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1 ÚVOD – ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

1.1 Predmet riešenia 
Predmetom riešenia je spracovanie “Územného plánu zóny Zátišie-Hattalova, Mestská časť Brati-
slava-Nové Mesto” spracovaného podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (ďalej aj stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu a spôsobom podľa vyhlášky 
MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

Mestská časť ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a č. l. 42 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, 
v znení dodatkov č. 1-6 sa rozhodla obstarávať pre dané stabilizované územie územný plán zóny 
v zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj územný plán 
mesta).2 

1.2 Hlavné ciele 
Obstaranie Územného plánu zóny Zátišie-Hattalova sleduje vytvorenie nástroja pre reguláciu pred-
metného územia na zonálnej úrovni stanovením podrobných zásad a regulatívov priestorového uspo-
riadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb, verejného dopravného a technického vybavenia 
územia, vrátane stabilizácie existujúceho obytného prostredia.  

Hlavným cieľom Územného plánu zóny je komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využí-
vanie riešeného územia, zosúladiť záujmy a činnosti ovplyvňujúce rozvoj územia, ustanoviť regulatívy 
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v záväznej časti ÚPN-Z.  

Následne miestne zastupiteľstvo schváli navrhnuté a prerokované zásady a regulatívy podrobného 
priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného 
a technického vybavenia územia, umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch a v urbanistických 
priestoroch, zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov, zásady nevyhnutnej vyba-
venosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia, zásady začlenenia 
stavieb do okolitej zástavby.  

1.3 Spôsob a postup spracovávania 
Spôsob, postup a rozsah spracovania územného plánu zóny vychádza z ustanovení stavebného zá-
kona (vrátane súvisiacich predpisov) a je v súlade so špecifikáciou prác, ktorá je uvedená v prílohe 
č. 1 zmluvy o dielo (ÚEZ č. 262/2018). Územný plán zóny pozostáva z nasledovných etáp: 

1. Etapa – Prieskumy a rozbory, 
2. Etapa – Zadanie územného plánu zóny vrátane súčinnosti pri prerokovaní, upravený návrh 

zadania a súčinnosť spracovateľa na príprave materiálov pre schválenie zadania v miestnom 
zastupiteľstve, čistopis zadania, 

                                                           
2 viď. kapitola 2.2.5. Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN Z 



ÚPN-Z ZÁTIŠIE-HATTALOVA – PRIESKUMY A ROZBORY  8 

3. Oznámenie o spracovávaní strategického dokumentu ÚP-Z v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

4. Etapa – Návrh územného plánu zóny, vrátane VZN a účasti na jeho prerokovaní, 
5. Etapa – Upravený návrh územného plánu zóny, vrátane VZN a súčinnosť spracovateľa na prí-

prave materiálov pre schválenie ÚPN-Z v miestnom zastupiteľstve, 
6. Etapa –Čistopis ÚPN-Z vrátane VZN. 

1. Etapa – Prieskumy a rozbory 
Prieskumy a rozbory sú spracované na základe vlastného zisťovania, podkladov poskytnutých obstará-
vateľom a štatistických zisťovaní. Prieskumy a rozbory predstavujú poznatky o stave územia a možnos-
tiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania, identifikujú, analyzujú a vyhodnocujú 
problémy, limity, rozvojové zámery a strety záujmov v území. Prieskumy a rozbory sú spracované v roz-
sahu textovej časti a grafickej časti v súlade s § 7 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (v ďalšom texte len „Vyhláška č. 55/2001“). Prílohu tex-
tovej a grafickej časti budú tvoriť kópie zhromaždených podkladov, schémy, grafy, tabuľky. 

Textová časť je spracovaná v nasledovnom rozsahu : 

• základné údaje, 
• vymedzenie riešeného územia, 
• prieskumy a rozbory prírodných podmienok, 
• prieskumy a rozbory priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, 
• prieskumy a rozbory demografického potenciálu, 
• prieskumy a rozbory sociálnej infraštruktúry a hospodárskej základne, 
• prieskumy a rozbory kultúrnych a historických hodnôt, 
• prieskumy a rozbory rekreácie a cestovného ruchu, 
• prieskumy a rozbory záujmov obrany a civilnej ochrany, 
• prieskumy a rozbory technického vybavenia, 
• prieskumy a rozbory dopravného vybavenia, 
• prieskumy a rozbory zložiek životného prostredia, 
• prieskumy a rozbory vlastníckych vzťahov, 
• prieskumy a rozbory zelene, ochrany prírody a krajiny, 
• zhodnotenie záväzných podkladov, územnoplánovacích podkladov a ostatných relevantných 

podkladov a podnetov, 
• súhrnné zhodnotenie prieskumov a rozborov, identifikácia problémov na riešenie územného 

plánu zóny (formulovanie vstupov pre spracovanie zadania). 

Grafická časť obsahuje hlavné výkresy v rozsahu riešeného územia a záujmového územia, spracované 
v mierke 1:1000 na podklade katastrálnej mapy a výkres širších vzťahov, spracovaný v mierke 1:5000 
minimálne v rozsahu: 

• prieskumové a rozborové výkresy s územným priemetom získaných údajov, kompatibilne 
s textovou časťou, 

• problémový výkres s vyjadrením hlavných stretov, problémov a limitov využitia územia. 
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1.4 Východiskové podklady 
Pre potreby územného plánu zóny boli použité nasledovné východiskové podklady: 

Mapové podklady 
1. Informačný systém katastra nehnuteľností © ÚGKK SR (43520/6892/2018, 2018-12) 
2. ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
3. Technická mapa hlavného mesta SR Bratislavy 
4. Historické mapové podklady: Národný geoportál, Ústredný archív geodézie a kartografie 

Mestské a regionálne územnoplánovacie dokumentácie 
1. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, schválený uznesením MZ hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 123/2007, jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením Hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 4/2007 zo dňa 31. 5. 2007 

2. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 01, jeho záväzná časť bola vyhlásená 
všeobecne záväzným nariadením Hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2008 zo dňa 15. 12. 
2008 

3. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02, jeho záväzná časť bola vyhlásená 
všeobecne záväzným nariadením Hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2011 zo dňa 15. 12. 
2011 

4. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03, schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1614/2014 zo dňa 25. – 26. 06. 2014. Záväzná 
časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03 bola vyhlásená vše-
obecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2014 z 26.06.2014, ktoré na-
dobúda účinnosť dňom 15. 8. 2014 

5. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05, schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1785/2014 zo dňa 23.10.2014. Záväzná časť 
Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05 bola vyhlásená VZN hlav-
ného mesta SR Bratislavy č. 10/2014 z 23. 10. 2014, ktoré nadobúda účinnosť dňom 10. 11. 
2014 

6. Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj, záväzná časť vyhlásená všeobecne zá-
väzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2013 zo dňa 20. 09. 2013, kto-
rým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj 

Mestské územnoplánovacie podklady, politiky a stratégie 
1. Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy (2015) 
2. Územný generel sociálnej starostlivosti (2014) 
3. Územný generel zdravotníctva (2014) 
4. Územný generel školstva (2014) 
5. Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy (2009) 
6. Územný generel cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy (2009) 
7. Aktualizácia územného generelu zásobovania vodou hlavného mesta SR Bratislavy (2009) 
8. Aktualizácia územného generelu odkanalizovania hlavného mesta SR Bratislavy (2009) 
9. Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy (2014) 
10. Dopravno-urbanistická štúdia komplexného rozvoja nosného systému MHD V Bratislava (Do-

pravoprojekt, AUREX a Pragoprojekt, 1997) 
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11. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Nové Mesto na roky 2016-2020 

Projektové dokumentácie, rozhodnutia, urbanistické štúdie a zámery 
1. Vydané územné rozhodnutia a stavebné povolenia (2016-2018) 
2. Dostupné dokumentácie na stavebné povolenie a územné rozhodnutie 
3. Urbanistická štúdia Kukučínova (návrh zadania, 2018) 

Štatistiky, literatúra a ostatné relevantné podklady 
1. Štatistické údaje (sčítanie obyvateľov bytov a domov 2001, 2011) 
2. Databáza počtu obyvateľov (Bratislava-Nové Mesto, 2016, 2017, 2018) 
3. Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (Krumpolcová a kol., URBION, 2010) 
4. Metodika pre vypracovanie Územného plánu zóny, Urbion 

Zdroje informácií 
• zbgis.skgeodesy.sk 
• www.bratislava.sk 
• www.banm.sk 
• www.statistics.sk 
• www.datacube.statistics.sk 
• www.geology.sk 
• www.shmu.sk 
• www.enviroportal.sk 
• geoportal.gov.sk 
• mapy.tuzvo.sk 

  

http://www.bratislava.sk/
http://www.banm.sk/
http://www.statistics.sk/
http://www.datacube.statistics.sk/
http://www.geology.sk/
http://www.shmu.sk/
http://www.enviroportal.sk/sk/eia
http://geoportal.gov.sk/
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2 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Riešené územie (RÚ) rovnako aj územie širších vzťahov (ŠV) sa nachádzajú v okrese Bratislava III, 
v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v katastrálnom území č. 804690 Nové Mesto. Hranice sú vy-
medzené na základe rámcovej špecifikácie obstarávateľa (v prílohe zmluvy) a ďalej spresnené v etape 
prieskumy a rozbory na úroveň parciel podľa poskytnutej katastrálnej mapy. 

2.1 Riešené územie 
Hranica riešeného územia Územného plánu zóny Zátišie-Hattalova je vymedzená nasledovne: 

• zo severovýchodu: železničnou traťou Bratislava - Komárno 
• z juhovýchodu:  Vajnorskou ulicou 
• z juhozápadu:  Riazanskou ulicou 
• zo severozápadu: Kukučínovou ulicou 

Celková rozloha riešeného územia predstavuje 52,55 ha. Riešené územie zahŕňa 2 celé urbanistické 
obvody (Zátišie a Brezovská ulica) a 3 časti urbanistických obvodov (Pasienky, Filiálna stanica a Ľu-
dová štvrť). 

Tabuľka 1 Prehľad urbanistických obvodov zahrnutých v riešenom území 
Číslo 
UO 

Názov UO Charak-
ter UO3 

Celková rozloha 
UO (ha) 

Rozloha časti 
UO v RÚ (ha) 

Pomer časti UO 
v RÚ k celkovej 
rozlohe UO 

Podiel UO na 
rozlohe RÚ 

66 Pasienky V 95,95 1,61 1,7% 3,1% 

69 Filiálna stanica D 15,93 1,05 6,6% 2,0% 

71 Ľudová štvrť O 18,63 0,97 5,2% 1,8% 

72 Zátišie O 25,21 25,21 100,0% 48,0% 

74 Brezovská ulica O 23,71 23,71 100,0% 45,1% 

 

2.2 Územie širších vzťahov 
Pre účely identifikácie vzájomných funkčno-prevádzkových, kompozično-priestorových, dopravných 
a infraštrukturálnych väzieb riešeného územia, je hranica územia širších vzťahov vymedzená ulicami: 

• zo severovýchodu: Odborárskou, Vajnorskou ulicou a ulicou Za stanicou 
• z juhovýchodu:  Rožňavskou ulicou a Trnavskou cestou 
• z juhozápadu:  Bajkalskou a Jarošovou ulicou 
• zo severozápadu: Račianskou ulicou 

Celková rozloha územia širších vzťahov predstavuje 272,91 ha.   

                                                           
3  O – obytné plochy (v kompaktnej zástavbe, bez priliehajúcich poľnohospodárskych plôch)  
 D – plochy dopravných areálov  
 V – plochy areálov občianskej vybavenosti 
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Schéma 1 Vymedzenie riešeného územia a územia širších vzťahov4 

  

                                                           
4 Podkladová mapa: ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

Podkladová mapa: ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
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3 PRIESKUMY A ROZBORY PRÍRODNÝCH 
PODMIENOK 

3.1 Geomorfologické pomery 
Riešené územie sa podľa geomorfologického členenia (Mazúr, et. Lukniš, 1980) nachádza v západnej 
časti Podunajskej nížiny a v celku Podunajská rovina. 

