riešeného územia, zo severu a západu je ohraničený
pozemkami RD, z východu areálom Liečebno–výchovného areálu, z južnej strany komunikáciou Pod
Klepáčom.

Charakteristika súčasného stavu:
V prevažnej časti bloku sa nachádza areál s budovou Spojenej internátnej školy.

V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedená prevažná časť mestského bloku 039/2a funkčné využitie – Územie
občianskej vybavenosti – OV celomestského a nadmestského významu, kód 201 – stabilizované
územie.
V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedená časť mestského bloku 039/2a funkčné využitie – Obytné územie –
Malopodlažná zástavba, kód B102 – rozvojové územie.

MESTSKÝ BLOK 039/3  NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVO-CIEVNYCH CHORÔB
Celková plocha (m2) 58 098
Zastavaná plocha objektmi (m2) 10 940
Vymedzenie riešeného územia:

 Nachádza sa v centrálnej časti riešeného územia, zo severozápadu je ohraničený lesom susedného
bloku, z východu ,z južnej  a západnej strany areálmi občianskej vybavenosti.

Charakteristika súčasného stavu:
V prevažnej časti bloku sa nachádza areál s budovou Národného ústavu srdcovocievnych chorôb

s heliportom a dostavovaným Detským kardiocentrom, Liečebno–výchovný areál a novozrealizovaná obytná
budova. Hlavný dopravný prístup je z Vlárskej ul. komunikáciou Pod Krásnou hôrkou. V rámci areálu je
umožnený prístup pomocou MHD liniek. Komunikáciou Pod Klepáčom je umožnený prístup do hospodárskej
časti areálu NUSCH.
V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedený mestský blok funkčné využitie – Územie občianskej vybavenosti –
OV celomestského a nadmestského významu, kód 201 – stabilizované územie.

MESTSKÝ BLOK 039/4
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
MINISTERSTVO  ZDRAVOTNÍCTVA, BIONT

 SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
Celková plocha (m2) 76 637
Zastavaná plocha objektmi (m2) 17 060

Vymedzenie riešeného územia:
Nachádza sa v juhovýchodnej  časti riešeného územia, zo severu a východu je ohraničený areálom

NUSCH , z juhu komunikáciami Hrdličkova, Limbová, z východu komunikáciou Vlárska.

Charakteristika súčasného stavu:
Blok je zastavaný budovami Slovenskej zdravotníckej univerzity, Ministerstva zdravotníctva a Slovenskej

akadémie. Nachádza sa tu novostavba hromadnej verejnej garáže.
V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedený mestský blok funkčné využitie – Územie občianskej vybavenosti –
OV celomestského a nadmestského významu, kód 201 – stabilizované územie.
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MESTSKÝ BLOK 039/5 OV VLÁRSKA
Celková plocha (m2) 13 352
Zastavaná plocha objektmi (m2) 0,0

Vymedzenie riešeného územia:
             Nachádza sa vo východnej časti riešeného územia, pri komunikácii Vlárska.  Zo severovýchodu
je ohraničený zástavbou susedného bloku, z juhozápadu areálom NUSCH.

Charakteristika súčasného stavu:
Blok je nezastavaný. V súčasnosti nie je územie  využívané.

V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedený mestský blok funkčné využitie – Územie občianskej vybavenosti
– OV celomestského a nadmestského významu, kód 201 – stabilizované územie.

MESTSKÝ BLOK 039/6 NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Celková plocha (m2) 67 534
Zastavaná plocha objektmi (m2) 13 341

Vymedzenie riešeného územia:
Nachádza sa v severovýchodnej časti riešeného územia, zo severu je ohraničený lesom

a komunikáciou Stará Klenová, z východu blokom s malopodlažnou bytovou zástavbou, z južnej strany
hranicami areálov OV.

Charakteristika súčasného stavu:
V prevažnej časti bloku sa nachádza budovy areálu Národného onkologického ústavu. Dopravné

napojenie areálu je z Vlárskej ul. cez Starú Klenovú
V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedený mestský blok funkčné využitie – Územie občianskej vybavenosti
– OV celomestského a nadmestského významu, kód 201 – stabilizované územie.

MESTSKÝ BLOK 039/7 BÝVANIE – VLÁRSKA I.
Celková plocha (m2) 7a/7b 24 227 / 1 373
Zastavaná plocha objektmi (m2)     7a/7b 4 916 /  0,0
Vymedzenie riešeného územia:
             Nachádza sa v severozápadnej časti riešeného územia, zo severovýchodu je ohraničený
komunikáciou Klenová, z  juhovýchodu komunikáciou Vlárska, zo severozápadu hranicou susedného
bloku Národného onkologického ústavu.
Charakteristika súčasného stavu:
        Blok je zastavaný bytovými budovami, nízkopodlažnými. Zo strany Stará Klenová sa nachádzajú
rodinné domy. Zo strany NOÚ prebieha nová výstavba bytových domov.
V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedená časť mestského bloku 039/7a funkčné využitie – Obytné územie –
Malopodlažná zástavba, kód E102 – rozvojové územie.
V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedená časť mestského bloku 039/7b funkčné využitie – Obytné územie –
Malopodlažná zástavba, kód B102 – rozvojové územie.
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MESTSKÝ BLOK 039/8 BÝVANIE – VLÁRSKA II.
Celková plocha (m2) 8a/8b 4 919 / 858
Zastavaná plocha objektmi (m2) 8a/8b 1 365 / 0,0
Vymedzenie riešeného územia:

Nachádza sa v východnej časti riešeného územia, zo severu a západu je ohraničený mestským
blokom 039/7a, z  juhovýchodu komunikáciou Vlárska z juhozápadu susedným blokom.
Charakteristika súčasného stavu:
        Blok je zastavaný budovami prechodného ubytovania – slobodárne pre zamestnancom zdravotníctva.
V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedená časť mestského bloku 039/8a funkčné využitie – Obytné územie –
Malopodlažná zástavba, kód 102 – stabilizované územie.
V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedená časť mestského bloku 039/8b funkčné využitie – Územie
občianskej vybavenosti – OV celomestského a nadmestského významu, kód 201 – stabilizované
územie.

URBANISTICKÝ OBVOD 040 – KRAMÁRE

MESTSKÝ BLOK 040/1                                                                               OV – KRÁSNA HÔRKA

Celková plocha (m2) 1a/1b                                                                           13 460 / 7 155

Zastavaná plocha objektmi (m2) 1a/1b                                                            6 160 / 0,0

Vymedzenie riešeného územia:
          Nachádza sa v západnej časti riešeného územia, blok je zo západu, severu a  východu je obklopený
lesom.
Charakteristika súčasného stavu:

Blok je zastavaný prevažne zdravotníckymi zariadeniami, doplnenými obytnou zástavbou. Prístup je
z Ďumbierskej ulice.
V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedená časť mestského bloku 040/1a funkčné využitie – Územie
občianskej vybavenosti – OV celomestského a nadmestského významu, kód 201 – stabilizované
územie. V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedená časť mestského bloku 040/1b funkčné využitie – Územia
prírodnej zelene – les, ostatné lesné pozemky, kód 1001 – stabilizované územie.

MESTSKÝ BLOK 040/2 HRDLIČKOVA I.
Celková plocha (m2) 10 708
Zastavaná plocha objektmi (m2) 2 684
Vymedzenie riešeného územia:
             Nachádza sa v severozápadnej časti riešeného územia, zo severovýchodu je komunikáciou Pod
Klepáčom, z juhu komunikáciou Hrdličkova.
Charakteristika súčasného stavu:

Blok je prevažne zastavaný nízkopodlažnými bytovými budovami s charakterom rodinných domov.
Objekty sú umiestnené na uličnej stavebnej čiare.  Parkovanie je zabezpečené pozdĺž komunikácii,
prípadne na pozemku RD.
V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedený mestský blok funkčné využitie – Obytné územie – Malopodlažná
zástavba, kód 102 – stabilizované územie.
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MESTSKÝ BLOK 040/3 BÝVANIE ĎUMBIERSKA
Celková plocha (m2) 10 320
Zastavaná plocha objektmi (m2) 1 802
Vymedzenie riešeného územia:
             Nachádza sa v západnej časti riešeného územia, zo severozápadu je ohraničený lesom resp.
mests. blokom Krásna hôrka, zo severovýchodu komunikáciou Hrdličkova, z južnej strany komunikáciou
Ďumbierska a Opavská.
Charakteristika súčasného stavu:
Blok je prevažne zastavaný nízkopodlažnými bytovými budovami s charakterom rodinných domov. Objekty
sú umiestnené na uličnej stavebnej čiare.  Parkovanie je zabezpečené pozdĺž komunikácii, prípadne na
pozemku RD.
V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedený mestský blok funkčné využitie – Obytné územie – Malopodlažná
zástavba, kód 102 – stabilizované územie.

MESTSKÝ BLOK 040/4 BÝVANIE HRDLIČKOVA II.
Celková plocha (m2) 12 400
Zastavaná plocha objektmi (m2) 3 229

Vymedzenie riešeného územia:
             Nachádza sa v juhozápadnej časti riešeného územia, zo severovýchodu a z juhozápadu
je ohraničený komunikáciou Hrdličkova, z juhu  komunikáciou Ďumbierska
Charakteristika súčasného stavu:

Blok je prevažne zastavaný nízkopodlažnými bytovými budovami s charakterom rodinných
domov. Objekty sú umiestnené na uličnej stavebnej čiare.  Parkovanie je zabezpečené pozdĺž komunikácii,
prípadne na pozemku RD.

V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedený mestský blok funkčné využitie – Obytné územie – Malopodlažná
zástavba, kód 102 – stabilizované územie.

MESTSKÝ BLOK 040/5 BÝVANIE LIMBOVÁ
Celková plocha (m2) 13 060
Zastavaná plocha objektmi (m2) 2955

Vymedzenie riešeného územia:
             Nachádza sa v juhozápadnej časti riešeného územia, zo severu a západu je ohraničený
komunikáciou Ďumbierska a z juhu komunikáciou Limbová.
Charakteristika súčasného stavu:

Blok je prevažne zastavaný nízkopodlažnými bytovými budovami s charakterom
rodinných domov. Objekty sú umiestnené na uličnej stavebnej čiare.  Parkovanie je zabezpečené
pozdĺž komunikácii, prípadne na pozemku RD.

V návrhu ÚP hl.m. SR BA má uvedený mestský blok funkčné využitie – Obytné územie –
Malopodlažná zástavba, kód 102 – stabilizované územie.
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b.3.4   Kultúrne a historické hodnoty územia
 Na riešenom území sa nenachádzajú objekty pamiatkového záujmu. V  blízkosti riešeného sa
nachádzajú nasledovné objekty pamiatkového záujmu:

a) Krammerov dom
Prízemný objekt nachádzajúci sa v areáli zaniknutého krammerovho lomu. Na objekte sa ešte
nachádzajú pôvodné architektonické články. V súčasnosti je využívaný mestskou  políciou ako
koniareň

b)   VII. mlyn – Kuhmayerova továreň por.č. BA-N/814, Cesta na Červený most č.4
VII.mlyn patril do okruhu tzv. sellendorfských mlynov z konca 14. storočia. Bola to najväčšia mlynská
usadlosť vo Vydrickej doline orientovaná na majerské hospodárstvo s hostincom. V roku 1848 bol mlyn
vďaka svojej výhodnej polohe Mlynskodolinskou spoločnosťou zmodernizovaný na tzv. anglo-americký
spôsob a od roku 1849 mal ako prvý mlyn na Slovensku parný pohon. V roku 1868 založil Franz
Kuhmayer v priestoroch mlyna továreň na výrobu doplnkov k vojenským uniformám, jednu z najstarších
tovární na území Bratislavy. Vonkajšiu podobu tejto továrne si zachoval objekt podnes.

c)   fragment piliera pôvodného Červeného mostu por.č. BA-N/826, Cesta na Červený most
Fragment sa nachádza v tesnej blízkosti súčasného železničného mostu. Pochádza z roku 1848 –
z času stavby železničnej trate Bratislava – Viedeň. Fragment patril k významnej inžinierskej stavbe –
mostu vystavanému z červeného kameňa, ktorý preklenul údolie ôsmimi oblúkmi. Bol to prvý most na
trati parnej železnice na území Slovenska. Bol dlhý 215 m, vysoký 17 m, pôvodne jednokoľajový,
zdvojkoľajený v roku 1881.

d)    VI. mlyn – Rothova patrónová továreň
Bola to jedna z najväčších usadlostí medzi vydrickými mlynmi s vyvinutým majerským hodspodárstvom
a stredovekým hostincom. Usadlosť kúpil v r. 1870 viedenský priemyselník Juraj Roth, ktorý tu postavil
továreň na muníciu. Do továrenského komplexu začlenil aj mlynskú budovu, ktorú nadstavil o druhé
poschodie a čiastočne prestaval. V tomto stave sa mlynská budova zachovala dodnes a ešte
donedávna ju nazývali Turecký mlyn.

e)    železničná stanica Železná studienka – Červený most
Objekt stanice bol vybudovaný v súvislosti so železničnou Bratislava – Viedeň a s rozvojom rekreácie
v lokalite na prelome 19. a 20. storočia. V súčasnosti je objekt využívaný, zastavujú tu ranné robotnícke
vlaky.

b.4 ENVIROMENTÁLNA CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Riešené územie sa nachádza v zastavanom území a v nezastavanom území mestskej časti Nové Mesto,
katastrálne územie Vinohrady. V zastavanej časti sa žiadne chránené územia nenachádzajú. V časti mimo
zastavané územie sa nachádzajú lesné porasty, ktoré sú súčasťou veľkoplošného chráneného územia
CHKO Malé Karpaty. Táto časť je aj súčasťou Bratislavského lesoparku (BLP) a časť lesných porastov patrí
do lesov osobitného určenia. Hranica BLP je v riešenom území totožná s hranicou CHKO. Žiadny chránený
strom sa v riešenom území nenachádza podľa zoznamu ŠOP SR.
V riešenom území platí prvý stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny.

Geologická a geomorfologická charakteristika

Riešené územie zóny Vlárska sa nachádza v k.ú. Vinohrady Bratislava Nové Mesto.
Geomorfologicky patrí dané územie do geografického celku Malé Karpaty, podcelku Devínske Karpaty
a časti Lamačská brána. Z geologického hľadiska je územie Malých Karpát tvorené z kryštalických hornín,
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hlavne bridlíc, dioritov, granitoidných hornín bratislavského typu, prestúpených slienmi, dolomitmi,
vápencami a pieskovcami spolu so slienitými vápencami a bridlicami.
Reliéf Malých Karpát je členitý. Riešené územie sa nachádza na svahu prechádzajúceho do Podunajskej
roviny so západnou až juhozápadnou expozíciou.

Klimatické pomery.
Územie Bratislavy patrí do teplej až mierne teplej klimatickej oblasti s miernou a nevýraznou zimou a s
teplým letom. Malé Karpaty výrazne ovplyvňujú cirkulačné pomery v znížených častiach územia čím priamo
ovplyvňujú ďalšie klimatické charakteristiky. Priemerná ročná teplota je v rozmedzí 3-11 o C.
Najchladnejšími mesiacmi sú január a február, najteplejšími júl a august. Priemerný ročný úhrn zrážok je v
rozmedzí 600-650 mm s maximom zrážok v júli a minimálnom v januári. Počet letných dní s teplotami nad
25 o C je okolo 68, počet mrazivých dní s teplotami pod 0 o C je v dlhodobom priemere pod 60. Územie je
v oblasti s vysokými hodnotami trvania slnečného svitu (1 800 hodín ročne).

Zrážky
Priemer mesačných (ročných) úhrnov zrážok z meteorologickej stanice Letisko M. R. Štefánika je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:

Tab.: Priemerné mesačné (ročné) úhrny zrážok v mm (r. 2010 – 2016)
Letisko M. R. Štefánika I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ROK

2010 60 16 9 78 139 62 92 139 83 25 48 38 789
2011 25 11 36 51 36 127 83 42 13 30 0 19 473
2012 77 34 8 18 92 36 85 30 25 79 28 49 561
2013 73 77 67 13 62 85 19 125 74 18 54 19 686
2014 12 34 13 58 67 39 125 118 154 37 36 49 742
2015 68 30 30 26 49 15 30 74 34 82 30 21 489
2016 41 62 9 40 67 98 106 28 25 49 61 30 616

(Zdroj: SHMÚ, 2018)

Potenciálna prirodzená vegetácia v území.

Podľa fytogeograficko – vegetačného členenia (In: Atlas krajiny SR, 2002) leží riešené územie
v dubovej zóne, v horskej podzóne v kryštalicko – druhohornej oblasti, na rozhraní podokresov Devínske
a Pezínské Karpaty.

Potenciálna vegetácia je taká vegetácia, ktorá by sa vyvinula za súčasných klimatických,
edafických a hydrologických podmienok, keby človek do vývojového procesu nijakým spôsobom
nezasahoval. V daných podmienkach, až na stanovištia na holých skalách a otvorených vodných hladinách,
by sa vyvinuli lesné rastlinné spoločenstvá ako stabilný autoregulačný systém. V riešenom území sa
pôvodne vyskytovali nasledujúce biotopy:

Dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae – Carpinenion J. et M. Michalko 1985)
Dubovo – hrabové lesy karpatské sú najrozšírenejšou lesnou formáciou v dubovom stupni. Pôvodne rástli
na súvislých pahorkatinách a na vrchovinách až do výšky priemerne 600 m.n.m. na rôznych podložiach
(vyvreté hlbinné horniny, vulkanické horniny, vápence, dolomity, pieskovce, flyše, spraše, sprašové hliny,
náplavy a pod.) Pôdy sú hlboké ovplyvňované podzemnou vodou.
Druhové zloženie je veľmi bohaté. V stromovej vrstve prevláda dub zimný (Quercus  petraea), hrab
obyčajný (Carpinus betulus),  javor  poľný  (Acer campestre), lipa malolistá (Tilia cordata), čerešňa vtáčia
(Cerasus avium) v podraste zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), svíb krvavý (Cornus sanguinea),
lieska obyčajná (Corylus avellana), vtáčí zob obyčajný (Ligustrum  vulgare), hloh obyčajný (Crataegus
laevigata).
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Dubovo-cerové lesy (Quercetum petraeae – cerris Soó 1957)
Sú rozšírené na južne exponovaných svahoch s miernym až prudkým sklonom na granodioritoch
(biotických), granitoch, granitoidoch, pegmatitoch, biotických rulách a pod.
Stromovú vrstvu tvorí dub žltkastý (Quercus dalechampii),  dub  cerový  (Quercus cerris), dub plstnatý
(Quercus  pubescens), jarabina brekyňova (Sorbus torminalis), javor poľný (Acer campestre), brest
hrabolistý (Ulmus carpinifolia),  čerešňa  vtáčia  (Cerasus avium), z krovín sa vyskytujú vtáčí zob obyčajný
(Ligustrum vulgare), trnka obyčajná (Prunus spinosa), lieska obyčajná (Corylus avellana), rešetliak
prečisťujúci (Rhamnus catharica), kalina siripútková (Viburnum lantana), drieň obyčajný (Cornus mas),
bršlen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), ruža šípová (Rosa canina), hloh obyčajný (Crataegus
monogyna), čerešňa mahalebková (Prunus  mahaleb) a iné.

SÚČASNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA.

Vyhlásené chránené územia.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov definuje ochranu prírody
a krajiny ako starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce
živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy, nerasty, skameneliny, geologické a
geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o vzhľad a využívanie krajiny. Podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí v riešenom území prvý stupeň ochrany a
uplatňujú sa v ňom ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona.
Z hľadiska pôsobnosti orgánu štátnej ochrany prírody spadá riešené územie pod Štátnu ochranu prírody
SR – Bratislava prac. ŠOP SR.

Veľkoplošné chránené územia

CHKO Malé Karpaty

Súčasťou riešeného územia je časť lesa , ktorý je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Chránená krajinná oblasť
bola zriadená vyhláškou MK SSR č. 64/1976 Zb. zo dňa 5. mája v r. 1976 na rozlohe 65 504 ha. Na území
platí druhý stupeň ochrany. Územie nemá ochranné pásmo. V území sa vyskytujú rastlinné a živočíšne
druhy v ich prirodzenom zastúpení podmienenom komplexom špeciálnych podmienok (rôznorodosť
geologického podkladu, pôdny substrát, klimatické pomery). Predmetom ochrany sú lesné spoločenstvá s
prirodzeným druhovým zložením v nižších vegetačných stupňoch spolu so spoločenstvami na rozhraní
karpatského a panónskeho bioregiónu.

Maloplošné chránené územia
Riešené územie nie je v prekryve so žiadnym maloplošným chráneným územím. V kontakte s riešeným
územím sa v juhovýchodnej časti rozprestiera CHA Horský park (4. stupeň ochrany) prepojený s CHA
Borovicový lesík (4. stupeň ochrany). Predmetom ochrany týchto chránených areálov sú zachované
pôvodné parkové bukovo-hrabové porasty a fragmenty rozsiahlych lesných porastov pôvodne sa
vyskytujúcich v celej oblasti Machnáč až po Mlynskú dolinu.

V širšom okolí riešeného územia sa v západnej časti od zóny  Brnianska (cca 300 m vzdušnou čiarou)
nachádza CHA Lesné diely (4. stupeň ochrany).

V riešenom území nie sú evidované chránené stromy. Chránené stromy sú podľa § 49 zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny kultúrne, vedecky ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne
významné stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí. Za chránené stromy možno vyhlásiť aj stromy
rastúce na lesnom pôdnom fonde. Chránené stromy sa považujú za chránený objekt.
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Priemet RÚSES v riešenom území a v širších vzťahoch.
Územný systém ekologickej stability je taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov,
ich zložiek a prvkov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto
systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho a miestneho
významu.
Regionálny  územný systém ekologickej stability bol spracovaný v roku 1994 SAŽP Bratislava. Riešené
územie je v prekryve s nasledujúcimi prvkami R-ÚSESu:
·  biocentrum predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na
rozmnožovanie, úkryt a výživu organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.
·  biokoridor – je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu
a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev.
Podľa biografického členenia je územie zaradené do sosioregiónu č. 73 - Malé Karpaty.
Riešené územie zóny Vlárska je v rámci širšieho územia v kontakte nasledujúcich prvkov R-ÚSES:

13. Regionálne biocentrum Železná studnička III. a IV.  rybník

Významné biocentrum najmä z hľadiska reprodukcie obojživelníkov (ropucha obyčajná, skokan hnedý) ako
aj pre vodnú a vlhkomilnú biotu v údolí Vydrice. V súčasnosti je negatívne ovplyvnené najmä dopravou,
rekreáciou a rybným hospodárstvom. Je potrebná revitalizácia rybníkov a ich okolia orientovaná na
zlepšenie ekologických podmienok pre uvedené skupiny organizmov.

VIII. Regionálny biokoridor Vydrica s prítokom (Bystrička, ...), (údolie potoka Vydrica - vodné a mokradné
spoločenstvá, lesné spoločenstvá)
Biokoridor je v súčasnosti pod silným antropickým tlakom, ktorý vyplýva z dlhodobého nerešpektovania
jeho prioritných funkcií. V priestore biokoridoru je potrebné najmä vylúčiť  všetku prepravu súkromnými
motorovými vozidlami a ostatnú prepravu systematicky obmedzovať na najnutnejšie minimum.  Nebudovať
žiadne ďalšie objekty, ktorých prevádzka by vyžadovala prístup motorovými vozidlami. Postupne eliminovať
negatívne faktory v celom priestore biokoridoru (bodové zdroje znečistenia, vojenské objekty, ...). Je
potrebné  sfunkčniť  - revitalizovať úsek biokoridoru v priestore Dolnej Mlynskej doliny, kde je v súčasnosti
nefunkčný. V priestore Hornej Mlynskej Doliny je potrebné zlepšiť podmienky pre  reprodukciu ohrozených
druhov obojživelníkov.
Z ostatných prvkov R-ÚSES sú v kontakte s riešeným územím 17. RBc Machnáč (JZ od riešeného územia),
18. RBc Horský park – Slavín (JV od riešeného územia) a VI. NRBk JV svahy Malých Karpát (SV od
riešeného územia).
V širšom okolí sa k riešenému územiu najbližšie vyskytujú 16. RBc Sitina-Starý Grunt  (JZ od riešeného
územia) a 19. MBc Kalvária (JV od riešeného územia).
Genofondovo významné plochy v riešenom území a v širších vzťahoch
Genofondovou plochou rozumieme územie, na ktorom sa vyskytujú chránené, vzácne alebo ohrozené
druhy rastlín alebo živočíchov na pomerne zachovalých alebo prírode blízkych biotopoch, alebo sa tu
vyskytujú druhy rastlín a živočíchov typické pre danú oblasť alebo menšie územie (nemusia patriť medzi
chránené a pod.) a potenciálne by sa mohli z genofondových plôch šíriť do okolia, ak by sa zmenili
podmienky a využívanie okolitej krajiny.
Priamo v riešenom území sa nenachádzajú žiadne genofondovo významné lokality. V širšom okolí sa
nachádzajú nasledujúce genofondové lokality:
Genofondovo významné lokality – fauna:
20/z Potok Vydrica a prítoky,  101/z  Železná studnička 3. a 4. rybník, 102/z  Železná studnička 1. a 2.
Rybník.
Všetky spomenuté lokality okrem rybníkov 1 a 2 sú dnes v prekryve s ÚEV Vydrica.
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Hodnotenie územia

Súčasný systém zelene v riešenom území je usporiadaný do funkčných plôch, ktoré dotvárajú alebo
dopĺňajú sídelný priestor. Koncepcia zelene je založená na princípe rozvoľnenej výsadby stromov a krov so
zachovaním voľných trávnatých plôch. V riešenom území nie je známy trvalý výskyt chránených druhov
rastlín alebo ich biotopov. Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov platí v riešenom území 1.stupeň ochrany a uplatňujú sa v ňom ustanovenia o všeobecnej
ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona.
Zeleň
Súkromná zeleň (záhrady) sa nachádzajú pri rodinných domoch a rekreačných objektoch. Časť záhrad je
obrábaná, väčšinu však tvoria okrasné záhrady. V týchto záhradách sa vyskytujú solitérne dreviny s vyššou
sadovníckou hodnotou. Jedná sa hlavne o ihličnaté dreviny napr. smrek obyčajný.

Verejná zeleň
V riešenom území sa žiadna väčšia plocha verejnej zelene typu park nenachádza ani žiadna alej. Väčšie
plochy upravenej zelene zväčša patria do areálu, ale nie sú oplotené, alebo sú to malé predzáhradky pri
komunikácii mimo oplotenia rodinných domov. Verejnú zeleň tvoria parkové úpravy pri bytových domoch,
ktoré sa nachádzajú iba na malej časti medzi Vlárskou a Klenovou ulicou. Tu sa nachádza niekoľko
vzrastlých solitérnych drevín ako pagaštan, orech, borovica, javor a iné.
Areálová zeleň poloverejná sa nachádza pri zdravotníckych zariadeniach a jedná sa o upravenú zeleň so
vzrastlými drevinami ako sú: smrek, borovica, javor, breza a iné.
Areálová zeleň pri zariadení Krásna Hôrka, časť je oplotená, časť pri komunikácii je verejná. Tu sa
nachádza niekoľko vzrastlých stromov ako sú: javor, jaseň, lipa, borovica.
Areálová zeleň neudržiavaná, náletová sa nachádza v areáli SAV a v časti medzi areálom nemocnice
kardiovaskulárnej a onkológie. Tu sa nachádzajú náletové dreviny topoľov, agátov, vŕby a iné.

Ochranná zeleň
Zeleň inžinierskych sietí, prechod VVN elektrického vedenia v časti lesných porastov. Ochranná zeleň pri
železnici je tvorená lesnými porastami patriacimi do mestských lesov.