Tabuľka 2 Zaradenie riešeného územia podľa geomorfologického členenie územia 
Sústava Podsústava Provincia Subprovincia Oblasť Celok 

Alpsko-himaláj-
ska 

Panónska panva Západopanónska 
panva 

Malá Dunajská 
kotlina 

Podunajská ní-
žina 

Podunajská ro-
vina 

Z hľadiska typologického členenia reliéfu (Mazúr, E., In: Atlas krajiny SR, 2002) predstavuje hodno-
tené územie fluviálny reliéf s nepatrným uplatnením litológie. Konkrétne ide o fluviálnu rovinu 
a mladé poklesávajúce morfoštruktúry s agradáciou.  

Riešené územie je charakteristické plochým rovinným georeliéfom, antropogénne rozčleneným, s 
nadmorskou výškou 137 - 138 m n. m. Ide o reliéf sídel s vysokou intenzitou antropogénnych proce-
sov. 

3.2 Geologické pomery 
Z pohľadu inžiniersko-geologickej klasifikácie (IG Mapa SSR, GS SR, 1988) patrí hodnotené územie do 
regiónu neogénnych tektonických vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin, 74 – Podunajská nížina a 
rajóna F – rajón údolných riečnych náplavov so striedaním piesčitých a jemnozrnných zemín. 

Podľa záverečnej správy inžiniersko-geologického prieskumu (WH GEOTREND, s.r.o., Nitra, 2012) sa na 
geologickej stavbe riešeného územia podieľajú sedimenty recentu, kvartéru a neogénu. 

Antropogénne sedimenty (recent) 
Povrch riešeného územia je tvorený antropogénnymi sedimentmi (navážkami) s hrúbkou cca 1,10 až 
1,20 m, lokálne mocnosť navážok predstavuje aj 2,50 m. Materiál navážky je väčšinou hlinito-piesčitý 
s prímesou štrku, kameňov, tehly, lokálne betónu. 

Kvartér 
Kvartér je reprezentovaný komplexom fluviálnych sedimentov. Na povrchu sú usadené povodňové 
ílovito – hlinito - piesčité sedimenty holocénneho veku, ktoré siahajú do hĺbky cca 2,5 – 2,6 m pod 
povrchom terénu. Pod nimi sa nachádzajú pleistocénne štrkové náplavy Dunaja, ktoré siahajú do 
hĺbky cca 10,10 m pod povrch terénu. Lokálne sa v štrkovom súvrství vyskytujú šošovky jemnozrn-
ných piesčito -ílovitých zemín so štrkovými valúnmi, alebo štrkov ílovitých malej hrúbky cca 0,90 m. 
Kvartérne sedimenty v riešenom území dosahujú hrúbku cca 7,5 až 9,0 m. 
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Neogén  
Neogénne sedimenty v riešenom území sa nachádzajú v podloží kvartéru v hĺbke cca 10,10 m pod po-
vrchom terénu. Najvrchnejší stupeň neogénu tvoria sedimenty panónu, ktoré sú zastúpené ílmi, pies-
čitými ílmi a pieskami. 

3.3 Klimatické pomery 
Klimatické pomery sú závislé na hodnotách rozdelenia zrážok, teploty, vlhkosti vzduchu a vetra. Rie-
šené územie patrí k oblasti do teplej až mierne teplej klimatickej oblasti s chladnou a studenou zimou 
s priemerne 50 letnými dňami počas roka, s denným maximom teplôt vzduchu väčším ako 16 °C a ja-
nuárovými teplotami do -3 °C. (Lapin et al., 2002).  

Teplota 
Teplotné pomery dosť súvisia so zrážkovými pomermi. Najteplejším mesiacom je júl s 19° C. Teplota 
ovzdušia klesá so stúpajúcou nadmorskou výškou, je závislá na sklonoch, reliéfnych útvaroch 
a stupňa zelesnenia.  

Tabuľka 3 Priemerné mesačné a priemerné ročné teploty vzduchu v °C v Bratislave za rok 2010 - 2012 
Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

2010 -2,6 0,5 6,0 11,1 15,3 19,7 23,2 19,9 14,5 8,1 7,4 -2,4 10,0 

2011 0,1 -0,2 6,7 13,4 16,4 20,4 19,9 21,4 18,5 10,4 2,9 3,2 11,1 

2012 2,1 -1,9 8,6 11,6 17,3 21,3 22,8 22,5 17,7 10,6 7,0 -0,7 11,6 
Zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní 2010 -  2012, stanica Bratislava - letisko , SHMÚ 

Zrážky 
Priemerné ročné úhrny zrážok v Bratislave za roky 2010 - 2012 roky , ktoré sa pohybujú na úrovni 
476,1 - 794,9 mm, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.   

Tabuľka 4 Priemerné mesačné a priemerné ročné úhrny zrážok (mm) za r. 2010 – 2012 
Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

2010 60,8 16,9 9,9 78,6 139,9 62,3 92,3 139,1 83,4 25,4 48,2 38,1 794,9 

2011 25,0 11,3 36,1 51,2 36,1 127,8 83,0 42,5 13,4 30,6 0,0 19,1 476,1 

2012 77,1 34,5 8,8 18,2 92,5 36,6 85,9 30,9 25,3 79,6 28,4 49,5 567,3 
Zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní 2010 - 2012, stanica Bratislava - letisko , SHMÚ 

Priemerný úhrn zrážok v mm: 

Priemerný úhrn zrážok v 
mm: LHC  

V roku  Vo veget. období  V zimnom období  

 600 - 700  350 - 450  250 - 350  

Veterné pomery 
Bratislava patrí k najveternejším mestám strednej Európy, čo spôsobuje prítomnosť Devínskej a La-
mačskej brány (zúžený priestor medzi Malými Karpatmi a Hainburgskými vrchmi v Rakúsku). V roč-
nom priemere fúka najsilnejší vietor vo februári a v marci, ale aj v novembri. Naopak september je 
v priemere najmenej veterným mesiacom (SHMÚ). Riešené územie sa nachádza v Podunajskej rovine, 
avšak pod svahmi Malých Karpát, ktoré ovplyvňujú veterné pomery v území.  
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3.4 Pôdne pomery 
Potencionálnymi pôdami v riešenom území sú fluvizeme karbonátové, sprievodné fluvizeme glejové 
karbonátové a fluvizeme karbonátové ľahké, z karbonátových aluviálnych sedimentov. Z hľadiska 
pôdnych druhov ide prevažne o pôdy hlinité. 

Prakticky celé riešené územie je prekryté polohou recentných návažok, a to pomerne premennej 
mocnosti. Recentné návažky dosahujú mocnosť od cca 1,2 m až do 1,5 m. 

Vzhľadom na vyššie uvedené môžeme konštatovať, že v riešenom území sa vyskytujú antropické 
pôdy s prevládajúcim degradačným pôdotvorným procesom. Z hľadiska pôdneho typu ide o antro-
zeme, ktoré sú charakteristické dominantným antrozemným Ad-horizontom bez ďalších diagnostic-
kých znakov, prevláda subtyp antrozem modálna. Z hľadiska pôdneho druhu ide o stredne ťažké a ka-
menisté pôdy na fluviálnych sedimentoch. 

3.5 Hydrologické pomery 

Povrchové vody 
Z hľadiska hydrologického členenia zaraďujeme riešené územie do povodia Dunaja, v rámci čiastko-
vých povodí do povodia Dunaja. Čiastkové povodie Dunaja v riešenom území patrí do čiastkového po-
vodia - Dunaj od ústia Moravy po ústie Váhu (4-20-001). 

Z hľadiska typu režimu odtoku (Šimo E., Zaťko M., In: Atlas SSR, 1980) patrí hodnotené územie a jeho 
širšie okolie do vrchovinovo-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku. 

V riešenom území sa nenachádzajú vodné toky ani plochy.  

Vodné toky 
Priemerný mesačný prietok na toku Dunaj, ktorý je hlavným tokom a do ktorého sa vlievajú toky Vy-
drica a Čierny (Karloveský) potok, dosiahol nad riešeným územím (stanica Bratislava) v roku 2010 
hodnotu 2 130 m3.s-1. Minimálny prietok bol zaznamenaný v mesiaci február o hodnote 1099 m3.s-1 
a maximálny v mesiaci jún 8071 m3.s-1.  

Tab. 1 Priemerné mesačné prietoky na toku Dunaj (Bratislava) v roku 2010 (m3.s-1) 
5140 Stanica: Bratislava Tok: Dunaj Staničenie: 1868,75 Plocha: 131 331,1 

Mesiac I.  II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Qm 1384 1355 2123 1802 2481 4023 2384 2871 2318 1471 1471 1891 2130 

Zdroj: Hydrologická ročenka – Povrchové vody 2010, SHMÚ, 2011 

Podzemné vody 
Hodnotené územie a jeho širšie okolie leží v hydrogeologickom rajóne - MG055 Kryštalinikum a me-
zozoikum Juhovýchodnej časti Pezinských Karpát (In: Atlas krajiny SR, 2002). 

Riešené územie sa nachádza v kvartérnom útvare podzemných vôd SK1000300P Medzizrnové pod-
zemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Váh, v ktorom sú ako kolektor-
ské horniny zastúpené najmä fluviálne štrky, piesčité štrky, piesky stratigrafického zaradenia holocén. 
V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje medzizrnová priepustnosť. Priemerný rozsah 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Morava_(rieka)
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
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hrúbky zvodnencov je > 100 m. Generálny smer prúdenia podzemných vôd v aluviálnej nive kvartér-
neho útvaru SK1000300P je viac-menej paralelný s priebehom hlavného toku.  

Chemické zloženie podzemných vôd vykazuje značnú variabilitu so známkami antropogénneho 
ovplyvnenia. Z katiónov a aniónov sa najviac prejavuje Ca2+ a HCO3

-. Vyššie obsahy SO4
2-, Cl- a Na+ sa 

prejavujú najmä v husto osídlených častiach útvaru v Bratislave a okolí Bratislavy. Podľa Palmer – 
Gazdovej klasifikácie sú podzemné vody v útvare SK 1000300P najčastejšie základného výrazného až 
nevýrazného Ca-HCO3 typu, výnimku tvorí objekt 270790 Za Dynamitkou, kde sú podzemné vody zá-
kladného nevýrazného Na-HCO3 typu. Podzemné vody tohto útvaru radíme medzi stredne až vysoko 
mineralizované.  

3.6 Biotické pomery 

Rastlinstvo 
Podľa členenia Slovenska na fytogeograficko-vegetačné oblasti (In: Atlas krajiny SR, 2002) patrí rie-
šené územie do dubovej zóny, nížinnej podzóny, rovinnej oblasti, do nemokraďového okresu, luž-
ného podokresu. 

Potenciálnu prirodzenú vegetáciu v riešenom území tvoria dubovo-hrabové lesy karpatské, (Carici pi-
losae – Carpinenion betuli), zväz Carpinion betuli Issler 1931 em. Mayer 1937 (podľa Michalko, J., 
Geobotanická mapa, 1985).  

Riešené územie sa nachádza v urbanizovanej krajine. Stav a kvalita bioty na tomto území je prime-
raná súčasnému spôsobu využitia územia a jeho blízkeho okolia. Sídelná zeleň je popísaná v kapitole 
14. Prieskumy a rozbory zelene, ochrany prírody a krajiny. 

Živočíšstvo 
Zoograficky z hľadiska limnického biocyklu patrí živočíšstvo riešeného územia do pontokaspickej pro-
vincie, podunajského okresu a západoslovenskej časti. Z hľadiska terestrického biocyklu patrí živočíš-
stvo riešeného územia do provincie stepí a panónskeho úseku, (In: Atlas krajiny SR, 2002). 