Lesné porasty, lesopark
Lesné porasty patria do lesného hospodárskeho celku Železná studienka, časť patrí do Mestských lesov
a sú to lesy osobitného určenia, časť patrí iným subjektom a sú to lesy hospodárske. Drevinové zloženie
lesných porastov osobitného určenia: dub zimný, buk lesný, hrab obyčajný, borovica lesná, smrekovec
opadavý. Drevinové zloženie hospodárskych lesov nepatriacich mestským lesom: dub zimný, borovica
lesná, buk lesný, hrab obyčajný.
ÚSES
V riešenom území sa žiadne prvky ÚSES nenachádzajú.

Poľnohospodárska pôda
Poľnohospodársku pôdu tvoria iba malé výmery, obrábané ako záhrady ( údaje z katastra nehnuteľností)
a všetky sa nachádzajú v zastavanom území mesta.

Lesné pozemky
Lesné pozemky patria do lesného hospodárskeho celku Železná studienka, časť patrí do Mestských lesov
a sú to lesy osobitného určenia, časť patrí iným subjektom a sú to lesy hospodárske. Malá časť zasahuje
do zastavaného územia mesta, ostatné sa nachádzajú mimo zastavané územie. Lesy osobitného určenia
sa nachádzajú na poraste 935b, lesy hospodárske na porastoch 934a, 934b.

Fauna
Riešené územie v súčasnosti predstavuje plochu so silným antropologickým vplyvom. Vzhľadom na povahu
lokality sa trvalejší výskyt fauny viaže na okolité lesné porasty CHKO Malé Karpaty, okolia rieky Vydrica, na
chránený areál Horský Park, fragmenty lesných porastov regionálnych biocentier Machnáč a Sitina-Starý
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Grunt a v menšej miere na plochy verejnej zelene, záhrady a ruderalizované plochy. V súčasnosti sa
v riešenom území vyskytujú len synantropné druhy živočíchov, ako napr. z vtákov: havran poľný (Corvus
frugilegus),  drozd  čierny  (Turdus merula), sýkorka bielolíca (Parus major), straka obyčajná (Pica pica),
vrana túlavá zapadoeurópska (Corvus corone corone), holub domáci (Columba livia f. domestica), vrabec
domový (Passer domesticus) a z cicavcov myš domová (Mus musculus), potkan hnedý (Rattus
norvegicus), krt obyčajný (Talpa europaea), príp. líška hrdzavá (Vulpes vulpes).

b.5  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podľa environmentálnej regionalizácie SR patrí hodnotené územie a jeho širšie okolie do Bratislavskej
ohrozenej oblasti, kde je 5. stupeň úrovne životného prostredia - prostredie silne až extrémne narušené
(Environmentálna regionalizáca SR, MŽP SR 2016). Napriek nepriaznivému stavu ovzdušia v Bratislave,
možno skonštatovať, že kvalitu ovzdušia v riešenom území priaznivo ovplyvňujú veterné pomery, ktoré sú
ovplyvnené svahmi Malých Karpát.

Riešené územie, tak ako aj územie celej Bratislavy je zaradené medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia -
aglomerácia Bratislava v zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia
a regionálneho rozvoja SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia a prílohy č. 17. Aglomerácia Bratislava je
vymedzená územím mesta Bratislava za účelom hodnotenia kvality ovzdušia pre znečisťujúce látky (PM10),
NO2, benzo(a)pyrén a ozón.

b.5.1 Ovzdušie
V Bratislave je kvalita ovzdušia ovplyvnená existujúcimi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia, automobilovou dopravou, ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov. Údaje o množstve
vyprodukovaných emisií znečisťujúcich látok za roky 2010 až 2016 v okrese Bratislava I. sú uvedené
v nasledujúcom prehľade:

Tab.: Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v okrese Bratislava III. za roky 2011 – 2016

Názov znečisťujúcej látky
Množstvo

ZL(t) za rok
2011

Množstvo
ZL(t) za rok

2012

Množstvo
ZL(t) za rok

2013

Množstvo
ZL(t) za rok

2014

Množstvo
ZL(t) za rok

2015

Množstvo
ZL(t) za rok

2016
Tuhé znečisťujúce látky (TZL) 2,491 2,005 1,904 1,665 1,737 1,772

Oxidy síry (SO2) 0,615 0,237 0,225   0,195 0,207 0,212
Oxidy dusíka (NO2) 38,177 38,408 36,362 31,363 33,357 34,272
Oxid uhoľnatý (CO) 18,017 15,494 14,669 12,632 13,457 13,825

Organické látky (TOC) 4,654 3,887 3,982 3,639 3,828 3,935
(Zdroj: SHMU, NEIS 2018)

Tab.: Emisie základných znečisťujúcich látok ovzdušia v tonách podľa prevádzkovateľov v
okrese Bratislave III. za rok 2015

Názov prevádzkovateľa TZL SO2 NO2 CO COU
TERMMING, a. s. 0,229 0,028 4,470 1,805 0,301
Národná banka SR 0,101 0,012 1,964 0,793 0,132
Bratislavské nábrežie, s. r. o. 0,095 0,011 1,795 0,722 0,120
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 0,065 0,008 1,272 0,514 0,086
Ministerstvo vnútra SR 0,050 0,006 0,973 0,393 0,065
(Zdroj: SHMU, NEIS 2018)
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V posledných rokoch došlo k poklesu emisií základných znečisťujúcich látok, čo súvisí s odstavením
nevyhovujúcich prevádzok, plynofikáciou kotolní, ako aj investíciami do zavádzania čistejších a šetrnejších
technológií. V súvislosti s celkovým nárastom objemu automobilovej dopravy v hlavnom meste sa táto
stáva hlavným  zdrojom znečistenia ovzdušia (individuálna a nákladná doprava). Do ovzdušia sa dostávajú
predovšetkým oxidy dusíka (NOX), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) a oxidy uhlíka, najmä oxid
uhoľnatý (CO). Problémom je neustály nárast plynov prispievajúcich ku skleníkovému efektu: tzn. oxidu
uhličitého (CO2) a predovšetkým oxidu dusného (N2O). Významným zdrojom znečistenia ovzdušia
v intenzívne urbanizovanom území mesta je sekundárna prašnosť.

b.5.2 Povrchové a podzemné vody, horninové prostredie
Riešené územie hydrologicky patrí do povodia Dunaja. Z hľadiska typu režimu odtoku patrí územie a jeho
širšie okolie do vrchovinovo – nížinnej oblasti s dažďovo – snehovým typom režimu odtoku (In: Atlas krajiny
SR, 2002).
Vodné toky
Priamo v riešenom území sa nenachádzajú žiadne vodné toky. Najbližšie s riešeným územím zo západnej
strany preteká potok Vydrica (zóna Patrónka), ktorý pramení v Malých Karpatoch v blízkosti vrcholu Biely
Kríž. Postupne preteká okolo masívu Hrubý Drieňovec, priberá potok Bystrička pokračuje cez rekreačnú
oblasť Železná studnička a postupne južným smerom cez Patrónku a Mlynskú dolinu a v blízkosti mosta
Lafranconi ústi do Dunaja.
Vodné plochy
Priamo v riešenom území sa nenachádzajú žiadne prirodzené či umelé vodné plochy.
Hodnotenie kvality povrchových vôd sa v súlade s § 4a, ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov vykonáva v povodiach, čiastkových povodiach a v útvaroch povrchových vôd.
Porovnanie - súlad/nesúlad s hodnotami uvedenými v prílohe č. 1 alebo č. 2 k NV č. 269/2010 Z. z. hovorí
o vyhovujúcej/nevyhovujúcej kvalite vody a v prípade negatívneho výsledku indikuje potrebu realizácie
opatrení. Kvalita povrchových vôd sa hodnotí v každom mieste monitorovania vo vzťahu k všeobecným
požiadavkám na kvalitu povrchových vôd.

Podzemné vody
Z hľadiska podzemných vôd patrí riešené územie a blízke okolie do hydrogeologického regiónu
kryštalinikum a mezozoikum JV časti Pezinských Karpát. Kvantitatívna charakteristika prietočnosti
a hydrogeologickej produktivity je nízka T<1x10-4 m2.s-1 (In:  Atlas  krajiny  SR,  2002).  V  súčasnosti  sa  na
riešenom území nenachádzajú žiadne významné prirodzené vývery minerálnych a termálnych vôd. Riešené
územie zároveň nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem
hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 z. z. o vodách v znení neskorších
predpisov).
Kvalita podzemných vôd v urbanizovanom území je ovplyvňovaná antropogénným znečistením
a charakterom využitia pozemku. Znečistenie podzemných vôd je odrazom zvýšenia koncentrácií
základných zložiek chemizmu vôd vplyvom antropogénneho zaťaženia územia, ale aj chemizmu zrážok
z povrchového odtoku. Medzi najčastejšie prekračované ukazovatele s limitnými hodnotami STN 757111
patria Mn, Fe, CHSKMn, sírany a dusičnany. Podzemná voda v riešenom území nie je v súčasnosti
využívaná na pitné účely.

Znečistenie horninového prostredia
Podľa registra environmentálnych záťaží nie je v riešenom území evidovaný žiadny zdroj/lolakita
znečistenia horninového prostredia (environmentálna záťaž), predstavujúca významnú hrozbu pre
obyvateľstvo, znečistenie podzemných a povrchových vôd, biodiverzitu.
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b.5.3 Pôda
Potenciálnymi prirodzenými pôdami v riešenom území a jeho širšom okolí sú kambizeme modálne
a kultizemné nasýtené až kyslé, sprievodné rankre a kambizeme pseudoglejové; zo stredne ťažkých až
ľahších skeletnatých zvetralín nekarbonátových hornín. Z hľadiska pôdnych druhov ide o prevažne pôdy
hlinité (In: Atlas krajiny SR, 2002).
V riešenom území sa nachádzajú v súčasnosti antropické pôdy. Antropické pôdy sú skupinou pôd s
prevládajúcim pôdotvorným procesom antropickým (kultivačným, či degradačným), ktorý znamená zásah
človeka do prírodných pôdotvorných procesov. Prirodzená pôda je narušená antropickými vplyvmi natoľko,
že vznikla antropogénna. V súčasnosti sú tieto pôdy vystavené akumulácii posypových solí, znečisťujúcich
látok a môžu obsahovať vysoký podiel patogénov. Znečistenie pôd spôsobené environmentálnou záťažou
nie je v riešenom území evidované.

b.5.4 Hluk
Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí z dopravy
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí, podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších
predpisov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tab.: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí, podľa Vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

Prípustné hodnoty a)

(dB)
Hluk z dopravy

Letecká doprava
Kat.

územia Opis chráneného územia Ref.čas.
interval Pozemná

a vodná
doprava

b) c)
LAeq, p

Želez. dráhy
 c)

LAeq, p LAeq, p   LASmax, p

Hluk
z iných
zdrojov
LAeq, p

I.
Územie s osobitnou ochranou pred hlukom
(napríklad kúpeľné miesta10, kúpeľné a liečebné
areály)

deň
večer
noc

45
45
40

45
45
40

50
50
40

-
-

60

45
45
40

II.

Priestor pred oknami obytných miestností bytových
a rodinných domov, priestor pred oknami
chránených miestností školských budov,
zdravotníckych zariadení a iných chránených
objektov, d)rekreačné územie

deň
večer
noc

50
50
45

50
50
45

55
55
45

-
-

65

50
50
45

III.

Územie ako v kategórii II
v okolí diaľnic, ciest I.
a II. triedy, miestnych komunikácií
s hromadnou dopravou,
železničných dráh
a letísk, 9) 11) mestské centrá

deň
večer
noc

60
60
50

60
60
55

60
60
50

-
-

75

50
50
45

IV.

Územie bez obytnej funkcie
a bez chránených vonkajších
priestorov, výrobné
zóny, priemyselné parky,
areály závodov

deň
večer
noc

70
70
70

70
70
70

70
70
70

-
-

95

70
70
70

Pozn.:
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén.
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 11)

c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené iba na nastupovanie a
vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.

d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a pod.
––––––––––––––––––––––
10) § 35 zákona č. 538/ 2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných

minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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11) Zákon č. 135/ 1961 Z.z. o pozemných komunkáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
      Zákon Národnej rady SR č. 164/ 1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský  zákon)

v znení neskorších predpisov.
       Zákon č. 143/ 1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hluk so železnice zasahuje časť územia, ekvivalentná hladina hluku zasahujúca zástavbu je 68 – 83dBA.
Hluk z cestnej dopravy ovplyvňuje hlavne zástavbu pri Limbovej ulici v rozmedzí 63 – 79dBA.

b.5.5 Radónové riziko
Ožiarenie z radónu, resp. z jeho dcérskych produktov rozpadu je jedným z hlavných faktorov,
ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva. Obyvateľstvo je účinkom radónu vystavené predovšetkým v
budovách. Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom materiáli a vo
vode. Z toho najdôležitejšiu záťaž predstavuje radón v pôdnom vzduchu, vnikajúci do budov z podložia
stavieb. V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým účinkom radónu predovšetkým lokalizáciou
stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom realizácie stavieb.

Podľa mapy prírodnej rádioaktivity leží riešené územie v oblasti so stredným radónovým rizikom, pričom
jeho juhovýchodná hranica leží na území s nízkym radónovým rizikom.

V hodnotenom území nie sú evidované významnejšie zdroje znečistenia vôd. Na základe týchto skutočností
je možné konštatovať, že nehrozí nebezpečenstvo znečistenia horninového prostredia cez podzemné vody.
Každopádne bude potrebné monitorovať výkopovú zeminu na prítomnosť nebezpečných látok.

b.6 DOPRAVA
Riešená zóna, je vymedzená mestskými komunikáciami Limbová - Stromová – Vlárska – Stará Klenová –
územie Bratislavského lesoparku.  Celé územie má charakter koncového intravilánu na hranici lesoparku.
Dopravná kostra v tomto území je stabilizovaná a je zložená z nasledujúcich druhov dopravných
subsystémov:
· Komunikačná sieť – v riešenom území sú nasledujúce druhy mestských komunikácií:

§ MK Limbová - Stromová  je funkčnej triedy C1, v kategórii MO 8 - 9/50, je to dvojpruhová MK
s  povolenou jazdnou rýchlosťou 50km/h. Na tejto komunikácii je umiestnená cestná svetelná
signalizácia v riadenom prechode pre chodcov pred hlavným vstupom do NsP L.Dérera,
Kramáre. Na tejto komunikácií je trasovaná trolejbusová trať so zastávkami – Pri Suchom
Mlyne a NsP Kramáre.