Vzhľadom na povahu a polohu riešeného územia sa na jeho ploche vyskytujú nasledovné druhy živo-
číchov s vyššou tendenciou k synantropii, ako napr.: mnohonôžky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda), 
pavúky (Araneida), chrobáky (Coleoptera),bzdochy (Heteroptera), roztoče (Acarina), cikády 
(Auchenorrhyncha), vošky (Aphidinea), blanokrídlovce (Hymenoptera), dvojkrídlovce (Diptera), mo-
týle (Lepidoptera) a slizniaky (Limacidae). Na zeleň riešeného územia sa viaže výskyt napr. týchto dru-
hov vtákov: drozd čierny (Turdus merula), straka obyčajná (Pica pica), vrabec domový (Passer domes-
ticus), havran poľný (Corvus frugilegus) a pod. Z cicavcov napr.: jež západoeurópsky (Erinaceus euro-
peus), potkan obyčajný (Rattus norvegicus), myš domová (Mus musculus) a iné. 
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4 PRIESKUMY A ROZBORY 
PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 
A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA 

4.1 Širšie vzťahy5 
Pre riešené územie, vrátane územia vymedzeného ako širšie vzťahy zóny Zátišie - Hattalova, vyplý-
vajú zo záväznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov najmä nasledovné pri-
ncípy: 

C.1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA 

1.2 CELOMESTSKÉ VZŤAHY 
1.2.1 Priestorové, funkčné a prevádzkové vzťahy 

2. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania, funkčného využitia a prevádzkového rieše-
nia územia mesta v celomestských súvislostiach 

Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania 

• severovýchodný rozvojový smer, zahŕňajúci územia mestských častí Nové Mesto, Rača s oso-
bitným hodnotením územia MČ Vajnory s ťažiskovými priestormi urbanistickej koncepcie a 
kompozície: 

o Račianske mýto (križovanie s vnútorným dopravným okruhom), v priestore Račianska 
- Jarošova (križovanie so stredným dopravným okruhom), predlženie Tomášikovej na 
Račiansku v priestore Biely kríž, 

o so zvýšením mestotvornosti prostredia paralelných pôvodne dopravných radiál Ra-
čianska, Vajnorská, Trnavská a Rožňavská s ťažiskovými uzlami vybavenosti v priesto-
roch Račianske mýto a Trnavské mýto, lokalita Pasienky, s uzlovými priestormi križo-
vania Vajnorskej a Trnavskej s Bajkalskou a Tomášikovou ulicou, 

V rozvoji športu, telovýchovy a zariadení voľného času: 

• rešpektovať a rozvíjať jestvujúce zariadenia športu a rekreácie na území mesta, 
• rešpektovať dlhodobo rezervované plochy pre rozvoj vrcholového a výkonnostného športu a 

športových aktivít vo voľnom čase v MČ Nové Mesto (polyfunkcia s občianskou vybavenos-
ťou), v MČ Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Vajnory, Petržalka, Jarovce, Čunovo vrá-
tane saturovania športových aktivít verejnosti, 

1.2.4 Špecifické požiadavky na priestorové usporiadanie a funkčné využitie na úrovni mestských 
častí 

3. Mestské časti severovýchodného rozvojového smeru mesta – Nové Mesto, Rača, Vajnory  

MC Bratislava - Nové Mesto 
 
                                                           
5 Záväzné regulatívy, vyplývajúce z územného plánu hl. mesta SR Bratislavy pre riešené územie a územie širších vzťahov, sú 
vyhodnotené v samostatnej kapitole č. 14 Zhodnotenie územnoplánovacích dokumentácií. 
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Rešpektovať: 
• lokalitu Pasienky ako športovo-rekreačné centrum a centrum občianskej vybavenosti celo-

mestského až nadmestského významu, so stabilizovaním športových areálov vyhradených 
organizovaným vrcholovým športovým aktivitám. 

Dotvoriť: 
• stavebnú štruktúru priestoru Račianskej, Vajnorskej, Rožňavskej a Trnavskej ulice na mesto-

tvorné radiály, hlavne v uzlových priestoroch ich križovania s okružnými dopravnými systé-
mami mesta, 

• spoločensko-komunikačné centrum celomestského až nadmestského významu v uzlovom 
priestore Filiálka medzi Račianskym mýtom a Trnavským mýtom, rozvoj občianskej vybave-
nosti a bývania, 

• zdevastované a nevyužívané plochy pozdĺž železničnej trate v Zátiší. 

V rámci riešeného územia sú územným plánom hl. mesta SR Bratislavy v rozsahu grafickej časti (viď. 
schéma) definované nasledovné záväzné regulatívy: 

Tabuľka 5 Funkčná a priestorová regulácia územného plánu Bratislavy v riešenom území 
Kód Funkčné územie Funkčné využitie Stav6 Reg. 

101 OBYTNÉ ÚZEMIA Viacpodlažná bytová zástavba SÚ  

102 OBYTNÉ ÚZEMIA Málopodlažná zástavba obytného územia SÚ 
 

201 ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVE-
NOSTI 

OV celomestského a nadmestského významu SÚ, RÚ I, 

502 ZMIEŠANÉ ÚZEMIA Zmiešané územia obchodu, výrob. a nevýrob. služieb SÚ  

1110 ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy SÚ  

 Námestia a ostatné komunikačné plochy a ostatné regulačné prvky v zmysle regulačného 
výkresu. 

  

 

  

                                                           
6 SU – stabilizované územia, RÚ – rozvojové územie 
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Schéma 2 Riešené územie a územie širších vzťahov ÚPN-Z na podklade Územného plánu Bratislavy7 

 

 

  

                                                           
7 Regulačný výkres vrátane zmien a doplnkov 
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Schéma 3 Regulácia funkčného využitia plôch územného plánu mesta v rámci riešeného územia 
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4.2 Urbanistické členenie riešeného územia 
Pre potreby detailnej urbanistickej analýzy bolo riešené územie zóny rozčlenené na základné územné 
jednotky: urbanistické bloky, uličné priestory (ulice) a iné dopravné priestory (koridory železnice). 
Špecifickou časťou riešeného územia je urbanisticky nedefinovaný priestor s označením „X“, ktorý 
predstavuje bývalé územie radových garáží, v súčasnosti bez funkčného využitia (v rozsahu 5,2 % rie-
šeného územia o výmere 2,7 ha). 

Urbanistický blok predstavuje ucelenú časť riešeného územia, vymedzenú ulicami (uličnými 
priestormi) alebo inými dopravnými priestormi, ktorá pozostáva zo zástavby budov s prislúchajúcimi 
verejnými, poloverejnými priestormi alebo neverejnými priestormi. V riešenom území bolo identifi-
kovaných 21 urbanistických blokov, ktoré boli označené jedným písmenom (A-U). Urbanistické bloky 
pokrývajú s výmerou 37,4 ha skoro 3/4 riešeného územia (71,2 %). Hranica medzi blokom a uličným 
priestorom je vymedzená uličnou čiarou.8 

Urbanistický blok má z hľadiska funkčného využívania a hmotovo-priestorového usporiadania zá-
stavby zväčša heterogénny charakter. Z tohto dôvodu je väčšina urbanistických blokov ďalej rozčle-
nená na menšie funkčne a priestorovo homogénnejšie časti – urbanistické subbloky, ktoré sú ozna-
čené písmenom bloku a poradovým číslom subbloku. Väčšinou sú bloky rozdelené na 2 alebo 3 sub-
bloky. Výnimkou je blok N ktorý je rozdelený na 4 subbloky a bloky L, M a P, ktoré ostávajú v celku. 

Uličný priestor predstavuje časť riešeného územia, verejný priestor, ktorý je tvorený ulicou alebo 
vstupným predpriestorom budovy a vymedzený uličnou čiarou. Na území zóny sa nenachádza žiaden 
ucelený centrálny priestor (námestie).9 Uličný priestor je určený na zabezpečenie primárnej obsluhy 
riešeného územia (dopravnej a technickej), dostupnosti a priestupnosti územia a plnenie spoločen-
ských funkcií. Uličné priestory sa s výmerou 11,2 ha podieľajú na 21,2 % riešeného územia. 

Graf 1 Plošný podiel jednotlivých územných jednotiek a ostatných priestorov 

  

                                                           
8 viď. § 12, Pražské stavební předpisy 2018, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,  
9 viď. kapitola č. 4.4.2 Urbanistickej kompozície 
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Schéma 4 Urbanistické členenie riešeného územia 
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Tabuľka 6 Bilancie územných jednotiek 
Územná jednotka Počet prvkov Výmera (ha) Podiel 

Urbanistický blok 21 37,40 71,2% 

Uličný priestor 21 11,16 21,2% 

Iný dopravný priestor 2 1,27 2,4% 

Urbanisticky nedefinovaný priestor (X) 1 2,72 5,2% 

Celkový súčet 45 52,55 100,0% 

 
Priemerná výmera urbanistického bloku je 1,78 ha. Najmenším je obytný blok R s výmerou 0,49 ha, 
väčšina ostatných blokov sa pohybuje v rozmedzí 0,75-2,82 ha okrem blokov B a N, ktoré majú vý-
meru blížiacu sa 6 ha.  

Graf 2 Porovnanie výmery (ha) urbanistických blokov a subblokov 

 

 

Tabuľka 7 Prehľad urbanistických blokov a subblokov 
Kód 
bloku 

Vymedzenie bloku Výmera 
bloku (ha) 

Plošný po-
diel bloku 

Kód sub-
bloku 

Výmera sub-
bloku (ha) 

Podiel sub-
bloku v bloku 

A Kukučínova, Varšavská, Hál-
kova, Riazanská 

2,82 7,5% A1 1,43 50,6% 

A2 0,95 33,8% 

A3 0,44 15,6% 

B Kukučínova, Pluhová, Janoš-
kova, Varšavská 

5,68 15,2% B1 0,29 5,0% 

B2 0,64 11,2% 

B3 4,76 83,8% 

C Pri Dynamitke, Pluhová, Bre-
zovská, Varšavská 

2,23 6,0% C1 0,97 43,3% 

C2 1,27 56,7% 

D Brezovská, Pluhová, Hálkova, 
Varšavská 

2,41 6,4% D1 0,68 28,3% 

D2 1,73 71,7% 

E Hálkova, Pluhová, Halašova, 
Pavlovská 

1,11 3,0% E1 0,80 72,2% 

E2 0,31 27,8% 
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Kód 
bloku 

Vymedzenie bloku Výmera 
bloku (ha) 

Plošný po-
diel bloku 

Kód sub-
bloku 

Výmera sub-
bloku (ha) 

Podiel sub-
bloku v bloku 

F Hálkova, Pavlovská, Halašova, 
Riazanská 

1,02 2,7% F1 0,73 71,6% 

F2 0,29 28,4% 

G Halašova, Lombardiniho, Ma-
kovického, Riazanská 

0,98 2,6% G1 0,38 38,8% 

G2 0,60 61,2% 

H Makovického, Sreznevského, 
Vajnorská, Riazanská 

1,04 2,8% H1 0,54 51,7% 

H2 0,50 48,3% 

I Lamanského, Pluhová, Vaj-
norská, Sreznevského 

0,83 2,2% I1 0,48 58,3% 

I2 0,35 41,7% 

J Halašova, Záborského, Mako-
vického, Lombardiniho 

0,93 2,5% J1 0,19 20,4% 

J2 0,74 79,6% 

K Halašova, Pluhová, Semia-
nova, Záborského 

1,74 4,7% K1 0,39 22,3% 

K2 1,35 77,7% 

L Makovického, Záborského, 
Lamanského, Sreznevského 

0,77 2,1% L1 0,77 100,0% 

M Semianova, Pluhová, Laman-
ského, Záborského 

0,84 2,2% M1 0,84 100,0% 

N Kukučínova, Gavlovičova, 
Hattalova, Pluhová 

5,91 15,8% N1 0,39 6,6% 

N2 0,40 6,8% 

N3 0,45 7,7% 

N4 4,66 78,9% 

O Gavlovičova, územie X, Záti-
šie, Hattalova 

1,79 4,8% O1 0,27 14,9% 

O2 0,32 18,1% 

O3 1,20 67,0% 

P Vajnorská, Zátišie, územie X 1,85 4,9% P1 1,85 100,0% 

Q Hattalova, Gavlovičova, Plu-
hová 

1,04 2,8% Q1 0,80 76,7% 

Q2 0,24 23,3% 

R Gavlovičova, Hattalova, Zá-
vodníkova, Pluhová 

0,49 1,3% R1 0,08 17,2% 

R2 0,41 82,8% 

S Závodníkova, Hattalova, Hala-
šova, Pluhová 

0,75 2,0% S1 0,16 21,6% 

S2 0,59 78,4% 

T Halašova, Zátišie, Tetmaye-
rova, Pluhová 

1,74 4,6% T1 0,74 42,5% 

T2 1,00 57,5% 

U Tetmayerova, Zátišie, Vajnor-
ská, Pluhová 

1,43 3,8% U1 0,67 46,7% 

U2 0,33 22,9% 

U3 0,43 30,4% 

Celkový súčet 37,40 100,0% 
 

37,40  

 

  



ÚPN-Z ZÁTIŠIE-HATTALOVA – PRIESKUMY A ROZBORY  25 

4.3 Dostupnosť a priestupnosť územia a kvalita priesto-
rov 

4.3.1 Prehľad a bilancia priestorov 
Priestory v riešenom území je možné z hľadiska ich dostupnosti a priestupnosti rozdeliť v princípe na 
tri základné typy: 

1. Verejný priestor – ide o nezastavané plochy, verejné priestranstvá prístupné verejnosti bez 
obmedzenia,10 slúžiace na všeobecné užívanie bez ohľadu na vlastnícke vzťahy, 

2. Poloverejný priestor – ide o nezastavané plochy s regulovaným resp. obmedzeným prístu-
pom verejnosti, zvyčajne oplotené alebo inak vymedzené priestory (napr. areály občianskej 
vybavenosti alebo areály výrobno-obslužné), 

3. Neverejný priestor – ide o nezastavané plochy neprístupné verejnosti (napr. pozemky rodin-
ných domov, alebo verejnosti nedostupné výrobno-obslužné areály). 

Graf 3 Všeobecná dostupnosť priestorov 

 

Vysoký podiel verejných priestorov v zóne (51 % s rozlohou 19,43 ha) reprezentujú najmä uličné prie-
story (62 %), verejné priestory urbanistických blokov viazaných zväčša na verejné parky a sídliskové 
formy zástavby (24 %) a potom urbanisticky nedefinovaný priestor X a iné dopravné priestory. 

Z hľadiska jednotlivých urbanistických blokov sú verejnosti najdostupnejšími bloky A a F s viac ako 2/3 
podielom verejných priestorov, čo vyplýva najmä z prevahy sídliskového charakteru zástavby s viac-
podlažnými bytovými domami. Nasledujú bloky D, Q a T, v ktorých je podiel verejných priestorov viac 
ako 2/5. Vyplýva to s lokalizácie verejných parkov v blokoch D a Q a opäť viacpodlažnej obytnej zá-
stavby v bloku T. 

  

                                                           
10 podľa § 2b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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Schéma 5 Analýza všeobecnej dostupnosti priestorov 
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Graf 4 Všeobecná dostupnosť priestorov podľa blokov 

 

4.3.2 Kvalitatívne zhodnotenie verejných a poloverejných priestorov 
V rámci terénnych prieskumov bola v riešenom území analyzovaná kvalita verejných a poloverejných 
priestorov. Je nutné konštatovať, že len nepatrný podiel (8,3%) zo všetkých verejných priestorov je 
možné hodnotiť ako kvalitné alebo esteticky vyhovujúce priestory. Zvyšok verejných priestorov 
(89 %)11 má menšie až vážne funkčné alebo estetické závady. 

Medzi problematické prvky z kompozično-prevádzkového hľadiska je možné zaradiť aj značné zastú-
penie uzavretých areálov prevažne výrobného, resp. skladového charakteru najmä v dotyku s býva-
ním, ktoré sú problematické svojou nepriestupnosťou, vychádzajúc z hmotovo-priestorového uspo-
riadania a funkčnej náplne bez vzájomných interakčných väzieb.  

Graf 5 Kvalitatívne hodnotenie verejných priestorov (bez poloverejných) 

  

                                                           
11 Približne 3 % verejných priestorov neboli vyhodnocované. 
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Schéma 6 Kvalitatívne hodnotenie verejných priestorov 
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Graf 6 Kvalitatívne hodnotenie verejných a poloverejných priestorov podľa územných jednotiek 

 

Kvalitné verejné priestory 
Medzi esteticky najkvalitnejší verejný priestor, ktorý podporuje sociálne interakcie v rámci zóny je 
možné zaradiť verejný park Hálkova v bloku D. Esteticky vyhovujúcim priestorom je časť ulice Riazan-
ská od Vajnorskej ulice po Halašovu ulicu. 

Obrázok 1 Kvalitné verejné priestory 
Park Hálkova Riazanská ulica 

  

Verejné a poloverejné priestory so zníženou kvalitou 

Priestory zahltené statickou dopravou 
Skoro polovica uličných priestorov (najmä Pluhová a Hálkova ulica a ulice v dotyku s rodinnou zástav-
bou) a väčšina priestorov pri viacpodlažných bytových domoch (najmä na Riazanskej, Vajnorskej 
a Pluhovej ulici) je zahltená odstavenými autami, ktoré v týchto priestoroch dominujú, pričom zužujú 
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dopravný profil ulice, obmedzujú chodcov a vo všeobecnosti negatívne ovplyvňujú celkový výzor a es-
tetiku uličných priestorov alebo bezprostredné okolie bytových domov. 

Obrázok 2 Priestory zahltené statickou dopravou 
Dvor BD narohu Vajnorskej a Riazanskej ulice Pavlovská ulica 

  
  
Riazanská 64-66 Riazanská 62-58 

  

Chýbajúce vstupné predpriestory 
Ide o priestory pred Špeciálnou základnou školou a Základnou umeleckou školou na Hálkovej ulici, 
ktoré si si vyžadujú prehodnotenie z hľadiska skvalitnenia nástupných priestorov a zlepšenia ich bez-
bariérovosti. 

Nedostupné priestory 
V riešenom území ide najmä o bariérami zneprístupnené priestory (napr. oplotený priestor na Pluho-
vej ulici pred bytovým domom). 

Nekvalitné verejné a poloverejné priestory 

Esteticky ambivalentné priestory 
Nezáživné priestory bez náplne s nízkou estetickou kvalitou, ktoré nenapĺňajú svoj potenciál. Ide 
najmä o priestory v okolí viacpodlažných bytových domov alebo areály občianskej vybavenosti.  
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Obrázok 3 Esteticky ambivalentné priestory 
Vnútroblok BD na Hálkovej a Pavlovskej ulici Dvor Špeciálnej základnej školy 

  

Esteticky nekvalitné, neusporiadané verejné priestory 
Necelá polovica uličných priestorov bola vyhodnotená ako esteticky problematická a nekvalitná 
vzhľadom na ich z urbanistického hľadiska neefektívne alebo nesprávne usporiadanie s nadmernou 
prevahou spevnených dopravných plôch s nízkym podielom plôch verejnej zelene. Ide najmä o ulice: 
Vajnorská, Riazanská (od Halašovej po Kukučínovu), Kukučínova a Hattalova. 

Obrázok 4 Esteticky nekvalitné, neusporiadané verejné uličné priestory 
Riazanská ulica  

  
  
Kukučínova ulica  
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Zanedbané, potenciálne asociálne priestory 
Verejné priestory, ktoré sú vizuálne nedostupné, skryté pohľadu z uličných priestorov predstavujú 
potenciálny problém z hľadiska bezpečnosti a ich samotnej údržby. Na základe terénneho prieskumu 
je možné konštatovať, že väčšina vnútorných priestorov a predpolí radových garáží v rámci zóny je 
dlhodobo neudržiavaná a z toho dôvodu vyhodnotená ako potenciálne riziko. 

Obrázok 5 Zanedbané, potenciálne asociálne priestory 
Radové garáže na Varšavskej ulici Radové garáže na rohu Hattalovej a Gavlovičovej 

  
  
Radové garáže na Tetmayerovej ulici Radové garáže na Pluhovej ulici 

  

Nefunkčné priestory (bez náplne) 
Ide najmä o urbanisticky nedefinovaný priestor X a blízke okolie s pozostatkami asanovaných rado-
vých garáží a divokými skládkami (viď. kapitola 4.1.1 Prevádzková analýza).  
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4.4 Urbanistická kompozícia 
Riešené územie ako aj územie širších vzťahov je v zmysle územného plánu mesta (vzhľadom na lokali-
záciu v MČ Nové Mesto) zaradené v rámci vnútorného mesta. Z pohľadu mestskej urbanistickej štruk-
túry je možné polohu riešeného územia charakterizovať ako okrajovú, na hranici medzi extenzívnym 
výrobným a kompaktným mestským územím, ktorého fyzickou hranicou je železničný koridor. Sa-
motný urbanistický charakter riešeného územia je veľmi rôznorodý, pozostáva z prevažne otvorených 
alebo polootvorených sídliskových štruktúr, kompaktných malopodlažných obytných štruktúr a vý-
robno-distribučných prevádzok.  

Riešené územie je charakteristické z geomorfologického hľadiska rovinatým terénom a z urbanistic-
kého hľadiska prevažne stabilizovanou kompozičnou kostrou. Výnimkou sú urbanisticky problema-
tické a nefunkčné časti riešeného územia a rozvojové plochy (viď. nasledujúce kapitoly analýzy), ktoré 
v súčasnosti prechádzajú alebo pri ktorých je predpoklad, že v budúcnosti budú prechádzať procesom 
transformácie následkom zvyšujúcej sa atraktivity polohy riešeného územia voči centru mesta.  

4.4.1 Kompozično-prevádzkové osi 
Riešené územie a územie širších vzťahov je charakteristické dlhodobo založenou kostrou kompo-
zično-prevádzkových osí celomestského významu, ktoré sú v zmysle územného plánu mesta vedené 
v uliciach: 

• Račianska (tvorí hranicu širších vzťahov),  
• Vajnorská (tvorí hranicu riešeného územia), 
• Bajkalská-Jarošova a Trnavská cesta (tvorí hranicu pre širšie vzťahy),  
• Tomášikova – predĺženie Tomášikovej ulice po Račiansku ulicu predstavuje významný rozvo-

jový potenciál lokality. 

Medzi osi mestského významu je možné z pohľadu zóny zaradiť ulicu: 

• Riazanská – ako prepojenie Račianskej a Vajnorskej ulice (tvorí hranicu riešeného územia).  

Ostatné kompozično-prevádzkové osi v území so zonálnym významom sú vedené v uliciach: 

• Hálkova (s možnosťou prepojenia na predĺženú Tomášikovu ulicu, pričom je možné z hľadiska 
medzizonálnych vzťahov potenciálne uvažovať aj s prepojením na Odborársku ulicu), 

• Pluhová (s potenciálom prepojenia na Kukučínovu ulicu), 
• Kukučínova. 

4.4.2 Ťažiskové priestory 
Špecifikom riešeného územia je blízkosť 4 kompozičných uzlov celomestského významu stanovených 
v územnom pláne mesta, z toho dva ťažiskové priestory sa nachádzajú v území širších vzťahov a jeden 
priamo v riešenom území. Ide o nasledovné ťažiskové priestory (lokalizované v križovaniach ulíc): 

1. Vajnorská-Tomášikova – ťažiskový priestor reprezentuje v riešenom území rozvojová plocha 
OV celomestského a nadmestského významu (viď. pripravovaný polyfunkčný komplex Záti-
šie). Ťažiskový priestor predstavuje zatiaľ nesformovaný vstup do mesta z Vajnorskej radiály, 
ktorého prvým formujúcim prvkom je výšková budova Lakeside Parku.  
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2. Račianska-Jarošova (v rámci územia širších vzťahov), 
3. Trnavská-Tomášikova (na okraji územia širších vzťahov), 
4. Vinohrady (dopravný uzlový priestor v dotyku s územím širších vzťahov). 