§ MK Vlárska  je funkčnej triedy C1, je to dvojpruhová MK, v kategórii MO 8 - 9/50.  Na tejto
komunikácií je trasovaná trolejbusová trať so zastávkami – Vlárska, Klenová.

§ MK Pod Krásnou hôrkou, je funkčnej triedy C1, v kategórii MO 8 - 9/50, je to dvojpruhová MK.
Na tejto komunikácií je trasovaná trolejbusová trať so zastávkami – Vlárska, NÚSCCH.

§ MK Klenová, je funkčnej triedy C1, v kategórii MO 8/50, je to dvojpruhová MK.  Na tejto
komunikácií je trasovaná trolejbusová trať so zastávkami – Klenová a NOÚ.

§ Ostatné miestne komunikácie majú lokálny obslužný význam a sú vo väčšine v kategórii MO 6
- 7/50 a funkčnej triede C3.

§ Vo vnútri areálov je zmiešaná automobilová doprava s chodcami, forma čiastočne „obytnej“
zóny, pričom automobilová doprava má iba obmedzený prístup na povolenie správcov
jednotlivých areálov.

§ Pokračovanie Starej Klenovej od NOÚ po hranicu lesoparku je zmiešaný pohyb áut
s chodcami, v spoločnom komunikačnom priestore bez oddelených chodníkov – obytná zóna.
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· Pešie trasy - Pozdĺž všetkých komunikácií sú vedené obojstranné chodníky v minimálnej šírke cca
1,50m, pričom na vnútrozonálnych komunikáciách sú aj úseky s minimálnymi šírkami chodníkov do
1,0m s umiestnenými stožiarmi verejného osvetlenia prípadne rozvodov NN.
§ Peší priechod cez Limbovú pred hlavným vstupom do NsP Kramáre  je vybavený dopytovým

svetelným signalizačným zariadením.
§ Z konečnej zastávky NOÚ na Kolibu je trasovaný turistický chodník  - značkovaný (modrá zn.)

v smere do lesoparku.
· Cyklistické trasy sú  v celomestských dokumentoch už definované, avšak ešte nie sú realizované.

Hlavné mestské cyklotrasy sú v tejto zóne nasledovné:
§ Radiálna -  R22 Pražská – Uhrova – Klenová, s ukončením na Vlárskej
§ Okružná – O 5 – Mlynská dolina – Brnianska – Opavská, dotýka sa riešeného územia

v priestore železničnej trate BA hl.st. – BA – Lamač na jej severnej strane
§ Doplnková cyklotrasy boli definované z hľadiska podrobného lokálneho usporiadania

v rámci MČ BA – Nové Mesto v dokumentácii „Rozvoj cyklistickej dopravy v MČ BA-Nové
mesto, strategický dokument (DIC 2016) – NM  33 – v smere Vlárska –Magurská - Koliba.

· Mestská hromadná doprava. Mestskú hromadnú dopravu zabezpečuje Dopravný podnik Bratislava,
a.s. ktorej 100% vlastník je mesto Bratislava. V riešenej zóne je dominantným druhom hromadnej
dopravy – trolejbus:
§ Trolejbusové trate sú umiestnené v nasledovný komunikáciách: Stromová, Limbová,  Vlárska,

Stará Klenová, Pod Krásnou hôrkou. Tieto komunikácie sú v správe Magistrátu Hl.m.SR
Bratislavy.

§ Autobusové trate – autobusové linky cez toto územie sú vo väčšine doplnkového charakteru
a  využívajú miestne komunikácie: Limbová, Stromová, Vlárska a Klenová.

· Železničná  doprava. Na juhozápadnom okraji riešenej zóny je dvojkoľajná železničná trať Bratislava –
Malacky – Kúty – Česká republika. Táto trať má č.110 a je elektrifikovaná. Na tomto úseku železničnej
trate nie sú umiestnené žiadne železničné zariadenia. V dotyku s riešeným územím je situovaná
železničná zastávka Bratislava – Železná studnička, ktorá získava na dôležitosti pri dopravnej obsluhe
západnej časti mesta železničnou dopravou organizovanou v systéme Bratislavskej integrovanej
dopravy. Je v príprave rozšírenie tejto trate ešte o jednu koľaj na severnej strane jestvujúceho
koľajiska.

· Statická doprava. Južná časť riešeného územia (okolie Ďumbierskej)  bola vytvorená
v predchádzajúcom období ako vilová štvrť so samostatne stojacimi rodinnými domami na vlastných
pozemkoch, komunikácie sú vo väčšine prípadov v šírke cca 6 – 7m, síce s obojstrannými chodníkmi,
ale v mnohých úsekoch veľmi úzkymi (do 1,50m). V parkovaní a odstavovaní osobných vozidiel v tejto
časti územia  sa predpokladá, že sú umiestňované na jednotlivých pozemkoch.
Vo väčšine územia sú umiestnené rozsiahle zdravotnícke areály, ktoré majú svoje potreby statickej
dopravy riešené na vlastných pozemkoch, avšak vo veľmi nedostatočnom množstve, ktoré nepostačuje
ani pre pokrytie nárokov na parkovanie vlastných prevádzkových potrieb.
V súčasnosti je nedostatok verejných parkovísk v celej riešenej oblasti. Niektoré vnútroareálové
parkovacie plochy boli poskytnuté verejnému parkovaniu ako spoplatnené parkoviská so závorovým
systémom.
Ako verejné parkovisko možno chápať iba niektoré lokality, ako je – Limbová, Vlárska, Stará Klenová,
kde sa parkuje „na divoko“ s čiastočným státím aj na chodníkoch.
 Nedostatok plôch pre parkovanie je zásadný nedostatok v dopravnom systéme tejto časti mesta. Tento
problém je nutné riešiť ako zónu s regulovaným parkovaním.
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Problémové  lokality
MK Limbová – Stromová, kde sa na veľkej časti týchto komunikácií odstavujú osobné vozidlá
s čiastočným státím na vozovke a na chodníku, čím sa obmedzuje prejazdnosť týchto komunikácií,
najmä v čase parkovacích manévrov. Najmä v úseku Limbová, kde je pozdĺžny sklon vozovky  nad 9%,
vytvára časté kolízne situácie v dobe so zhoršenými jazdnými podmienkami,
Križovatka Stromová – Vlárska, je rozsiahla a bez dôsledne vyznačených peších trás, najmä vo
vzťahu k zastávkam MHD.
Okolie Ďumbierskej – parkovanie „na divoko“ v týchto úzkych pôvodných uličkách, spôsobuje často
ich zníženú prejazdnosť.

Ochranné pásma:
- železnice podľa zákona č. 513/2009 z.z. je 60m od osi krajne koľaje, najmenej 30m.
- mestská komunikácia  - 6m od okraja vozovky

Navrhované riešenie:
Väčšina riešeného územia sú stabilizované plochy už s definovanými dopravnými plochami. V niektorých
prípadoch musia byť zlepšované priestorové podmienky pre pešie trasy a cyklotrasy je nutné jednotlivo
naprojektovať podľa daností dotknutého územia.
NOÚ, konečná zastávka MHD so svojím dopravným vybavením (parkovisko). Táto zastávka získava na
význame ako nástupový bod do lesoparku, čím vzniká potrebnosť umiestnenia pešej a cyklistickej trasy na
spojnici Vlárska- Klenová  – lesopark – Koliba. Návrh predpokladá umiestnenie spoločnej pešej
a cyklistickej trasy v smere lesopark so začiatkom na konečnej zastávke NOÚ.
Parkovanie – V celej riešenej oblasti je nutné zriadenie „Zóny regulovaného parkovania“, v ktorej bude
odstavovanie a parkovanie osobných automobilov regulované spoplatnením, podľa zásad spoločnej
mestskej parkovacej politiky, s prihliadnutím na špecifické podmienky mimoriadnej koncentrácie
zdravotníckych areálov z celoštátnou pôsobnosťou.
Počet parkovacích miest bude určený bilanciou statickej dopravy ku každej plánovanej stavbe v závislosti
od veľkosti a druhu navrhovaných funkčných plôch a pri rešpektovaní príslušnej STN.

Cyklistické trasy – vyznačenie s miestnymi lokálnymi úpravami, ako je odstránenie architektonických
bariér a ich vyznačenie.

b.7  SOCIOEKONÓMIA, DEMOGRAFIA A BYTOVÝ FOND

Riešené územie, ktoré je predmetom „Územného plánu zóny Vlárska“ sa nachádza na juhozápade
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto v k.ú. Vinohrady. Celková výmera riešeného územia je 57,2 ha.
Rieši demografiu obyvateľstva, trh práce, bytový fond a hospodárske aktivity v území. Riešené územie je
vymedzené nasledovne: zo severovýchodu:  ulicou Stará Klenová, zo severozápadu: hranicou lesných
pozemkov (parc.č. 19540/9, 195476, 19547/1,19547/47 19548/2 a 19548/5, k.ú. Vinohrady) vrátane,
z juhozápadu:  železničnou traťou ŽSR-110, resp. hranicou katastrálneho územia Vinohrady, z juhu:
Limbovou ulicou, z východu:  Vlárskou ulicou.

Samotné územie MČ je značne diferencované. Kým východná časť predstavuje rovinatéaúzemie s rozs
iahlou zástavbou obytných a komerčných stavieb, priemyselných areálov a športovísk, západná časť(ÚTJ Vin
ohrady) predstavuje hornatú oblasť so zalesnenými územiami, vinohradmi, sídliskom a rozrastajúcimi sa
vilovými štvrťami. V prípade ÚTJ Nové Mesto vznikajú problémy s hlukom a devastáciou životného prostre
dia, potenciál pre budúci rozvoj však poskytujú územia v lokalite Pasienky ako aj v priemyselných areáloch
Istrochem (tzv. brown fields). V prípade ÚTJ Vinohrady existujú vyššie nároky na dopravu a dobudo-
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vanie technickej infraštruktúry. Na druhej strane lokality Koliba, Vtáčnik, Briežky a Ahoj sú jednými s
najdynamickejšie sa rozvíjajúcimi lokalitami bývanie na území bratislavskej aglomerácie.

Územie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (MČ BNM) sa skladá z dvoch katastrálnych území:
· Nové Mesto – s výmerou 984,6 ha
· Vinohrady – s výmerou 2 763,6 ha.
Katastrálne územie sa člení na menšie územné celky v nasledovnom poradí: mestská štvrť, urbanistický
obvod a mestský blok.
Mestské štvrte v MČ BNM sú:
· v k. ú. Nové Mesto:
Nové Mesto-západ, Pasienky, Zátišie, Račianska ulica - sever, Istrochem, Jurajov dvor, Stará Vajnorská
cesta
· v k. ú. Vinohrady:
Koliba, Kramáre, Nad Bielym Krížom, Lesopark.
Mestská časť Nové Mesto má tieto neoficiálne časti: Ahoj, Jurajov dvor, Koliba, Kramáre, Mierová
kolónia, Pasienky/Kuchajda.

b.7.1. SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Riešené územie sa nachádza v Mestskej časti Bratislava Nové Mesto v časti UO 030 Koliba, UO

039 Krásna Hôrka a UO 040 Kramáre sa rozprestiera na ploche 57,2 ha. Podľa sčítania ľudu (1991) v
období vzniku mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na jej území trvalo žilo 40 125 obyvateľov, z toho na
katastrálnom území Nové Mesto 31 712 a na katastrálnom území Vinohrady 8 413 obyvateľov. Podľa
údajov z 31.12.2018 má MČ Nové Mesto 38 938 obyvateľov, čo predstavuje hustotu 1039 obyv./km2
V rámci riešeného územia sa nachádzajú tieto ulice:
Limbová, Vlárska,  Stará Klenová, Klenová, Pod Klepáčom, Hrdličkova, Pod Krásnou hôrkou, Ďumbierska,
Opavská.

Riešené územie je vymedzené na plochách rôzneho stupňa a charakteru zastavania. Väčšiu časť
riešeného územia zaberajú areály občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu,
hlavne zdravotníckych zariadení, školských zariadení a administratívy, tvoria 24,6 ha t.j. cca 42%. Územím
prechádza hranica CHKO. Lesné plochy CHKO Malé Karpaty tvoria 14,05 ha t.j. cca 25% percent
riešeného územia ÚPNZ Vlárska. Lokalitu málopodlažnej zástavby na juhozápade riešeného územia
Ďumbierska – Hrdličková - Pod Klepáčom  považujeme za stabilizované, nachádza sa tu zástavba
samostatne stojacich rodinných domov. Vzhľadom na charakter OV celomestského a nadmestského
významu – zdravotnícke zariadenia, školy a administratíva, základná OV sa nachádza v susedných
lokalitách.

b.7.1.1. ANALÝZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA
Riešeným územím prechádza hranica CHKO, ktorá je viac menej totožná s hranicou intravilánu

.Riešené územie je v rámci hranice intravilánu  z väčšej časti zastavané. Keďže riešené územie sa
nachádza na okrajovej časti mestskej časti, so špecifickým funkčným využitím, kde plochy určené pre
bývanie tvoria cca 17% plochy riešeného územia. Súčasný stav obyvateľov bývajúcich v riešenom území
bol zisťovaný prieskumom v rámci jednotlivých bytových objektov.

b.7.1.2.  VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA RIEŠENÉHO A ŠIRŠIEHO ÚZEMIA
Z analýzy vekovej štruktúry v rámci širšieho územia a  mestskej časti BA Nové Mesto vyplýva, že je

tu vysoký predpoklad  väčšieho starnutia v súvislosti s vysokým počtom obyvateľov v produktívnom veku
hlavne v ročníkoch 45- až 60-ročných. Všeobecne však možno konštatovať, že podiel cca 20%
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obyvateľstva v poproduktívnom veku v širšom riešenom území je relatívne vyšší s postupným zvyšovaním
podielu až na 30%. Preto je potrebné sa zamyslieť ako zmierniť tento nastúpený trend starnutia obyvateľov
tohto území. V MČ Nové Mesto tvorí podiel obyvateľstva podľa jednotlivých UO v predproduktívnom veku
12-15,0 %, v produktívnom veku 60-65 % a v poproduktívnom veku 20-25 %.