Postupný rozvoj ťažiskových priestorov celomestského významu a rovnako aj kompozičných osí do 
budúcnosti významne ovplyvní aj vývoj samotnej funkčno-prevádzkovej a priestorovej skladby rieše-
ného územia. Dá sa predpokladať, že táto premena okrem rozvojových území zasiahne aj niektoré 
stabilizované územia (najmä v blízkosti uvedených ťažísk a osí), ktoré bude potrebné následne funk-
čne a priestorovo prehodnotiť.  

Obrázok 6 Nesformovaný ťažiskový priestor celomestského významu Vajnorská-Tomášikova 

 

V zmysle územného plánu mesta sa v území širších vzťahov nachádzajú aj ďalšie pre mesto dôležité 
ťažiskové priestory navrhované na križovaniach ulíc: 

• Račianska-Tomášikova v spojitosti s priestorom Biely kríž, 
• Vajnorská-Bajkalská. 

Na obdobnej úrovni (mestský význam) bol v rámci prieskumov a rozborov identifikovaný ťažiskový 
priestor reprezentovaný nákupným centrom Polus. Na úrovni zóny boli následne identifikované 
ďalšie potenciálne ťažiskové priestory, ktoré sa budú kreovať vo vzťahu na predpokladanú transfor-
máciu jednotlivých území: 

• Hálkova – potenciálny ťažiskový priestor zonálneho významu na rozmedzí blokov D, F a E, 
v súčasnosti reprezentovaný najmä parkom a objektmi vybavenosti, s predpokladom rozvoja 
s cieľom vytvorenia hlavného centrálneho priestoru zóny a posilnenia vybavenosti najmä 
v subbloku D2 transformáciou výrobno-logistických prevádzok na funkciu stanovenú územ-
ným plánom mesta – OV celomestského a nadmestského významu, 
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• Kukučínova – potenciálny ťažiskový priestor zonálneho významu lokalizovaný na križovaní 
ulíc Riazanská a Kukučínova, vychádzajúci z lokalizovanej navrhovanej rozvojovej plochy OV 
celomestského a nadmestského významu a podzemnej železničnej stanice v územnom pláne 
mesta, 

• Hattalova – potenciálny ťažiskový priestor lokálneho významu lokalizovaný v priestore súčas-
ného veľkokapacitného parkoviska na križovaní ulíc Hattalova a Pluhová (medzi blokmi C, N 
a Q) s potenciálom vytvorenia lokálneho centrálneho verejného priestoru, 

• Záborského – potenciálny ťažiskový priestor lokálneho významu lokalizovaný v priestore sú-
časného parkoviska na ulici Záborského (medzi blokmi J a K) s potenciálom vytvorenia lokál-
neho centrálneho verejného priestoru. 

Kvalitatívne hodnotenie 
Je potrebné skonštatovať, že v priestore riešeného územia sa okrem dvoch verejne dostupných par-
kových plôch nenachádza žiaden významný ucelený spoločenský priestor – námestie, ktorý by slúžil 
najmä pre slobodné zhromažďovanie, stretávanie sa a voľný pohyb obyvateľov a návštevníkov zóny 
v nadväznosti na významné prvky zástavby. Potenciálom pre umiestnenie takéhoto dôležitého pries-
torového prvku sú práve ťažiskové priestory. 

4.4.3 Výškové budovy 
V území širších vzťahov sa nachádza 6 výškových budov s celomestským pôsobením na panorámu 
mesta.12 V priamom dotyku s riešeným územím sa nachádzajú 3 výškové budovy (Lakeside park a Mil-
lenium Tower I. a II.) a ďalšie dve výškové bytové budovy vo výstavbe v rámci obytného komplexu 
Guthaus (17 a 20 NP). 

Tabuľka 8 Prehľad výškových budov a ostatných budov nad výškovou hladinou zástavby 
Výšková kategória Adresa/názov bu-

dovy 
Lokali-
zácia 

Funkcia Stav NP Výška 
(m) 

Výškové budovy s celomest-
ským pôsobením na mestskú 
panorámu (60 m a viac) 

Lakeside park ŠV OV Stav 21 85 

Polus Millenium 
Tower I. 

ŠV OV Stav 17 74 

Polus Millenium 
Tower II. 

ŠV OV Stav 21 83 

Guthaus ŠV Bývanie Vo výstavbe 17, 20 
 

Tri veže ŠV Bývanie Stav 24 74 

Tri veže ŠV Bývanie Stav 24 74 

Výškové budovy s lokálnym 
pôsobením na mestskú pano-
rámu (46-59 m) 

Polyfunkčný kom-
plex Zátišie 

ŠV OV Zámer 15 
 

Budovy vystupujúce nad pre-
važujúcu hladinu zástavby (do 
46 m) 

Riazanská 68-70 RÚ Bývanie Stav 9 
 

Čs. parašut. 1 ŠV Bývanie Stav 12 
 

Čs. parašut. 11 ŠV Bývanie Stav 12 
 

Čs. parašut. 21 ŠV Bývanie Stav 12 
 

Čs. parašut. 31 ŠV Bývanie Stav 12 
 

                                                           
12 Budova vyššia ako 60 m sa v zmysle návrhu Urbanistickej štúdie výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy 
(9/2016) uvádza ako „výšková budova s celomestským pôsobením“. Budova s relatívnou výškou v rozmedzí 46-59 m sa uvá-
dza ako „výšková budova s lokálnym pôsobením“. 
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Výšková kategória Adresa/názov bu-
dovy 

Lokali-
zácia 

Funkcia Stav NP Výška 
(m) 

Račianska 72 ŠV OV Stav 10 
 

Silo Palma ŠV Výroba a hospod. Stav   

 
V riešenom území je plánovaný zámer umiestnenia administratívnej budovy s 15 NP v rámci poly-
funkčného komplexu Zátišie, ktorú je možné chápať ako výškovú budovu s lokálnym pôsobením na 
mestskú panorámu. Uvedený zámer by v prípade realizácie z kompozičného hľadiska pozitívne posil-
nil ťažiskový priestor, vo väzbe na križovanie ulíc Vajnorská a Tomášikova a jej navrhované predĺže-
nie, ktorému v súčasnosti dominuje výšková budova Lakeside parku. 

Obrázok 7 Budova Millenium Tower II. dominuje uličnému priestoru Vajnorskej ulice 

 

Kvalitatívne hodnotenie 
Z pohľadu riešeného územia je možné konštatovať, že výškové budovy Millenium Tower (najmä bu-
dova č. II.) sú voči prevládajúcej výške zástavby na náprotivnej strane Vajnorskej ulice vo výraznom 
výškovom kontraste, čím narúšajú mestotvornosť a celkovú kompozíciu uličného priestoru Vajnorskej 
ulice. Umiestňovanie vyšších budov sa predpokladá skôr v ťažiskovom uzle Vajnorská-Tomášikova, 
avšak rovnako v adekvátnom pomere voči okoliu. 

Lokalizácia a výška budovy Millenium Tower II. je problematická aj z pohľadu zo samotného rieše-
ného územia. Budova pôsobí rušivo v uličnom pohľade zo Sreznevského ulice a celkovo aj v priehľa-
doch v riešenom území. Nekoncepčnosť umiestnenia výškových budov komplexu Polus a ďalších na 
Bajkalskej ulici je evidentná aj z celomestského hľadiska (viď. celkový panoramatický pohľad).13 

                                                           
13 Kompozične problematické prvky v riešenom území sú vyhodnotené v nasledujúcej kapitole (Výškové členenie zástavby). 
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Obrázok 8 Budova Millenium Tower II. narúša prevažujúcu horizontalitu a výškovú hladinu zástavby 

 

Obrázok 9 Millenium Tower II. narúša priehľad v Sreznevského ulici (pôsobí ako cudzí prvok; ne-
vhodné zakončenie ulice), evidentný je nepomer voči zástavbe rodinných domov ako aj bytových do-
mov riešeného územia 
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Obrázok 10 Nekoncepčná lokalizácia výškových budov v panoráme mesta z hľadiska širších vzťahov 

 

4.4.4 Bariéry 

Líniové bariéry 
Limitujúcimi prvkami v rozvoji potenciálnych väzieb územia na susedné zóny sú línie železničných 
tratí, ktoré lemujú riešené územie zo severozápadnej a severovýchodnej strany, čo prispieva k jeho 
„okrajovému“ charakteru a spôsobuje jeho čiastočnú izoláciu. Práve v týchto polohách by si riešené 
územie vyžadovalo prepojenie na susedné lokality, čo je aj naznačené minimálne v identifikovaných 
chýbajúcich potenciálnych prepojeniach.  

Plošné bariéry 
Plošné bariéry sú hodnotené v rámci kapitoly Dostupnosť a priestupnosť územia. 
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Schéma 7 Urbanistická kompozícia   
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4.5 Podrobná kompozično-priestorová analýza 

4.5.1 Výškové členenie zástavby 
Výšková konfigurácia zástavby v území má logický základ v akcentovaní významných kompozično-pre-
vádzkových osí (napr. Riazanská, Vajnorská alebo Pluhová ulica) pri priemernej výške zástavby 4-7 
nadzemných podlaží (NP), pričom vnútorné polohy riešeného územia (ďalej od existujúcich kompo-
zično-prevádzkových osí) sú prevažne 1-2 podlažné.  

V riešenom území prevláda 1 podlažná zástavba v rozsahu 59,2 %. Nízka zástavba v rozsahu 1-2 NP vo 
všeobecnosti v riešenom území dominuje – pokrýva viac ako 3/4 zastavanej plochy budov (79,4 %). 
Ide rovnako o rodinné domy ako aj o nebytové budovy s rôznym spôsobom využitia (vybavenosť 
alebo výrobno-distribučno-hospodárske aktivity). Budovy s 3-4 NP reprezentujú 12 %, pričom ide 
o podobný mix funkcií. Viacpodlažné budovy (viac ako 4NP) sa podieľajú v území 8,7 %, pričom ide 
najmä o bytové budovy, sekundárne objekty administratívy a inej občianskej vybavenosti.  

Graf 7 Výškové členenie zástavby v riešenom území podľa počtu nadzemných podlaží 

 

Graf 8 Výškové členenie zástavby podľa blokov 
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Schéma 8 Výšková mapa riešeného územia vyjadrená počtom nadzemných podlaží 
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Obrázok 11 Výšková konfigurácia zástavby riešeného územia14 

 

Kvalitatívne zhodnotenie 
Viaceré problémy identifikované vo výškovej konfigurácii zástavby vychádzajú tak z pôvodne nastave-
nej kompozície zástavby ako aj neskorších jej navýšení formou nadstavieb.  

Výškové hrany a neprimeraná výška zástavby 
Problematickými kompozičnými prvkami územia sú najmä výrazné výškové rozdiely medzi susediacou 
zástavbou v riešenom území – tzv. výškové hrany, ktoré presahujú 2 NP (t. j. 3 NP a viac). Uvedené 
výškové hrany, bez uplatnenia postupného výškového prechodu alebo adekvátnej odstupovej vzdia-
lenosti, spôsobujú v riešenom území kompozičnú nerovnováhu v celkovej výškovej konfigurácii zá-
stavby. Najvýraznejšie sa tieto výškové kontrasty prejavujú najmä vo vnútri urbanistických blokov, 
medzi vysokou zástavbou bytových domov a zástavbou rodinných domov v blokoch: 

• blok A medzi Riazanskou ulicou a Varšavskou ulicou, 
• blok F medzi Riazanskou, Hálkovou a Pavlovskou ulicou a Halašovou ulicou, 
• blok G a H medzi Riazanskou ul. a Lombardiniho, Sreznevského, Halašovou a Makovic. ul., 
• blok I medzi Vajnorskou ulicou a Lamanského ulicou, 
• blok U, T, S a R medzi Pluhovou ulicou a ulicou Zátišie. 