Na druhej strane je však vidieť, že v rámci riešeného územia, dochádza k postupnému oživeniu
pôrodnosti a nárastu počtu obyvateľov v predproduktívnom veku, čo znamená, že sa začína prejavovať
generačná výmena v prospech mladších vekových ročníkov, ktoré prednedávnom vstúpili do produktívneho
veku. Z uvedených poznatkov vyplýva, že bude narastať opätovná potreba kapacít v existujúcich
predškolských a školských zariadeniach v lokalite.

b.7.1.3. OBYVATEĽSTVO RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Prieskum súčasného stavu podľa ulíc a jednotlivých objektov bol uskutočnený na základe

vlastného prieskumu v mesiaci máj - júl, vychádzal z podkladov katastrálneho úradu, ortofotomáp
a z podkladov Štatistického úradu.

Uvedené údaje boli zosumarizované do tabuliek členených podľa ulíc v rámci riešeného územia
zóny Vlárska. Do výsledného prieskumu počtu bývajúcich obyvateľov boli zahrnuté  len tie ulice, kde boli
trvalo obývané bytové objekty. Objekty v riešenom území, ktoré nemajú obytnú funkciu, neboli do
prieskumov o obyvateľstva zahrnuté.

V riešenom území trvalo býva podľa našich prieskumov celkom 908 obyvateľov v 87 obytných
domoch. V MČ Nové Mesto tvorí podiel obyvateľstva podľa jednotlivých UO v predproduktívnom veku 12-
15,0 %, v produktívnom veku 60-65 % a v poproduktívnom veku 20-25 %.Trend ďalšieho vývoja z hľadísk
veku predstavuje postupne starnúce obyvateľstvo, kde sa bude postupne vek zvyšovať s čím je  potrebné
počítať  pri zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov.

b.7.2. TRH PRÁCE

b.7.2.1.  Ekonomická aktivita

Väčšiu časť riešeného územia zaberajú areály občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského
významu, hlavne zdravotníckych zariadení, školských zariadení a administratívy, tvoria 24,6 ha t.j. cca
42%. Z charakteru OV vyplýva, drvivá väčšina ekonomicky aktívnych obyvateľov bývajúcich v riešenom
území odchádza za prácou do iných častí mesta cca  85-90 %. Na druhej strane je však dochádzka
ekonomicky aktívnych obyvateľov z ostatných častí mesta a okolia do zariadení OV celomestského
a nadmestského významu celomestského a nadmestského významu (ministerstvo, nemocnice, školy)
neúmerne vysoká.
Odchádzka za zamestnaním
Riešené územie zóny Vlárska je výrazným centrom odchádzky, ale aj  dochádzky za prácou, pretože
z celkového počtu cca 80 % pracovníkov dochádza z ostatného územia Bratislavy.

b.7.2.2.  Trh práce a pracovné príležitosti v riešenom území

Trh práce predstavuje jeden z najdôležitejších demografických  ukazovateľov, ktorý charakterizuje váhu
a polohu riešeného územia z hľadiska hospodárskeho potenciálu. Určujúcim ukazovateľom je rozsah a
štruktúra zamestnanosti a pracovných príležitostí. Existujúca štruktúra ekonomických aktivít v riešenom
území je výsledkom urbanistického vývoja v rozmiestňovaní špecializovaných zariadení OV celomestského
a nadmestského významu celomestského a nadmestského významu (ministerstvo, nemocnice, školy)
Z celkového počtu pracovníkov cca 80 % pracovníkov dochádza z ostatného územia Bratislavy.
Ekonomický rozvoj územia sa prejavuje hlavne rozvojom súkromného podnikania a rozvojom
podnikateľských aktivít. V tejto časti boli prieskumy zamerané na špecifikáciu plôch a lokalizáciu
podnikateľských aktivít v hospodárskych činnostiach v riešenom území.
Podľa uskutočnených prieskumov v území sa nachádzalo 1646 pracovných príležitostí, vrátane právnických
a fyzických osôb so živnostenským listom zapísaných v obchodnom registri.
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Pracovníci a organizácie v riešenom území v UPNZ Vlárska
MESTSKÉ BLOKY POČET PRACOVNÍKOV POČET ORGANIZÁCII
039/1 BÝVANIE POD KLEPÁČOM 0 0
039/2  SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA 15 1
039/3  NÁROD. ÚSTAV SRDCOVO-CIEVNÝCH CHORôB 500 2
039/4  SLOVENSKÁ ZDRAVOT. UNIVERZITA, SAV, MZ 508 3
039/5  OV VLÁRSKA 0 0
039/6  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 500 1
039/7 BÝVANIE VLÁRSKA I. 12 3
039/8 BÝVANIE VLÁRSKA II. 15 1
040/1  OV KRÁSNA HôRKA 73 5
040/2   BÝVANIE HRDLIČKOVÁ I. 0 0
040/3  BÝVANIE ĎUMBIERSKA 0 0
040/4  BÝVANIE HRDLIČKOVÁ II. 10 3
040/5  BÝVANIE LIMBOVÁ 30 6
SPOLU 1 649 25

b.7.3. BÝVANIE

V riešenom území prevláda zástavba samostatne stojacich RD 1 až 2 podlažné domy s obytným
podkrovím, doplnené zástavbou bytových domov s prevahou 4+1 NP.
V riešenom území sa nachádza 87 trvalo obývaných domov z toho 81 rodinných domov a 6 bytových
domov, celkovo tu je 553 bytových jednotiek. V rodinných domoch je184 bytov, vo viacpodlažných domoch
je 369 bytov.  Obložnosť bytov predstavuje 2,37 obyvateľa na jeden byt, čo je priemerná obložnosť
z pohľadu celobratislavských pomerov.
Počet obyvateľov trvalo bývajúcich
MESTSKÉ BLOKY POČET OBYV/B.J. POČET DOMOV
039/1 BÝVANIE POD KLEPÁČOM 15/6 b.j. 4 RD
039/2  SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA 25/14 b.j. 1 BD
039/3  NÁROD. ÚSTAV SRDCOVO-CIEVNÝCH CHORôB 119/66 b.j. 1 BD
039/4  SLOVENSKÁ ZDRAVOT. UNIVERZITA, SAV, MZ 5/2 b.j. 2 RD
039/5  OV VLÁRSKA 0 0
039/6  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 6/2 b.j. 2 RD
039/7 BÝVANIE VLÁRSKA I. 23+376/287 b.j. 9 RD+7BD
039/8 BÝVANIE VLÁRSKA II. - prechodné 90 prechodné 3 UB (ubytovne)
040/1  OV KRÁSNA HôRKA 107/59 b.j. 2 BD
040/2   BÝVANIE HRDLIČKOVÁ I. 14+35/22 b.j. 1 BD + 14RD
040/3  BÝVANIE ĎUMBIERSKA 48/19 b.j. 13 RD
040/4  BÝVANIE HRDLIČKOVÁ II. 25 +71/42 b.j. 1 BD+19 RD
040/5  BÝVANIE LIMBOVÁ 87/34 b.j. 22 RD
SPOLU 908 /553 b.j. 81 RD + 6 BD
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b.8 TECHNICKÁ INRAŠTRUKTÚRA

b.8.1 ZÁSOBOVANIE VODOU

Riešené územie sa nachádza v západnej časti územia MČ Nové Mesto. Z hľadiska výškového
zónovania patrí do III. a IV. tlakového pásma. Akumuláciu pre toto geograficky členité územie tvoria
vodojemy Kramáre (III. a IV.tl.p.). Voda je do vodojemov dodávaná prostredníctvom potrubí DN 400 mm
z čerpacej stanice Gaštanová.

Uličnú sieť tvoria vodovody DN 100-200 mm.

b.8.2 ODKANALIZOVANIE

Riešené územie patrí do povodia zberača A IV, ktorý profilom DN 600 mm prechádza Limbovou
a Záhoráckou ul. a za križovatkou Patrónka pokračuje smerom do Mlynskej doliny. Uličná stoková sieť je
tvorená prevažne potrubiami DN 300 a 400 mm.

Územie je charakteristické veľkými zdravotníckymi areálmi, ktoré majú vybudovanú vlastnú sieť
neverejných (areálových) kanalizácií.
V návrhu riešenia je potrebné uvažovať s delenou kanalizáciou a maximálnym zadržiavaním dažďových
vôd v území (zelené strechy, vsakovanie, polievane zelene a pod.)

b.8.3 ZÁSOBOVANIE PLYNOM

Riešené územie je zásobované STL plynovodom o tlaku  0,3 MPa (300 kPa) a profilu DN 300 resp.
200 mm z ORS ZOO v Mlynskej doline o vstupnom tlaku 4,0 MPa   a inštalovanom výkone 25 000 m3/hod.
Z tohto potrubia cez regulátory tlaku plynu sú  zásobované priľahlé objekty pozdĺž trasy a stredotlaková RS
Vlárska situovaná na Vlárskej ulici priamo v riešenom území. Vstupný tlak do tejto RS je 300 kPa  a
výstupný tlak 90 kPa (0,1 MPa), kapacita 10 000 m3/hod.  Časť zástavby v oblasti Ďumbierskej ul. je
zásobovaná NTL plynovodnou sieťou profilov DN 100 mm.

Staršie vetvy z oceľových potrubí sa postupne vymieňajú za plastové potrubia potrebných profilov.
Pri rekonštrukcií rozvodov plynu dochádza k zmenám tlakovej úrovne, NTL rozvody o tlaku sú
nahradzované za STL vetvy. Doregulovanie tlaku plynu pri stredotlakových rozvodoch je cez domové
regulátory plynu osadené spoločne s plynomermi  v oploteniach resp. na fasádach plynofikovaných
objektov, na verejne prístupných miestach.

V súčasnom období je zásobovanie plynom na vyhovujúcej úrovni. Plyn je využívaný na
vykurovanie v jednotlivých objektov, prípravu teplej úžitkovej vody a varenie  v domácnostiach. Súčasná
potreba plynu je v súlade so smernicou  GR SPP č. 15/2002, kde pre rodinný dom je  priemerná potreba
1,2 m3/hod a 3 000 m3/rok a potreba pre bytovú jednotku 1,0 m3/hod a 2 000 m3/rok.

 Potreby riešenia pre ďalší stupeň dokumentácie
Aj naďalej pokračovať vo výmene oceľových potrubí za plastové s postupným prechodom z tlakovej

úrovne NTL na STL.

b.8.4 ZÁSOBOVANIE TEPLOM

Riešené územie je zásobované teplom decentralizovaným spôsobom z lokálnych zdrojov, domových a
blokových kotolni na spaľovanie zemného plynu.

Z hľadiska stavebných konštrukcií v poslednom období dochádza k výstavbe energeticky menej
náročných objektov, resp. dochádza k zatepľovaniu jestvujúcich objektov. Týmito opatreniami sa znižuje
energetická náročnosť, súčasne sa znižuje rozsah znečistenia ovzdušia z tepelných zdrojov.

Potreby riešenia pre ďalší stupeň dokumentácie
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Pri ďalšej výstavbe objektov je potrebné zvyšovať tepelnoizolačnú schopnosť stavebných
konštrukcií, využívať nové trendy pri zásobovanie teplom t.j. tepelné čerpadlá,  kolektory na ohrev teplej
úžitkovej vody príp. iné alternatívne zdroje tepla.

b.8.5  ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Distribučná sústava VVN

Oblasť zóny Vlárska v mestskej časti Nové Mesto je z hľadiska zásobovania elektrickou energiou
orientovaná  na  jestvujúce elektrické stanice TR 110/22 kV Lamač a Pionierska. Situované sú na
západným a východným smerom od riešeného územia.

Predmetným územím neprechádzajú elektrické vedenia nadradenej distribučnej sústavy VVN a ani
sa s nimi v doteraz známom rozvoji tejto sústavy neuvažuje.

Rozvodná sústava VN
Prostredníctvom VN-22 kV rozvodnej siete, ktorú tvoria transformačné stanice VN/NN, sieť 22 kV

káblových vedení a NN rozvodná sieť, je realizované zásobovanie jednotlivých odberateľov elektrickou
energiou. VN aj NN sieť je zrealizovaná v prevažnej miere ako káblová.

Lokalizácia jestvujúcich elektrických staníc VN/NN a sústava 22 kV káblových vedení je zrejmá
z grafickej časti. NN rozvodná sieť nie je predmetom riešenia v tomto stupni dokumentácie.

Po spracovaní výkonových nárokov pre navrhované stavebné aktivity, zhodnotení možnosti využitia
jestvujúcich zariadení VN siete, predpokladáme rozšírenie tejto siete o potrebný počet transformačných
staníc 22/0,4 kV a vedení VN v káblovom prevedení.

Konečné podmienky ich pripojenia stanoví prevádzkovateľ siete  pri spracovávaní ďalších stupňov
dokumentácie.

b.8.6 TELEKOMUNIKÁCIE

Riešené územie v MČ Nové mesto, oblasť Vlárska, predstavuje  z hľadiska napojenia do
telekomunikačnej siete oblasť začlenenú do atrakčného obvodu  telekomunikačného objektu – TO
Kramáre.

V riešenej oblasti  je vybudovaná  telekomunikačná infraštruktúra a taktiež sa v okolí nachádzajú
rezervy pre napojenie menšej výstavby. V prípade rozsiahlejších investičných aktivít je potrebné s využitím
jestvujúcich optických trás budovať optickú prístupovú sieť.
TO Kramáre je vybudovaný v digitálnej technológii a začlenený do digitálnej optickej siete v rámci mesta
Bratislavy.

Hlavné trasy telekomunikačných káblov prebehajú v kábelovode, samostatných trasách diaľkových
optických a metalických káblov a v trase optických káblov spol. UPC. Napojovacím bodom na verejnú
telekomunikačnú  sieť sú  jestvujúce trasy optických vedení, resp. HDPE rúry situované pozdĺž hlavných
optických trás.

b.9. OBČIANSKA  VYBAVENOSŤ.

 V rámci prieskumov v oblasti občianskej vybavenosti sa  mapovala  súčasná štruktúru jednotlivých
zariadení. Stupeň poznania súčasnej vybavenosti zariadeniami je základom pre vyhodnotenie potrieb
obyvateľov riešeného územia. V prieskumoch  sa zisťovali  faktory, ktoré v podmienkach pôsobenia trhu
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú  štruktúru občianskej vybavenosti.
      Občianska vybavenosť sa priebehu transformačného vývoja po roku 1990 pôsobením trhu dostala
do dvoch polôh a to do polohy netrhovej tzv. nekomerčnej  sociálnej vybavenosti a vybavenosti komerčnej.
Sociálna vybavenosť je tvorená funkciami školstva, kultúry, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, telesnej
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kultúry a verejnej administratívy. Do komerčnej vybavenosti patria zariadenia obchodu, verejného
stravovania, ubytovania a služieb.

b.9.1. NEKOMERČNÁ VYBAVENOSŤ

b.9.1.1. ŠKOLSTVO A VÝCHOVA

Predškolská výchova
Predškolskú výchovu detí zabezpečuje súkromná materská škola na Hrdličkovej 16 Little Star s 3 triedami
celkovo pre  max. 23 detí.

Základná škola
Základná škola v území nie je. Najbližšia základná škola je na Dubovej ul. 400 metrov od riešeného územia
( je pre 230 žiakov, má 14 tried), ďalšia základná škola na Kolibe na Jeséniovej ul. je vzdialená od
riešeného územia 1100 metrov  ( je pre 225 žiakov, má 12 tried). V blízkosti sa nachádza ZŠ s materskou
školou Cádrova 23.

Špeciálne školstvo
V rámci územia je reprezentované Špeciálne školstvo zariadeniami predškolskej a školskej výchovy
v Internátnej spojenej škole na Hrdličkovej 17, kde je Špeciálna materská škola pre deti so sluchovým
postihnutím  pre 59 žiakov s 5 triedami, Základná škola pre žiakov so  sluchovým postihnutím Gejzu
Slaninku pre 64 žiakov v 12 triedach , Špeciálna Základná škola pre žiakov so  sluchovým postihnutím a
Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
Od 1.1.2019 tu boli zriadené ešte Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím a Odborné
učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím.
Na Hrdličkovej 21 je Liečebno-výchovné sanatórium - špeciálna základná škola výchovná pre 32 žiakov v 4
triedach.
Vysoká škola
V území je Slovenská zdravotnícka univerzita, štátna vysoká škola univerzitného typu, má na Limbovej ul. 3
fakulty -  Lekársku fakultu , Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Fakultu verejného
zdravotníctva (pozn. v Banskej bystrici je ešte Fakulta zdravotníctva – nebilancovaná). SZU patrí medzi
univerzity poskytujúce postgraduálne vzdelávanie v medicínskych odboroch. Počet študentov v roku
2018/2019 bol 1556, z toho na LF 591, FOaZOŠ 885 a FVZ 80 študentov. V priamej nadväznosti na hlavný
blok je aj ubytovacie zariadenie s 297 lôžkami.

b.9.1.2. ZDRAVOTNÍCTVO

Bratislava disponuje veľkým potenciálom vysoko špecializovaných zdravotníckych zariadení,
lôžkových zariadení, vedecko - výskumných inštitúcií, pracovísk vykonávajúcich vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov. V lokalite ÚPNZ Vlárska - Kramáre sa sústredili zdravotnícke zariadenia, ktoré
majú nadregionálny význam a v prípade určitých zdravotníckych činností majú charakter národných centier.

Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti ako verejného sektoru patria do skupiny občianskej
vybavenosti s plošnými nárokmi, väčšinou charakteru areálov alebo komplexov, ktoré vytvárajú
v urbanistickej štruktúre mesta stabilizované plochy na dlhé obdobia. Tieto majú obvykle monofunkčné
využitie s vysokou koncentráciou užívateľov a zamestnancov, s osobitnými nárokmi na dopravu
a parkovanie. Bilančná viazanosť týchto zariadení zostáva platná aj v súčasnosti, keď sa dochádzková
viazanosť zariadení stratila.

Drobné, plošne nenáročné zariadenia zdravotníctva typu ambulancií, lekární a pod. patria do
skupiny občianskej vybavenosti vstavanej a uplatňujú sa najmä v parteri objektov, prípadne ako
samostatné objekty bez areálov.

Z hľadiska územného plánu je najdôležitejšou úlohou vymedziť vhodné priestory a areály pre
zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.
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Počty lôžkových zariadení podľa okresov v Bratislavskom kraji
Obec - popis Počet zariadení
Bratislava I - V 23
Malacky 1
Pezinok 4
Senec 1
BSK celkom 29

Zdroj: BSK, údaje k 31.12. 2011

V loklalite ÚPNZ Vlárska – Kramáre sú to zariadenia:
· Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1

Hlavný monoblok je v súčasnosti dostavovaný objektom s heliportom v severnej časti, prepojeným na
hlavný blok chodbou v 2. nadzemnom podlaží. Z juhovýchodnej strany je objekt dostavovaný o Detské
kardiocentrum s plánovanou kapacitou  50 lôžok. Súčasťou dostavieb je aj parkovacia dvojúrovňová
garáž, ktorú dokončujú na ploche časti pôvodného parkoviska.

· Národný onkologický ústav Bratislava, Klenová 1
Hlavný monoblok je v juhozápadnej časti pozemku, severne od nej je administratívno-prevádzková
budova a na severnom okraji je liečebňa dlhodobo chorých. Vo východnej čast pozemku je
rádioterapeutické oddelenie.
V rozvojovej štúdii využitia rezervných plôch zdravotníckeho areálu Kramáre sever vypracovanej na
Zdravoprojekte Ing.arch. V. Šišolákom a Ing.arch. J. Martinom boli v juhovýchodnej časti areálu
navrhované objekty Preventívneho centra, Oddelenia nukleárnej medicíny a ubytovne pre
ambulantných pacientov – na týchto pozemkoch však bola v posledných rokoch zrealizovaná bytová
výstava, čim bol areál zmenšený.

Špecifikom lokality je, že jej zariadenia obsluhujú pacientov celého Slovenska a sú národného
významu.

Prehľad kapacít v špecializovaných nemocniciach národného významu
Počet lôžok Počet

lekárov
Plocha poz.m2Mestská

časť
Zariadenie

1997 2004 2019 2019 2004 2019
Nové
Mesto

NÚSCH Bratislava: 240 265 235 126 46 027 69 430

Detské kardiocentrum (vo
výst.)

- - 50 - - -

NOÚ Bratislava 227 227 282 140 12 970 58 476

Nosným prevádzkovým princípom areálových zariadení zdravotníctva má byť intimita a nezávislosť
vnútorného života celého areálu. Plošná rezerva sa má využívať na doplnenie a modernizáciu nárokov
zdravotníckeho zariadenia – rozvoj nových medicínskych odborov a zeleň, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
areálu a rozvoj doliečovacích, ošetrovateľských zariadení a hospicov.

Medzi nemocničnými areálmi a Limbovou ul. sú objekty súvisiace so zdravotníctvom - Slovenská
zdravotnícka univerzita,  Ministerstvo zdravotníctva, ÚUZ BIONT a Slovenská akadémia vied - ústav
experimentálnej onkológie a ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Bližšie sú popísané v častiach
Školstvo a výchova, veda, Verejná administratíva a správa.
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V súbehu ulíc Limbová a Ďumbierska je objekt UNIMED s lekárskymi pracoviskami a distribúciou liekov.

Okrem špeciálnych zariadení zdravotníctva v riešenom území pôsobia v objektoch s iným využitím :
- na Klenovej v novom bytovom dome na parc.č. 19470/24 je Dental centrum Dobeš
- na Ďumbierskej v prestavanom objekte bývalého areálu Krásna Hôrka (infekčného pavilónu

a neurológie) na parc.č. 19540/4 spol. Quadrax ukončuje výstavbu Rehabilitačnej budovy,
Hypebarickú Komoru a iné prevádzky

- na Ďumbierskej 10A v rodinnom dome je zriadené Alternatívne centrum zdravia, relaxu, masáže a
tradičnej čínskej medicíny

- na Ďumbierskej  30 v rodinnom dome je Záchranná dopravná služba – sanitka
- na Limbovej  22 je Centrum Kramáre objekt jednodňovej chirurgie
- na Limbovej  18 je Clinic Zdravé veci SPA

b.9.1.3.  SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
Sociálna starostlivosť nie je v riešenom území zabezpečovaná. V priamom kontakte v širšom

riešenom území cca 200 metrov východne je Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.

b.9.1.4. KULTÚRA
      Sieť zariadení kultúry nereprezentuje v území žiadne zariadenie. Zariadenie pre cirkevné aktivity
ako rímsko-katolícky kostol alebo iné modlitebne sa v riešenom území nenachádzajú. V blízkom okolí sa
nachádza Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Klenová ulica.

b.9.1.5. ŠPORT A TELOVÝCHOVA
     Telovýchovno-športovú vybavenosť v riešenom území reprezentujú zariadenia špeciálnej školy na
Hrdličkovej ul., basketbalové, hádzanárske a tenisové ihriská.  Verejne prístupné zariadenia v sa území
nenachádzajú.

b.9.1.6. REKREÁCIA

V rámci rekreácie obyvateľov riešeného územia ale aj pre bratislavčanov je využívaný nástupný
bod do Bratislavského lesoparku z konečnej zastávky trolejbusu na Klenovej cez Starú Klenovú popri
krížovej ceste Kramáre do lesa na Kolibu, taktiež zo zastávky Vlárska prechodom na Magurskú a do BLP.

b.9.1.7.  VEREJNÁ ADMINISTRATÍVA A SPRÁVA

Administratíva na území  zahŕňa niekoľko typov administratívnych zariadení a to:
· verejná administratíva -  Ministerstvo Zdravotníctva
· nekomerčná administratíva - mimovládne a spoločenské organizácie
· komerčná administratíva – v administratívnych prenajímateľných priestoroch, ako poisťovníctvo,

advokácia a reality.

Poisťovnícke služby, advokáciu a reality zabezpečujú súkromné osoby na živnostenský list alebo
prostredníctvom komôr so sídlom priamo na bytovej adrese.
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b.9.1.8  VEDA A VÝSKUM
V areáli Slovenskej Akadémie Vied na Vlárskej 3 je Ústav experimentálnej  onkológie a na Vlárskej

5 je Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, v areáli sú aj príslušné laboratóriá.

b.9.2. KOMERČNÁ VYBAVENOSŤ

Komerčnú vybavenosť reprezentujú zariadenia obchodnej a obslužnej vybavenosti, ktorú realizujú
malí a strední podnikatelia predovšetkým v oblasti obchodu, verejného stravovania, ubytovania a služieb
rôzneho charakteru - služby osobné, služby pre domácnosť, poradenské, sprostredkovateľské, výrobné a
pod.  V sledovanom území podnikanie v komerčnej vybavenosti je orientované do maloobchodu,
verejného stravovania a ubytovania a rôznych služieb.

Obchodný sektor prešiel aj v tomto riešenom území po roku 1990 dynamickou premenou. Okrem zmeny
vlastníckych vzťahov a nárastu počtu obchodných jednotiek sa začali objavovať aj celkom nové predajne
ako napr. napr.  diskontné predajne, second handy a pod.. Rýchly rast počtu podnikateľských subjektov
v obchode v riešenom území umožnili aj nové plochy v rámci prízemných priestorov v obytných objektoch.
Tieto plochy vznikli pomerne s nízkou kapitálovou náročnosťou potrebnou pre založenie obchodu,
s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Tieto obchodné prevádzky sa spolu s niektorými ďalšími zariadeniami
služieb z terciárnej sféry stali v posledných rokoch dôležitým prvkom z hľadiska vytvárania nových
pracovných príležitostí. Avšak v poslednom období v dôsledku nárastu hypermarketov tieto malé obchodné
prevádzky zanikajú ( napr. priestor na Hrdličkovej 34, ktorý je dlhodobo nevyužívaný). Vďaka transformácii
a liberalizácii v oblasti vnútorného obchodu došlo v riešenom území  v priebehu 90 - tych rokov
k postupnému vyrovnávaniu deficitu predajných plôch. Vznikli nové obchodné prevádzky rekonštrukciou
starých obchodných priestorov v prízemných priestoroch obytných objektov.

Vzhľadom na to, že vzniklo niekoľko malých obchodných prevádzok, o ktorých majitelia odmietli
poskytnúť podrobnejšie priestorové informácie pri ich prieskume, nie je možné vyčísliť, koľko pripadá
predajnej plochy na obyvateľa v riešenom území. Odhadujeme, že na obyvateľa v riešenom území pripadá
celkovo cca  0,9 m2  predajnej plochy maloobchodu

b.9. 2.1. MALOOBCHOD

      Maloobchodný predaj zabezpečujú spolu 3 zariadenia v druhovej štruktúre potravinový a
nepotravinový tovar. V oblasti obchodu pracuje spolu 38 pracovníkov, ktorí predstavujú súkromný sektor.