Výškovo kontrastujúca zástavba má výrazný podiel na znižovaní všeobecnej kvality priestorov v bez-
prostrednom okolí výškových hrán (najmä v zázemí rodinných domov). Najviditeľnejší je tento kon-
trast v bloku A, kde rozdiel počtu nadzemných podlaží medzi bytovými domami na Riazanskej ulici 
a zástavbou na Varšavskej ulici dosahuje 5-9 NP. Z tohto dôvodu bola výška celej zástavby uvedených 
bytových domov vyhodnotená ako neprimeraná. Z rovnakého dôvodu boli takto vyhodnotené aj dva 

                                                           
14 Zdroj: Google Map 3D 
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bytové domy na Vajnorskej ulici so súčasnou alebo plánovanou výškou 7 NP, kde rozdiel počtu nad-
zemných podlaží voči zástavbe rodinných domov na Lamanského ulici dosahuje až 5 NP. 

Obrázok 12 Príklady výškových hrán (blok A – Riazanská vs Varšavská ulica) 

  
 
Obrázok 13 Príklady neprimeranej výšky zástavby voči okolitej zástavbe zóny 
Blok I – Vajnorská 75-79 (nadstavba BD) Blok A – Riazanská (7-10 NP BD) 

  
 
Vzhľadom k problému výškových hrán a neprimeranej výšky zástavby je možné uvažovať minimálne 
s prehodnotením navýšenia zástavby v najnižšej výškovej hladine (1 NP) a zároveň do budúcnosti ne-
podporovať navyšovanie existujúcich budov so 4 NP a viac, ktoré priamo susedia s najnižšou zástav-
bou. Potenciál možného navýšenia zástavby je teda najmä v budovách s 1-2 NP, najmä vo väzbe na 
existujúce alebo plánované kompozičné osi a ťažiská. 

Nadmerná výška budov 
V rámci riešeného územia boli zároveň identifikované jednotlivé budovy, ktoré svojou výškou výrazne 
prevyšujú okolitú prevažujúcu výškovú hladinu stabilizovanej zástavby, pričom sú umiestnené v rámci 
zástavby bez akéhokoľvek výškového prechodu. V tomto prípade ide o porovnanie rozdielu absolút-
nej výšky stavby (vrátane strechy) voči okoliu, s min. 30 % rozdielom výšky a min. výškou 1 podlažia. 
Výnimku tvoria budovy v exponovaných polohách nároží, ktoré plnia funkciu prirodzeného akcentu. 
V tomto prípade musí byť min. výškový rozdiel výraznejší (min. 50 %). 
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Budovy s nadmernou výškou narúšajú okrem výškovej homogenity zástavby aj ucelenosť uličných 
priestorov. Najohrozenejšia je z tohto pohľadu stabilizovaná obytná zástavba s najnižšou výškovou 
hladinou (1-2 NP), ktorá v súčasnosti čelí tendencii nadstavieb.  

Obrázok 14 Príklady budov s nadmernou výškou voči okolitej zástavbe 
Nadstavba bytového domu Riazanská 68-70 Novostavba na adrese Varšavská 22/A 

  

Príliš nízka zástavba 
Nízku zástavbu, ktorá je voči okolitej hladine príliš nízka, je možné vnímať v rámci stabilizovaného 
územia aj ako rezervu rozvoja. V princípe ide o jednopodlažné budovy s nízkou strechou (napr. ra-
dové garáže alebo budovy OV), ktoré z funkčného hľadiska predstavujú neefektívne využitie územia 
a rovnako ako stavby s neprimeranou/nadmernou výškou narúšajú homogenitu zástavby a znehod-
nocujú uličný priestor. 

Obrázok 15 Príklady budov OV s príliš nízkou výškou voči okolitej zástavbe 
Jednopodlažné budovy na Vajnorskej ulici Budova reštaurácie na Pluhovej ulici 
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Obrázok 16 Príklady radových garáží s príliš nízkou výškou voči okolitej zástavbe na Varšavskej ulici 

  

Uličné pohľady a priehľady 
Nezanedbateľným následkom necitlivého komponovania zástavby sú esteticky narušené uličné po-
hľady a priehľady, v ktorých sú identifikované výškové problémy zjavné (viď nasledujúce obrázky).  

Obrázok 17 Esteticky narušené uličné pohľady a priehľady s výškovo problematickými budovami 
Pohľad z Halašovej ulice na 6 NP solitéry BD  Ulica pri Dynamitke s rušivým priehľadom na BD 

  
  
Pohľad z Brezovskej ulice, uzavretý 7 NP BD Pohľad z Pluhovej ulice – rozdielne výšky zástavby 
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Schéma 9 Kvalitatívne hodnotenie výškovej konfigurácie budov a vzťahov v rámci riešeného územia 
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4.5.2 Strešná krajina 
Rôznorodosť strešnej krajiny je priamo úmerná funkčnej rozmanitosti riešeného územia. V riešenom 
území prevláda podiel plochých striech, ktoré tvoria takmer polovicu zo všetkých druhov (46 %). Plo-
ché strechy prevažujú vo výrobných areáloch, v územiach občianskej vybavenosti a v zástavbe byto-
vých domov z druhej polovice 20. stor. Druhý najvyšší podiel majú sedlové strechy (37 %), ktoré sú 
typické pre individuálnu bytovú výstavbu. Ostatné typy striech majú výrazne nižší podiel.  

Graf 9 Podiel typov striech v riešenom území 

 

Graf 10 Podiel typov striech podľa blokov 
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Schéma 10 Schéma strešnej krajiny 
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Kvalitatívne zhodnotenie 
V riešenom území je možné identifikovať dva typy problémov z hľadiska nesúrodosti strešnej krajiny. 
Prvým sú samostatné budovy s odlišným typom strechy voči okolitým strechám, čím sa výrazne na-
rúša jednotný ráz zástavby. Druhým problémom sú väčšie časti zástavby (zväčša ide o radové bu-
dovy), ktoré z hľadiska strešnej konfigurácie na seba navzájom kompozične nenadväzujú – ide o zá-
stavbu s narušenou kontinuitou strešnej krajiny. Tento problém negatívne ovplyvňuje celkové vníma-
nie zástavby z uličného pohľadu, ktorá môže z dôvodu rozdielnych typov striech pôsobiť napriek kom-
paktnému spôsobu radenia budov nesúrodo až náhodilo.  

Obrázok 18 Príklad nesúrodej konfigurácie rôznych typov striech v radovej zástavbe na ulici Zátišie15 

 

Obrázok 19 Príklady nevhodnej kombinácie rôznych typov striech v radovej zást. z uličného pohľadu 
Ulica Zátišie Záborského ulica 

  

                                                           
15 Zdroj: Google Map 3D 
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Schéma 11 Kvalitatívne hodnotenie konfigurácie striech 
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4.5.3 Spôsob zástavby 
Analýza spôsobu zástavby sa zamerala na pomenovanie charakteristických spôsobov urbanistického 
usporiadania budov v riešenom území. Najvyšší podiel (47,8 %) majú buď kompaktné alebo otvorené 
formy líniovej uličnej zástavby, pričom prevažujúcou formou je radová zástavba, ktorá dosahuje naj-
väčší 29,5 % podiel z riešeného územia.16 Radová a vo všeobecnosti uličná zástavba je reprezento-
vaná najmä zástavbou rodinných a bytových domov. Špecifickou kategóriou s vysokým (pätinovým) 
podielom je zmiešaná zástavba, ktorá združuje rôzne typy usporiadania budov bez možnosti určenia 
prevládajúcej formy, pričom je charakteristická najmä pre výrobno-obslužné areály.  

Graf 11 Spôsob zástavby budov v riešenom území 

 

Graf 12 Spôsob zástavby budov podľa blokov 

  

                                                           
16 z hľadiska zastavanej plochy budov 
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Schéma 12 Analýza spôsobu zástavby budov 
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Kvalitatívne zhodnotenie 
Vyhodnotenie spôsobu zástavby je zamerané na identifikáciu problémov z hľadiska kvality urbanistic-
kého usporiadania budov. Delí sa na dve úrovne: 

1. úroveň pomenováva najmä problémy, vyplývajúce zo súčasného usporiadania zástavby: 
a. Budova narušuje prevažujúci spôsob zástavby 
b. Nesúrodý spôsob zástavby 
c. Nevhodný spôsob zástavby narušujúci uličný priestor 

2. úroveň sa týka najmä rozvojových rezerv a potenciálov: 
a. Chýbajúca zástavba a nárožia 
b. Potrebné prehodnotenie spôsobu zástavby 

Budovy narušujúce prevažujúci spôsob zástavby 
V rámci riešeného územia boli identifikované jednotlivé budovy, ktoré svojim spôsobom umiestnenia 
alebo usporiadaním nerešpektujú prevažujúci charakter a spôsob zástavby budov v okolitej stabilizo-
vanej zástavbe, čím ovplyvňujú aj celkové vnímanie uličného priestoru. Ide najmä o samostatne sto-
jace budovy (solitéry) alebo otvorené formy uličnej zástavby, ktoré sa vyskytujú v prevažujúcej rado-
vej zástavbe rodinných domov. 

Nesúrodý spôsob zástavby 

Identifikovaný nesúrodý spôsob zástavby sa zväčša spája so zmiešaným/rôznorodým spôsobom vyu-
žitia územia. Ide najčastejšie o väčšiu časť územia (napr. subblok), ktoré zahŕňa viaceré rozdielne až 
protichodné typy zástavby z dôvodu chýbajúcej alebo nesprávnej urbanistickej koncepcie, či už na 
začiatku formovania tej konkrétnej časti územia alebo jej postupným pretváraním v čase. Ide najmä 
o subbloky A2 a A3 na Varšavskej ulici, zástavbu na ulici Hattalova (subbloky O1 a O2 a juhovýchodná 
časť subbloku N4). 

Nevhodný spôsob zástavby narušujúci uličný priestor 
Narušenie ucelenosti až dezintegráciu uličného priestoru spôsobujú z väčšej časti nevhodne zvolené 
spôsoby zástavby, ktoré reprezentujú zväčša príliš otvorené sídliskové formy zástavby. V rámci rieše-
ného územia ide o riadkovú zástavbu BD na Riazanskej ulici. 

Obrázok 20 Nevhodný spôsob zástavby, narušujúci uličný priestor na Riazanskej ulici 
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Chýbajúca zástavba a nárožia 
Priestorové rezervy vo forme prieluk alebo prázdnych, nefunkčných území boli identifikované z dô-
vodu ich negatívneho vplyvu na ucelenosť uličných priestorov a celkovo na vyváženosť usporiadania 
zástavby blokov. Vo vnútri riešeného územia ide v menšom rozsahu o nezastavané časti záhrad alebo 
iných plôch, priamo dostupných z uličného priestoru, ktoré sú obklopené existujúcou zástavbou s po-
tenciálom jej dobudovania a scelenia.  

Vo väčšom rozsahu sa priestorové rezervy v riešenom území viažu na exponované nezastavané časti 
blokov najmä vo väzbe na ťažiská a kompozičné osi. Ide o významný rozvojový potenciál zóny, kde sa 
v rámci urbanistického bloku predpokladá možnosť dotvorenia zástavby s akcentom nárožia na križo-
vaní ulíc s cieľom formovania uličného priestoru. V rámci riešeného územia ide o križovanie Varšav-
skej a Kukučínovej ulice a o výrobno-obslužné areály v blokoch U a P na Vajnorskej ulici. 