Tabuľkový prehľad súčasných zariadení maloobchodu:
Názov počet

pracovníkov

Potravinový tovar

EuroWines – predajňa s vínom 3

Nepotravinové

JOLLY JOKER, Ďumbierska 5 32
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Internetové služby

MedaPrex –internetový obchod, Hrdličkova 2A,B 3

b.9.2.2.  VEREJNÉ STRAVOVANIE

Podľa Vyhlášky č. 125 MH SR, ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a
klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín, je základné zadelenie odbytových stredísk do kategórií a
skupín:
· reštaurácia – I., II., III. skupina
· motorest
· denný bar, aperitív bar, snackbar, grill bar, pizzeria
· cukrárne,
· jedáleň so samoobsluhou
· kaviareň – I., II. skupina, espresso, libresso
· vináreň – I., II. skupina, viecha, pivnica, piváreň
· nočný bar, varieté, dancing klub -  I., II. skupina, diskoklub - II. skupina, biliardklub
· hostinec
· bistro
· bufet.
Z týchto zariadení do základnej vybavenosti viažúcej sa na bývanie patria  reštaurácie III. skupiny, jedálne
so samoobsluhou, bary, hostince a bufety.
Verejné stravovanie poskytujú 4 zariadenia v druhovej štruktúre pohostinstvo, bufet, reštaurácia, ktoré
zamestnávajú spolu 20 pracovníkov. Štruktúra reštauračných zariadení:

- Piváreň u Jožka, Klenova 9, 5 pracovníkov,
- Cafe Bar U Irmušky, Ďumbierska 4,  4 pracovníci
- Samoobslužná reštaurácia NÚSCH, Pod Krásnou Hôrkou 1, 8 pracovníkov
- Bufet v Národnom onkologickom ústave, Klenova 1, 3 pracovníci

Ponuka občerstvenia je doplnená automatmi v zdravotníckych zariadeniach, ubytovniach, administratívnych
objektoch a v objekte univerzity. V týchto objektoch je zabezpečované aj reštauračné stravovanie, ale len
pre zamestnancov a študentov.

b.9.2.3. VEREJNÉ  UBYTOVANIE

Na Klenovej 11 je ubytovacie zariadenie JM Apartment Kramáre s ubytovacou kapacitou 4 postelí
V riešenom území sa už okrem ubytovne Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá poskytuje ubytovanie aj
verejnosti, v prípade voľných ubytovacích kapacít, nenachádzajú žiadne verejné ubytovacie zariadenia.
Ubytovanie sa poskytuje aj v bytoch prenajímaných na bývanie pre prechodných obyvateľov spravidla bez
ohlásenia. Súkromné podnikanie vo forme poskytovania ubytovania na súkromí nie je oficiálne v území
evidované
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b.9.2.4. SLUŽBY

 V území sú zabezpečované  rôzne druhy služieb, ktoré  poskytujú súkromné osoby so
živnostenským listom.
Druhovú   štruktúru predstavujú služby osobné, služby pre domácnosť, finančné,  služby opravárenské a
ďalšie podľa členenia v rámci  OKEČ

b.9.3  VÝROBA

V riešenom území sa nenachádza žiadna výrobná prevádzka.

b.9.4 STAVEBNÍCTVO
Stavebná výroba je zastúpená len administratívnymi kanceláriami súkromných spoločností resp.
živnostníkov ktorý majú svoje kancelárie prihlásené ako sídlo v bytoch alebo sú umiestnení
v prenajímateľných administratívnych priestoroch.

b.10 MAJETKOPRÁVNE VZŤAHY
Majetkoprávny stav územia je prehľadne spracovaný vo výkrese č.4 Analýza majetkoprávneho stavu.

b.11 CHARAKTERISTIKA PÔDNEHO FONDU
Pôdy osobitne chránené v zmysle zákona č. 83/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.

307/1992 Zb. o ochrane PPF a o zmene zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa nenachádzajú na
riešenom území. Územie, v ktorom sa nachádza zástavba sa nachádza v intraviláne mestskej časti.

b.12  CIVILNÁ OCHRANA

Oblasť civilnej ochrany obyvateľstva je riešená v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona § 3, písm. j/, zákona NR SR
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č.117/1998 Z. z. a v znení neskorších
predpisov a vyhlášky č. 399/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení
civilnej ochrany, v znení vyhlášky MV SR č.444/2007 Z. z.

Podmienky pre umiestnenie zariadenia pre civilnú ochranu typu plynotesný úkryt (ďalej iba) PU
a jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne (ďalej iba JÚBS) s dvojúčelovým využitím sú dané zákonom na
znižovanie rizík pri vzniku mimoriadnych udalostí. Týkajú sa postupu pri umiestňovaní, navrhovaní a
schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie a pri navrhovaní, umiestňovaní a povoľovaní zariadení
civilnej ochrany budovaných v stavbách. Navrhujú sa do miest najväčšieho sústredenia osôb, ktorým treba
zabezpečiť ukrytie v maximálnej dochádzkovej vzdialenosti do 500 m. Umiestňujú sa 100 m od zásobníkov
prchavých látok a plynov s toxickými účinkami, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ukrývaných osôb. Ďalej,
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musia spĺňať požiadavku na včasné ukrytie osôb z miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa v prípade
ohrozenia mohli včas ukryť, zabezpečovať ochranu pred radiačným zamorením a pred preniknutím
nebezpečných látok, minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu priestoru pre ukrytie, statické a
ochranné vlastnosti, prirodzené vetranie pre kapacitou do 50 osôb a utesnenie a pre kapacitu nad 50 osôb
s použitím núteného vetrania, ktoré musí byť v čase ohrozenia napojené na stabilný alebo mobilný
náhradný zdroj elektrickej energie. Pri samotnej realizácii priestorov dvojúčelovo využívaných, musia byť
dodržané všetky toho času platné STN EN.

V riešenom území a v území širších vzťahov sa nachádzajú sa nachádzajú tieto ochranné úkryty:

ulica evidenčné číslo určenie druh kapacita majiteľ (správca)
nadriadený
orgán

technický
stav

Klenová 1 01 03 085 Z OÚ 100
Národný onkologický
ústav MZ SR spôsobilý

Hrdličkova 17 01 03 134 Z OÚ 150
ZŠ pre sluchovo
postihnutých BSK spôsobilý

RI
EŠ

EN
É

ÚZ
EM

IE

Hrdličkova 21 01 03 139 Z OÚ 151 BSK spôsobilý

Limbová 5 01 03 081 Z OÚ 130
UNB Nemocnica
Kramáre MZ SR spôsobilý

Limbová 5 01 03 083 Z OÚ 150
UNB Nemocnica
Kramáre MZ SR spôsobilý

Limbová 5 01 03 084 Z OÚ 115
UNB Nemocnica
Kramáre MZ SR spôsobilý

ŠI
RŠ

IE
VZ

ŤA
HY

Limbová 5 01 03 106 Z OÚ 150
UNB Nemocnica
Kramáre MZ SR spôsobilý

b.13 ZHODNOTENIE PRIESKUMOV A ROZBOROV A IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMOV
Riešená lokalita je súčasťou MČ Bratislava Nové Mesto – v jej severozápadnej časti - leží na

hranici s MČ Bratislava Staré Mesto. V súčasnosti môžeme charakterizovať riešené územie zóny Vlárska
za  nesúrodé, kde tvoria väčšinu riešeného územia areály zdravotníckych zariadení, malú časť územia
tvoria dve lokality malopodlažnej bytovej zástavby. Územím prechádza hranica intravilánu, ktorá je
viacmenej hranicou CHKO a odčleňuje zastavané územie zóny Vlárska od prírodného – Bratislavského
lesoparku.

b.13.1 Funkčná a prevádzková štruktúra zóny
V súčasnosti riešené územie zóny Vlárska o výmere 57,2 ha, ktorého väčšiu časť plochy zaberajú

areály občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu, hlavne zdravotníckych zariadení,
školských zariadení a administratívy, tvoria 24,6 ha t.j. cca 42%. Areály zdravotníckych zariadení sú
situované v kontakte s lesnými plochami CHKO Malé Karpaty. Lesné plochy CHKO Malé Karpaty tvoria
14,05 ha t.j. cca 25% percent riešeného územia ÚPNZ Vlárska. Lokalitu málopodlažnej zástavby na
juhozápade riešeného územia Ďumbierska – Hrdličková - Pod Klepáčom  považujeme za stabilizované,
nachádza sa tu zástavba samostatne stojacich rodinných domov.

b.13.2 Hmotová štruktúra zóny
- hlavné rozvojové plochy OV funkčne a prevádzkovo členiť tak, aby vhodne dopĺňali jestvujúcu zástavbu
- málopodlažnú bytovú zástavbu na juhozápade riešeného územia Ďumbierska – Hrdličková - Pod

Klepáčom  považujeme za stabilizovanú
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- je potrebné dobudovať a zachovať jestvujúci charakter zástavby do 2 nadzemných podlaží v lokalitách
jestvujúcich rodinných domov, do 4+1 nadzemných podlaží v hlavných rozvojových lokalitách
- dominanty je vhodné situovať len v priestoroch kompozičných uzlov pri zachovaní všetkých diaľkových

priehľadov a kompozičných princípov

b.13.3 Intenzita využitia zóny
- pre intenzitu využitia zóny by mal byť limitujúci charakter okolitej zástavby, výškové zónovanie, situovanie

statickej dopravy na riešenom pozemku a vhodné a kapacitné dopravné napojenie
- svetlotechnické a hygienické požiadavky sú tiež limitujúce pre intenzitu

b.13.4 Doprava a TI
- dopravná kostra v riešenom území je stabilizovaná, nové prepojenia nie je nutné navrhovať, len zaistiť

obsluhu rozvojových lokalít

- je potrebné doplniť nedostatok parkovacích a garážovacích plôch v rámci OV a  jestvujúcich bytových
domov formou podzemných a nadzemných garáží v hlavne rámci areálov zdravotníctva a tak
minimalizovať parking na komunikáciách na teréne

-  doplniť cyklistické trasy, ktoré sú zadefinované v celomestských dokumentoch o nové lokálne prepojenia

b.13.5 Strety záujmov - limity
Pre rozhodovací proces sme vybrali nasledovné najvýznamnejšie limity a obmedzenia

ukazovateľov abiotického a biotického komplexu:
1. Limity a obmedzenia vyplývajúce z požiadavky zabezpečenia funkčnosti a autoregulačných schopností
systému ekostabilizačných plôch
a/ limitujúcim faktorom z hľadiska stavebnej činnosti je plošná ochrana ekostabilizačných jadier systému  a
líniových biokoridorov ako základných prvkov konektivity systému krajinno-ekologickej významnosti
vegetácie
b/ maximálna ochrana vegetácie a jej priestorového potenciálu pri realizovaní stavebnej činnosti za
nasledovných odporúčaných podmienok:
- zastavanosť mestských blokov v sektoroch limitovať podľa charakteru bloku
- ochrana jestvujúcej drevinnej a krovinnej vegetácie pre budúce sadové úpravy

c/ terénne úpravy a odkryvy pôdy robiť len v miestach, kde bude stáť stavba a prístupové komunikácie

2. Limity a obmedzenia v širšom území vyplývajúce z ukazovateľov abiotického charakteru
- obmedzením stavebnej činnosti je celkový charakter reliéfu (údolie a vyvýšenina), ako aj mikro a
mezoformy reliéfu (terénne hrany, údolné polohy, atď.), ktorý je nositeľom a diferenciačným faktorom
ostatných charakteristických vlastností územia (vegetácia, pôdy, mikroklíma a mezoklíma, krajinno-
percepčné kvality územia atď.).
- limitujúcim a determinujúcim faktorom využitia územia sú aj dominantné polohy územia vytvárajúce
panorámu horizontu a dominantné pohľadové hrany a smery, ktoré určujú polohy lokalít v území s vysokým
nárokom na posudzovanie účinku novej zástavby v území
- limitujúcim faktorom je tiež súčasný majetkoprávny stav v území, ktorý je určujúci pri etapizácii výstavby
- Inžiniersko-geologické a hydrogeologické pomery v lokalite
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3. Limity a obmedzenia vyplývajúce z požiadavky hygieny životného prostredia
- hluková záťaž územia v blízkosti komunikácie Limbová resp. Brnianska výrazne limituje zástavbu. Je
vhodné dispozíciu bytových častí objektov orientovať smerom od komunikácie, rešpektovať potrebnú šírku
hygienického ochranného pásma. V administratívnych priestoroch je potrebné riešiť nadmernú hlukovú
záťaž stavebnými opatreniami.
- hluková záťaž pozdĺž železničnej trate dtto
- najmä v priestore Limbovej uvažovať s protihlukovými opatreniami od cestnej aj železničnej dopravy

4. Limity a obmedzenia vyplývajúce z krajino-percepčných hodnôt územia
Pri realizovanej stavebnej činnosti odporúčame zachovať nasledovné:
- stavbu v území umiestniť tak, aby nenarušovala kvalitu výhľadov a dominantných polôh
- zachovať maximálnu podlažnosť stavieb v dominantných polohách

5. Limity a obmedzenia vyplývajúce limitov dopravy a inžinierskych sietí
- nadmerná hluková záťaž od železnice a komunikácií funkčnej triedy B1 determinuje funkčné využitie

kontaktných lokalít riešeného územia pre zástavbu
- líniové a bodové dopravné závady – priestorový nedostatok odstrániť prípadnou korekciou trasy

komunikácie resp. TI
- riešeným územím ne prechádzajú inžinierske siete vyššieho rádu, ktoré svojimi ochrannými pásmami

limitujú možnú navrhovanú zástavbu
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C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
číselné údaje, tabuľky:

- BILANCIA BLOKOV PODĽA ZASTAVANOSTI
- BILANCIA BLOKOV PODĽA FUNKCIE A POČTU PRACOVNÍKOV, OBYVATEĽOV



MESTSKÝ BLOK 030/1
Celková plocha (m2) 53 180 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 0 0

Podlažná plocha (m2) 0 0

Stavebný objem (m3) 0 0

MESTSKÝ BLOK 030/2
Celková plocha (m2) 87 256 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 0 0

Podlažná plocha (m2) 0 0

Stavebný objem (m3) 0 0

MESTSKÝ BLOK 039/1
Celková plocha (m2) 6 575 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 1 380 0,50

Podlažná plocha (m2) 2 025 2,99

Stavebný objem (m3) 6 075 8,36

MESTSKÝ BLOK 039/2a
Celková plocha (m2) 16 526 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 3 796 0,29

Podlažná plocha (m2) 7 986 1,03

Stavebný objem (m3) 23 958 3,10

MESTSKÝ BLOK 039/2b
Celková plocha (m2) 607 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 0 0,29

Podlažná plocha (m2) 0 1,03

Stavebný objem (m3) 0 3,10

MESTSKÝ BLOK 039/3
Celková plocha (m2) 58 098 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 10 940 0,51

Podlažná plocha (m2) 22452 + nove obejkty 2ks chybaju 1,16

Stavebný objem (m3) 67356 + 2obj. 3,48

MESTSKÝ BLOK 039/4
Celková plocha (m2) 76 637 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 17 060 0,01

Podlažná plocha (m2) 72 987 0,01

Stavebný objem (m3) 218 961 0,03

BILANCIA BLOKOV PODĽA ZASTAVANOSTI

LES MESTSKÁ HORA

LES KRÁSNA HÔRKA

BÝVANIE POD KLEPÁČOM

SPOJENÁ INTERNÁTNA ŠKOLA

NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVO-CIEVNYCH CHORÔB

LEKÁR. FAKULTA, MINIST. ZDRAVOTNÍCTVA, BIONT

SPOJENÁ INTERNÁTNA ŠKOLA



MESTSKÝ BLOK 039/5
Celková plocha (m2) 13 352 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 0 0

Podlažná plocha (m2) 0 0

Stavebný objem (m3) 0 0

MESTSKÝ BLOK 039/6
Celková plocha (m2) 67 534 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 13 341 0,15

Podlažná plocha (m2) 43 996 0,49

Stavebný objem (m3) 131 988 14,77

MESTSKÝ BLOK 039/7a
Celková plocha (m2) 24 227 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 4 916 0,63

Podlažná plocha (m2) 18 170 1,27

Stavebný objem (m3) 54 510 3,80

MESTSKÝ BLOK 039/7b
Celková plocha (m2) 1 373 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 0 0,63

Podlažná plocha (m2) 0 1,27

Stavebný objem (m3) 0 3,80

MESTSKÝ BLOK 039/8a
Celková plocha (m2) 4 919 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 1 365 0,13

Podlažná plocha (m2) 6 825 0,26

Stavebný objem (m3) 20 475 0,78

MESTSKÝ BLOK 039/8b
Celková plocha (m2) 858 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 0 0,13

Podlažná plocha (m2) 0 0,26

Stavebný objem (m3) 0 0,78

MESTSKÝ BLOK 040/1a
Celková plocha (m2) 13 460 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 6 160 0,46

Podlažná plocha (m2) 17 678 1,31

Stavebný objem (m3) 53 034 3,94

BÝVANIE – VLÁRSKA II

OV VLÁRSKA

NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

BÝVANIE – VLÁRSKA I.

BÝVANIE – VLÁRSKA II

OV – KRÁSNA HÔRKA

BÝVANIE – VLÁRSKA I.



MESTSKÝ BLOK 040/1b
Celková plocha (m2) 7 155 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 0 0,32

Podlažná plocha (m2) 0 0,40

Stavebný objem (m3) 0 1,22

MESTSKÝ BLOK 040/2
Celková plocha (m2) 10 708 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 2 684 0,24

Podlažná plocha (m2) 5 004 0,36

Stavebný objem (m3) 15 012 1,08

MESTSKÝ BLOK 040/3
Celková plocha (m2) 10 320 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 1 802 0,25

Podlažná plocha (m2) 2 812 0,37

Stavebný objem (m3) 8 436 1,10

MESTSKÝ BLOK 040/4
Celková plocha (m2) 12 400 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 3 229 0,22

Podlažná plocha (m2) 5 685 0,34

Stavebný objem (m3) 17 055 1,03

MESTSKÝ BLOK 040/5
Celková plocha (m2) 13 060 INDEX

Zastavaná plocha objektmi (m2) 2 955 0,24

Podlažná plocha (m2) 5 921 1,00

Stavebný objem (m3) 17 763 3,01

OV – KRÁSNA HÔRKA

BÝVANIE ĎUMBIERSKA

 BÝVANIE HRDLIČKOVA

 BÝVANIE LIMBOVÁ

 BÝVANIE – HRDLIČKOVA I.



53180m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

.-. .-. .-. .-. .-. .-. lesny pozemok / bez zástavby

87256m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

.-. .-. .-. .-. .-. .-. lesny pozemok / bez zástavby

6575m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

2,4,8,10 19547/... 2+0,2+1,1+1 RD 6b.j. / 15 obyv. Pod Klepáčom celkom 4 RD

16526m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

17 19574/4;42 ... 1+0, 2+0 OV - Š 123 žiakov,
15 učiteľov Hrdličková LV - 5500 (SPOJENÁ ŠKOLA

INTERNÁTNA) Iná budova + garáž

19 19547 / 6 3+0 BD 14b.j. / 25 obyv. Hrdličková LV 4681

607m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

.-. .-. .-. .-. .-. .-. pozemok bez zástavby

58098m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

21 19537/ 4, .... 3+0, 1+0 OV - Š 32 žiakov Hrdličkova LV 2801 (Liečebno výchovné
sanatórium)

1 19470/ 35, ... 1+0, 2+1 , 3+0, 3+1,
4+1 OV - Z 500 až 999 zamest.,

235 lôžok, 50lôžok Pod Krásnou Hôrkou
LV 1000 (Národný Ústav srdcovo-
cievných chorôb) + ( Detské
kardiogentrum / vo výstavbe)

16, 18 19532 6+2 BD 66b.j. / 119 obyv. Pod Krásnou Hôrkou LV 7444 (vo výstavbe)

76637m2
EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

2 5440/ 11 5+0, 2+0 OV - A 250 až 499 zamest. Limbová LV 3596 (Ministerstvo Zdravotníctva)

10 5440/ 3 11+0 OV - Š 297 lôžok Limbová LV 4252 (Univerzitná nemocnica) -
internát, ubytovňa

12 5436/ 8 11+0, 2+0, 6+0 OV - Š 1556 študent. Limbová LV 4325 (Slovenská zdravotnícka
univerzita)

3, 5, 7 19490/ 1, ... 4+0, 1+0 OV - A 250 až 499 zamest. Vlárska
LV 3720 (Slovenská Akadémia Vied -
Ústav experimentálnej onkológie, Ústav
molekulárnej fyziológie a genetiky)

5A 19476/ 12 11+0 OV - Z 30 lôžok,
5 zamest. Vlárska LV 5258 (SAV - Biont a.s.) - ubytovňa

... 19476/ 8 1+0 OV 3 zamest. Vlárska LV 3720 ( SAV - Rosnička) - sklad

8 19502/ 2, 1 1+0 RD 1b.j. / 3 obyv. Pod Krásnou Hôrkou LV 2444

10 19505/ 2, ... 2+1 RD (iná
budova) 1b.j. / 2obyv. Vlárska LV 2547

BILANCIA BLOKOV PODĽA FUNKCIE A POČTU PRACOVNÍKOV, OBYVATEĽOV

MESTSKÝ BLOK 039/2b SPOJENÁ INTERNÁTNA ŠKOLA

MESTSKÝ BLOK 039/3 NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVO-CIEVNYCH

MESTSKÝ BLOK 039/4 LEKÁR. FAKULTA, MINIST.

LES MESTSKÁ HORAMESTSKÝ BLOK 030/1

MESTSKÝ BLOK 030/2 LES KRÁSNA HÔRKA

MESTSKÝ BLOK 039/1 BÝVANIE POD KLEPÁČOM

MESTSKÝ BLOK 039/2a SPOJENÁ INTERNÁTNA ŠKOLA



13352m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

.-. .-. .-. .-. .-. .-. pozemok bez zastavby

67534m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

17 19430/1,2 2+0 RD 1b.j. / 3obyv. Stará Klenová LV 5717

.... 19429/2,4 2+0 RD + P 1 b.j. / 3 obyv.,
3 zamest. Stará Klenová LV 1357 (Ntax) - predajňa EuroWines

1 19465/ 4, .... 5+0, 2+0, 3+1, 1+0 OV - Z 282 lôžok
500 až 999 zamest. Klenová LV 3297 (Národný onkologický ústav)

24227m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

9 19349/3,48,43 1+0 RD + P 1b.j. / 3 obyv.,
4 zamest. Klenova LV 4517 / Piváreň u Jožka

1 až 13 1934/... 1+1 RD 8 b.j. / 20obyv. Klenova  celkom 8RD

3 19470/13,... 5+0 BD 16b.j. / 29 obyv. Klenova  LV 5836

7 19470/199,... 5+0 BD 18b.j. / 33obyv. Klenova LV 5635

9 19470/189,... 5+0 BD 23b.j. / 42 obyv. Klenova LV 5615

11 19470/184,... 5+0 BD + P 19b.j. / 34obyv.,
5 zamest. Klenova LV 5775 (Apartman Kramare) -

prechodne ubytovanie

13 19470/177,... 5+0 BD 23b.j. / 42obvy. Klenova LV 5779

15 19470/164,... 4+1 BD 25b.j. / 45obyv. Klenova LV 5772

x 19470/24, ... ? BD + P 70b.j. / 126obyv.,
3 zamest. Klenova LV 7265 (Dental centum s.r.o. - Dobeš)

x 19470/61 až 71 4+1 BD 84b.j. / 151obyv. Klenová LV 4845 (Forespo Reality / výstavbe)

1373 m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

x 19465/8,41,... 1+0 TI .-. Vlarská regulačná stanica plynu

4919m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

9 19470/ 100 5+0 OV - Az 30u.j. / 30obyv.
5 zamest. Vlárska LV 1000 (N.U.S.C.CH) - ubytovňa

11 19470/ 9 5+0 OV - Az 30u.j. / 30obyv.
5 zamest.. Vlárska LV 3297 (N.O.Ú) - ubytovňa

13 19470/ 10 5+0 OV - Az 30u.j. / 30obyv.
5 zamest. Vlárska LV 3297 (N.O.Ú) - ubytovňa

858m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

.-. .-. .-. .-. .-. .-. pozemok bez zástavby

13460m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

3L 19540/6,49 3+1 OV - A 18 zamest. Ďumbierská LV 6589 (QUADRAX s.r.o.) -
Spracovateľské centrum

x 19540/ 4 4+1, 3+1 IB 22  lôžok,
35 zamest. Ďumbierská

LV 7435 (SUPERNIUS Green s.r.o.) -
Rehabilitačná budova, Klinika, Hypebar.
komora - vo výstavbe

3B až 3E 19540/51,65,129,130 5+1 BD 48b.j. / 87obyv. Ďumbierská LV 7047

3G a 3F 19540/64,7,135 4+1 BD 11b.j. / 20obyv. Ďumbierská  LV 7383

5 19540/76,70,71,68 3+0 OV - A 12 zamest. Ďumbierská  LV 7323 (JOLLY JOKER) - iná budova,
administrativna

MESTSKÝ BLOK 039/8b BÝVANIE – VLÁRSKA II

MESTSKÝ BLOK 040/1a OV – KRÁSNA HÔRKA

MESTSKÝ BLOK 039/7a BÝVANIE – VLÁRSKA I.

MESTSKÝ BLOK 039/7b BÝVANIE – VLÁRSKA I.

MESTSKÝ BLOK 039/8a BÝVANIE – VLÁRSKA II

MESTSKÝ BLOK 039/5 OV VLÁRSKA

NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAVMESTSKÝ BLOK 039/6



7155m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

.-. .-. .-. .-. .-. .-. lesny pozemok / bez zástavby

10708m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

19A 19540 / 31 3+0 BD 8b.j./14 obyv. Hrdličkova 1ks - LV 3709

1 až 17 19540 / ... 2+1, 1+1 RD 10 b.j./25 obyv. Pod Klepáčom 10ks

9 až 15 19540 / 18 ... 1+1 RD 4 b.j./10 obyv. Hrdličkova 4ks

10320m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

1A,B; 3A,4 5344/ 1... RD 6 b.j. / 15 obyv. Dumbierska celkom 4RD

12, 14 5348/ 1 ... RD 6 b.j. / 15 obyv. Opavská celkom 4RD

1, 1A, 3,5,7 5389/ 3,... RD 7 b.j. / 18obyv. Hrdličková celkom 5RD

12400m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

32 5413/3,7 3+1 BD 14b.j. / 25obyv. Hrdličkova LV 4882

34 5413/6 1+1 NB 5 zamest. Hrdličková LV 4882 - nebytový priestor

16 5403/1 až 4 2+0,1+0 RD + P
1 b.j. / 3obyv.,

3 zamest.,  3tr./23 detí
+ 78 zamest.

Hrdličkova LV 551 (RD + Little Star (škôlka)

2A,B 5394/1 až 4 2+0 2RD + P 4b.j. / 10obyv.,
2 zamest. Hrdličkova LV 1333 - (2RD + MedaPrex (internetovy

obchod)

2 až 30 5392/... 1+0,1+1,2+0, RD 23 b.j. / 58obyv. Hrdličkova celkom 16RD

13060m2

EVID.Č./
POPIS.Č. Č.PARCELY PODLAŽ-NOSŤ: TYP

ZÁSTAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA ULICA: POZNÁMKA:

32 5439/17,3 3+0 PD 7 lekarov,
8 zamest. Ďumbierska LV 3763 (Unimed) - distribúcia liekov +

lekári

1 až 26 5439/... 1+0,1+1,2+0 RD 28 b.j. / 70obyv. Ďumbierska celkom 17 ks

4 5373/1,2 1+1 RD+P 1 b.j. / 3obyv.,
14 stoličiek, 3 zamest. Ďumbierska LV 902 (RD + Cafe Bar U Irmušky

10A 5383/3,2 1+0 RD + P 1 b.j. / 3obyv.,
3 zamest. Ďumbierska

LV 3503 ( RD + Alternatívne centrum
zdraviaa relaxu, Masáže, Relax, Tradičná
činska medicína

22 5380/1,1,2,5,6;
21644/3 3+1 RD + P 1 b.j. / 3obyv.,

8 zamest. Limbova LV 1322 ( RD + Centrum Kramáre .
Jednodňová chirurgia)

18 5439/8,16,12,15 2+0 RD + P 2 b.j. / 5obyv.,
3 zamest. Limbova LV 1199  (RD +  Clinic Zdravé veci SPA)

30 5439/10, 11 2+1 RD + P 1 b.j. / 3obyv.,
1zamest. Ďumbierska LV 1495 (RD + Závchranná dopravná

služba - sanitky)

MESTSKÝ BLOK 040/5  BÝVANIE LIMBOVÁ

MESTSKÝ BLOK 040/2  BÝVANIE – HRDLIČKOVA I.

MESTSKÝ BLOK 040/3 BÝVANIE ĎUMBIERSKA

MESTSKÝ BLOK 040/4  BÝVANIE HRDLIČKOVA II.

MESTSKÝ BLOK 040/1b OV – KRÁSNA HÔRKA