Obrázok 21 Príklady priestorov chýbajúcej zástavby a nároží na Vajnorskej ulici 
Blok P, oproti Lakeside Park Blok U, oproti areálu Kuchajdy 

  
 

Potrebné prehodnotenie spôsobu zástavby 
Časti riešeného územia, v ktorých bol identifikovaný zmiešaný, nesúrodý alebo inak problematický 
spôsob zástavby, sú z hľadiska hodnotenia kvality spôsobu zástavby vyhodnotené ako územia vyžadu-
júce čiastočnú alebo úplnú zmenu spôsobu zástavby. Vzhľadom na to, že väčšinou ide aj o funkčne 
alebo prevádzkovo problematické priestory, predpokladá sa ich asanácia a vybudovanie novej, pries-
torovo kvalitnejšej urbanistickej štruktúry so zástavbou, ktorá je adekvátna polohe konkrétnej prob-
lémovej časti riešeného územia. V rámci riešeného územia ide o bloky alebo časti blokov B, D, P, U na 
Kukučínovej, Hálkovej a Vajnorskej ulici.  
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Schéma 13 Kvalitatívne hodnotenie spôsobu zástavby budov 
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Prevažujúci spôsob zástavby subblokov 
Pre účely stanovenia dominantného charakteru priestorového usporiadania blokov boli údaje z ana-
lýzy zovšeobecnené s cieľom určenia prevládajúceho spôsobu zástavby pre jednotlivé subbloky. Na-
priek detailnému urbanistickému členeniu územia je nutné konštatovať, že pre necelú polovicu roz-
lohy subblokov (47 %) nie je možné stanoviť dominantný spôsob zástavby (s podielom väčším ako cca 
60 %). V týchto prípadoch ide o subbloky so zmiešanou zástavbou, s kombináciou minimálne dvoch 
alebo viacerých rôznych foriem zástavby, ktoré majú vysoký vzájomný podiel v rámci samotného sub-
bloku.  

Z hľadiska subblokov s identifikovateľným dominantným spôsobom zástavby má najviac subblokov 
(26 zo 45) charakter otvorenej alebo kompaktnej ulicovej zástavby (z toho 17 subblokov s radovou 
zástavbou), pričom pokrývajú približne 2/5 rozlohy subblokov (38,7 %). 

Tabuľka 9 Prevažujúce spôsoby zástavby subblokov 
Blok Subblok Dominantný spôsob zá-

stavby 
Podiel 
ZP 

Prvý prevažujúci spô-
sob zástavby 

Podiel 
ZP 

Druhý prevažujúci 
spôsob zástavby 

Podiel 
ZP 

A A1 Zmiešaná zástavba  Radová zástavba 57,5% Riadková zástavba 42,5% 

A2 Zmiešaná zástavba  Uličná zástavba (vše-
obecne) 

35,8% Radová zástavba 35,5% 

A3 Zmiešaná zástavba  Rastrová zástavba 
(všeobecne) 

40,8% Zástavba solitérov 23,9% 

B B1 Radová zástavba 97,7%     

B2 Polobloková zástavba 82,1%     

B3 Zmiešaná zástavba bez 
špecifikácie 

     

C C1 Radová zástavba 62,7%     

C2 Uličná zástavba (všeo-
becne) 

75,9%     

D D1 Bez zástavby      

D2 Zmiešaná zástavba bez 
špecifikácie 

     

E E1 Multibloková zástavba 76,0%     

E2 Radová zástavba 90,5%     

F F1 Polobloková zástavba 85,2%     

F2 Radová zástavba 93,8%     

G G1 Uličná zástavba (všeo-
becne) 

100,0%     

G2 Zmiešaná zástavba  Radová zástavba 52,0% Uličná zástavba 
(všeobecne) 

36,5% 

H H1 Uličná zástavba (všeo-
becne) 

97,2%     

H2 Radová zástavba 92,9%     

I I1 Uličná zástavba (všeo-
becne) 

72,4%     

I2 Radová zástavba 66,7%     

J J1 Radová zástavba 69,5%     

J2 Radová zástavba 85,1%     
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Blok Subblok Dominantný spôsob zá-
stavby 

Podiel 
ZP 

Prvý prevažujúci spô-
sob zástavby 

Podiel 
ZP 

Druhý prevažujúci 
spôsob zástavby 

Podiel 
ZP 

K K1 Zmiešaná zástavba  Pavilónová zástavba 54,4% Uličná zástavba 
(všeobecne) 

30,7% 

K2 Radová zástavba 70,1%     

L L1 Radová zástavba 72,2%     

M M1 Radová zástavba 85,4%     

N N1 Radová zástavba 72,8%     

N2 Uličná zástavba (všeo-
becne) 

65,4%     

N3 Radová zástavba 79,4%     

N4 Zmiešaná zástavba  Bloková zástavba 36,6% Radová zástavba 29,9% 

O O1 Zástavba solitérov 74,7%     

O2 Zástavba solitérov 100,0%     

O3 Polobloková zástavba 84,8%     

P P1 Zmiešaná zástavba bez 
špecifikácie 

     

Q Q1 Zmiešaná zástavba  Radová zástavba 46,6% Uličná zástavba 
(všeobecne) 

28,5% 

R R1 Uličná zástavba (všeo-
becne) 

98,0%     

R2 Radová zástavba 72,7%     

S S1 Uličná zástavba (všeo-
becne) 

91,2%     

S2 Radová zástavba 72,0%     

T T1 Uličná zástavba (všeo-
becne) 

90,3%     

T2 Radová zástavba 59,4%     

U U1 Uličná zástavba (všeo-
becne) 

88,8%     

U2 Radová zástavba 71,1%     

U3 Monobloková zástavba 95,7%     
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Schéma 14 Spôsob zástavby subblokov 
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4.5.4 Usporiadanie budov voči uličnej a stavebnej čiare 

Vzťah budov k uličnej čiare 
Na základe stanovenej uličnej čiary boli identifikované pozitívne prvky (budovy tvoriace a rešpektu-
júce uličný priestor), problematické narušenia (budovy čiastočne narúšajúce uličný priestor časťami 
budov alebo miernou zmenou orientácie voči ulici) a negatívne prvky (budovy presahujúce za uličnú 
čiaru a neprispievajúce k tvorbe uličného priestoru nevhodnou orientáciou alebo umiestnením).  

Negatívnymi prvkami sú dva výrobno-skladové budovy v bloku D na Hálkovej ulici a v bloku U na Vaj-
norskej ulici, objekt reštaurácie na Pluhovej ulici a budovy radových garáží. Tri 7-10 NP bytové domy 
na Riazanskej ulici sú problematické kvôli ich orientácii, ktorou narúšajú uličný priestor, a ktorý 
v tejto časti ulice preto nie je možné exaktne vymedziť (prelína sa s obytným priestorom budov). 

Graf 13 Usporiadanie budov vzhľadom na uličnú čiaru v riešenom území 

 

Graf 14 Usporiadanie budov vzhľadom na uličnú čiaru podľa blokov 
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Schéma 15 Kvalitatívne hodnotenie usporiadania budov vzhľadom na uličnú čiaru 
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Vzťah budov k stavebnej čiare 
V riešenom území boli pri väčšine urbanistických blokov identifikované klasické hlavné stavebné 
čiary, vnímateľné z ulice. Problematickými časťami územia z hľadiska identifikácie stavebných čiar sú 
bloky A, P, O a územie X, kde vzhľadom na plánovaný rozvoj sa očakávajú zmeny v usporiadaní a tým 
pádom aj stavebných čiar. Pri bloku D sa vzhľadom na funkčno-priestorový nesúlad s územným plá-
nom mesta predpokladá úprava stavebnej čiary pre zlepšenie mestotvornosti. 

Na základe identifikovaných stavebných čiar bolo možné odlíšiť budovy, ktoré stavebnú čiaru nereš-
pektujú. Ide o budovy, presahujúce za stavebnú čiaru smerom do uličného priestoru (4 %) a vzhľa-
dom na prevládajúcu formu radovej zástavby je rovnako problémom aj ustupovanie budovy od sta-
vebnej čiary do vnútra pozemku (4 %). Problematickými sú aj budovy, ktoré neformujú stavebnú 
čiaru, resp. stavebná čiara nie je z pohľadu bloku identifikovateľná (BD na Riazanskej ulici). 

Graf 15 Usporiadanie budov vzhľadom na stavebnú čiaru v riešenom území 

 

Graf 16 Usporiadanie budov vzhľadom na stavebnú čiaru podľa blokov 
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Schéma 16 Kvalitatívne hodnotenie usporiadania budov vzhľadom na stavebnú čiaru 
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4.5.5 Intenzita využitia územia 
V rámci prieskumov a rozborov bola analyzovaná intenzita využitia riešeného územia v členení na na-
sledovné základné typy plôch: 

• zastavané plochy budovami,  
• zastavané plochy inžinierskymi stavbami (IS) resp. spevnené plochy, 
• nezastavané plochy (plochy bez akejkoľvek stavby) – ide prevažne o plochy zelene. 

Intenzita je vyhodnotená pre celé riešené územie ako aj samostatne pre jednotlivé urbanistické bloky 
(A-U) a ostatné urbanistické celky. Z hľadiska celkového hodnotenia riešeného územia je markantný 
výrazný podiel spevnených plôch v rozsahu až 41,6 % (22 ha). Tento podiel vyplýva z množstva do-
pravných a manipulačných plôch lokalizovaných v pôvodných výrobno-obslužných areáloch. 

Graf 17 Celková intenzita využitia územia 

 

Graf 18 Intenzita využitia územia podľa územných jednotiek 
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Zastavané plochy budovami (ZP) 
Medzi najintenzívnejšie zastavané plochy budovami nad 50 % patria obytné bloky J a R vzhľadom 
k menším pozemkom a postupnému zvyšovaniu hustoty zastavanosti. Výrazné intenzity zastavanosti 
budovami majú aj bloky B (45 %) a U (44 %) s priestorovo náročnou výrobno-obslužnou funkciou. 

Zastavané plochy inžinierskymi stavbami, resp. spevnené plochy (SP) 
Intenzitu zastavanosti inžinierskymi stavbami ovplyvňuje miera potreby dopravných alebo manipu-
lačno-prevádzkových plôch. Najvyšší podiel spevnených plôch a tým aj najnižší podiel zelených, neza-
stavaných plôch majú uličné priestory v pomere 86:14 %. Bloky B, D, N, O a P s podielom spevnených 
plôch nad 40 % a blokom U (35 %) predstavujú z dôvodu prevažujúceho výrobno-obslužného a logis-
ticko-distribučného využitia najintenzívnejšie využité bloky.  

Špecifikom v tomto hodnotení je obytný blok A, ktorého podiel spevnených dosahuje až 37 %, čo je 
pre túto funkciu neprimerané, ktoré sú reprezentované najmä rozsiahlymi plochami parkovísk, vzhľa-
dom na vysokú hustotu bytov a obyvateľov. 

Nezastavané plochy 
Približne tretinu riešeného územia tvoria nezastavané plochy (30,3 %). Medzi nezastavané plochy sa 
radia najmä plochy zelene a iné nezastavané plochy. Najvýraznejší podiel nezastavaných plôch majú 
špecifické časti riešeného územia (územie X a plochy izolačnej zelene pozdĺž železničnej trate).  

Medzi bloky s najvyšším podielom plôch zelene nad 50 % patria obytné bloky K, C a S, pričom ide 
o bloky prevažne individuálnej bytovej výstavby.  

Najnižšie zastúpenie nezastavaných plôch s menej ako 17 % majú bloky B, D a N, pričom zreteľne naj-
nižší podiel má z nich plošne rozsiahly blok B (8,7 %). Vzhľadom k zhoršujúcim sa klimatickým pod-
mienkam na území mesta ide o alarmujúco nízke podiely. Do tohto hodnotenia spadajú aj uličné prie-
story s veľmi nízkym podielom zelene (len 13,6 %). Ďalším blokom s nízkym podielom tesne nad 20 % 
nezastavaných plôch je blok U. Blokom s nízkym podielom zelene (29 %) vzhľadom na prevažne 
obytnú funkciu je blok A. 
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Schéma 17 Intenzita využitia územia  
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4.6 Podrobná funkčno-prevádzková analýza 

4.6.1 Prevádzková analýza 
Prevádzková analýza sa zameriava na vyhodnotenie aktuálneho stavu využívania územia z prevádzko-
vého hľadiska. Sledujú sa nasledovné stavy: využívané, čiastočne využívané a nevyužívané územie. 
Špeciálnou kategóriou sú stavby využívané na iný účel, pre ktorý sú určené (bývanie sociálne vylúče-
ných skupín v radových garážach).  

Graf 19 Prevádzková analýza v rámci riešeného územia 

 

Z terénneho prieskumu vyplýva, že skoro desatina riešeného územia (4,73 ha) nie je využívaná na žia-
den účel. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že väčšina nefunkčných území a stavieb sa nachádza 
v severovýchodnej časti územia, v páse medzi ulicami Zátišie a Hattalova a železničnou traťou. 

Graf 20 Prevádzková analýza podľa územných jednotiek 
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Nevyužívané a nefunkčné územia a stavby využívané na iný účel 
Medzi najrozsiahlejšie nevyužívané časti zóny patria územným plánom mesta definovaná rozvojová 
plocha nachádzajúca sa vo východnom cípe riešeného územia (blok P a územie X) medzi ulicami Vaj-
norská a Zátišie (v súčasnosti využívaná pre účely dožívajúceho výrobno-skladového areálu). Ďalšími 
sú dlhodobo nevyužívané alebo zanedbané objekty v existujúcej zástavbe. 

Nevyužívané časti územia pozdĺž železničnej trate (bloky N, O, P a územie X) spadajú pod navrhované 
predĺženie Tomášikovej ulice. Územie X pôvodne slúžilo dopravnej funkcii (rozsiahle územie radových 
garáží), ktorých intenzita užívania postupne klesala až do bodu, kedy veľkú časť obývali sociálne vylú-
čené skupiny. V súčasnosti je prevažná časť garáží po asanácii, územie vo veľkej miere pokrývajú ne-
legálne skládky a pár zachovaných stavieb radových garáží, ktoré stále slúžia na bývanie sociálne vylú-
čených skupín. 

Obrázok 22 Nevyužívané územie pozdĺž železničnej trate (asanované radové garáže, nelegálne 
skládky odpadu) v urbanisticky nedefinovanom území (X) 

  

 
Obrázok 23 Bývanie sociálne vylúčených skupín v existujúcich stavbách radových garáží v urbanisticky 
nedefinovanom území (X) 

  

 

Čiastočne využívané územia 
Čiastočné využitie existujúcich kapacít je na základe prieskumu identifikovateľné v bloku B, ktorý pô-
sobí ako súbor dožívajúcich areálov s rozdrobenými funkciami a obmedzenou prevádzkou.  
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Schéma 18 Prehľad prevádzkového hodnotenia riešeného územia 
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4.6.2 Analýza funkčnej skladby riešeného územia 

Bilancia funkčného využitia riešeného územia 

Plošná bilancia 
Analýza sa zameriava na vyhodnotenie funkčného využitia v rozsahu základných funkčných zložiek 
(funkčných kategórií), ktoré v generalizovanej forme reprezentujú konkrétne funkcie zobrazené v gra-
fickej časti.17 Celkovo najväčší podiel v riešenom území z hľadiska rozlohy majú stavby dopravnej in-
fraštruktúry (43 %). Nadštandardné zastúpenie dopravných inžinierskych stavieb vyplýva z existencie 
veľkého počtu výrobných a distribučných areálov s rozsiahlymi manipulačnými plochami a niektorých 
nadmerne profilovaných uličných priestorov pre dopravnú funkciu s nízkym podielom zelene.  

Zeleň má v riešenom území štvrtinové zastúpenie pričom je reprezentovaná najmä plochami zelene 
rodinných domov (45 %), plochami zelene bytových domov (18 %) a ostatnými plochami zelene 
(18 %). Verejne dostupným priestorom dominujú ostatné plochy zelene, v neverejných priestoroch 
prevažujú plochy zelene rodinných domov. 

Graf 21 Podiel funkčných zložiek v rámci riešeného územia (plošná rozloha)18 

  

Analýza ďalej skúma podiel základných funkčných zložiek v jednotlivých urbanistických blokoch (A-U), 
urbanisticky nedefinovanom priestore (X), uličných priestoroch (UP) a iných dopravných priestoroch 

                                                           
17 viď. výkres č. 2 Komplexný urbanistický rozbor 
18 Grafy vyjadrujú plošné bilancie funkcií všetkých nezastavaných plôch, plôch zastavaných inžinierskymi stavbami a plôch 
zastavaných budovami (ZP).  
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(DP). Nasledovný graf prezentuje základný funkčný mix urbanistických blokov, uličných a iných pries-
torov, ktorý bilancuje funkčné zaradenie všetkých plôch a stavieb v riešenom území.  

Graf 22 Podiel funkčných zložiek v rámci blokov (plošná rozloha) 

 

Bilancia podlažných plôch budov 
Pri analýze funkčnej skladby budov z hľadiska hrubých podlažných plôch je v rámci zóny evidentná 
dominancia funkcie bývania s polovičným podielom podlažných plôch bytových budov (49 %) a funk-
cia vybavenosti reprezentovaná približne tretinovým podielom budov občianskej vybavenosti (31%). 
Rozdiely pri porovnaní s plošným vyhodnotením zastavaných plôch budov viditeľné najmä pri bývaní, 
výrobe a dopravných budovách, odzrkadľujú odlišnú prevažujúcu výškovú konfiguráciu týchto funk-
čných zložiek.  

Graf 23 Podiel funkčných zložiek budov (podlažná plocha) 
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Graf 24 Podiel funkčných zložiek budov v rámci blokov (podlažná plocha) 

 

Výrobno-obslužný charakter je viditeľný najmä v urbanistických blokoch B, D, N, P a U. Na základe 
predošlej analýzy skladby funkčných zložiek blokov je možné konštatovať, že najproblematickejšími 
z hľadiska kombinácie vzájomne nekompatibilných funkcií výroby alebo hospodárskych prevádzok 
a bývania sú bloky B, K, N a U. 
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Schéma 19 Prehľad funkčnej skladby v riešenom území v členení podľa základných funkčných zložiek 
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Prevažujúce funkčné využitie blokov 
Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že riešené územie zóny má polyfunkčný charakter s prevahou 
funkcie bývania a vybavenosti. V riešenom území sa zároveň nachádzajú v menšej miere výrobno-ob-
služné prevádzky, ktoré síce v celkovej bilancii nedominujú, sú však roztrúsené približne na polovici 
riešeného územia, pričom výrazne ovplyvňujú samotnú funkčnú skladbu blokov. Lokalizované sú 
najmä v severovýchodných, severných a severozápadných polohách ako pozostatok pôvodného urba-
nistického vývoja zóny.  

Pre účely stanovenia dominantného charakteru funkčného využitia blokov boli údaje podielu podlaž-
ných plôch zovšeobecnené s cieľom určenia prevládajúcej funkčnej zložky. Je nutné konštatovať, že 
pre tretinu plochy blokov nie je možné určiť dominantnú funkciu. V týchto prípadoch ide o bloky so 
zmiešanými funkciami, s kombináciou minimálne dvoch alebo viacerých základných funkčných kate-
górií s vysokým vzájomným podielom v rámci samotného bloku. 

Tabuľka 10 Prevažujúce spôsoby zástavby subblokov 
Blok Dominantná funkčná zložka Podiel 

PP 
Prvý prevažujúca funk-
čná zložka 

Podiel 
PP 

Druhá prevažujúca 
funkčná zložka 

Podiel 
PP 

A Bývanie 88,8%     

B Zmiešané FZ  Výroba a hospodárstvo 40,7% Občianska vybavenosť 40,1% 

C Bývanie 80,6%     

D Zmiešané FZ  Občianska vybavenosť 50,2% Výroba a hospod. 49,1% 

E Občianska vybavenosť 82,1%     

F Bývanie 95,5%     

G Bývanie 85,0%     

H Bývanie 98,0%     

I Bývanie 94,7%     

J Bývanie 63,2%     

K Bývanie 53,6%     

L Bývanie 91,1%     

M Bývanie 64,1%     

N Občianska vybavenosť 65,2%     

O Občianska vybavenosť 78,3%     

P Zmiešané FZ  Občianska vybavenosť 38,1% Výroba a hospod. 35,5% 

Q Zmiešané FZ  Občianska vybavenosť 42,5% Bývanie 39,8% 

R Bývanie 92,4%     

S Bývanie 94,3%     

T Bývanie 77,5%     

U Zmiešané  Občianska vybavenosť 40,5% Bývanie 39,9% 

 
Pre 13 blokov z celkového počtu 21 je možné identifikovať dominantnú funkčnú zložku bývanie, pri-
čom rozloha týchto blokov predstavuje viac ako 2/5 rozlohy blokov územia (43,3 %). Tri bloky s preva-
hou vybavenosti pokrývajú viac ako 1/5 rozlohy (23,5 %). Zostávajúcich 5 blokov je zmiešaných. 
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Schéma 20 Prehľad funkčnej skladby v riešenom území v členení podľa základných funkčných zložiek 
 

  



ÚPN-Z ZÁTIŠIE-HATTALOVA – PRIESKUMY A ROZBORY  75 

Bloky s prevahou bytových domov v kombinácii s rodinnými domami sa nachádzajú pozdĺž ulíc Ria-
zanská, Vajnorská a Pluhová. Bloky s prevahou rodinných domov sú lokalizované vo vnútorných polo-
hách zóny, odklonené od rušných komunikácií. Odhliadnuc od diaľkových priehľadov na výškovú zá-
stavbu širšieho riešeného územia a ulice presýtené statickou dopravou, tieto bloky pôsobia charakte-
rom pokojného „vidieckeho“ prostredia.  

Bilancia funkčného využitia z hľadiska typov priestorov 
Vzťah podielu funkčných kategórií nezastavaných plôch a zastavaných plôch inžinierskymi stavbami 
voči všeobecnej dostupnosti priestoru poukazuje na rozdiely v skladbe verejných, poloverejných a ne-
verejných priestorov.  

Graf 25 Podiel funkčných zložiek nezastavaných plôch a zastavaných plôch inžinierskymi stavbami 
podľa jednotlivých typov priestorov 

 

Verejný priestor preukazuje vysokú mieru dopravnej funkčnej zložky (63%) pričom podiel zelene vý-
razne zaostáva (24%). Vysoký podiel dopravnej zložky prinášajú dopravné koridory Riazanskej a Vaj-
norskej ulice spolu s rozsiahlymi plochami statickej dopravy pri občianskej vybavenosti a bytových 
domoch. Podiel zelene vo verejnom priestore tvoria plochy parkovo upravenej zelene, zeleň v okolí 
bytových domov a ostatné plochy zelene, najmä izolačná zeleň dopravných koridorov.  

Poloverejný priestor tvoria výrobno-obslužné areály (HP Real, Vargem a Gupress), areály občianskej 
vybavenosti (areál školského zariadenia a administratívny areál na ulici Zátišie) a priestory bytových 
domov v južnom cípe zóny. Poloverejný priestor má najvyšší podiel dopravnej zložky (69%) vzhľadom 
k rozsiahlym manipulačným plochám výrobno-obslužných a vybavenostných areálov. Pomerne roz-
siahle plochy zelene vo vybavenostných areáloch a v okolí bytových domov predstavujú takmer treti-
nový podiel v území (29%).  

Neverejný priestor aj napriek vysokému podielu dopravnej zložky (44%) nestráca na kvalite prostre-
dia vďaka pomerne vysokému podielu zelene (52%). Zeleň v tomto prípade zastupujú najmä plochy 
zelene pri rodinných domoch.  
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Kvalitatívne hodnotenie funkčnej skladby riešeného územia 
Funkčná skladba územia v svojej súčasnej podobe obsahuje viaceré problematické prvky. V rámci po-
drobnej analýzy boli vyhodnotené viaceré funkčné nedostatky na zhruba tretine riešeného územia. 

Graf 26 Kvalitatívne hodnotenie funkčnej skladby 

 

Graf 27 Kvalitatívne hodnotenie funkčnej skladby podľa blokov 

 

Funkčné hrany 
Necitlivá kompozícia funkčných zložiek vytvára tzv. funkčné hrany, ktoré identifikujú miesta dotyku 
najvýraznejšie kontrastujúcich až vzájomne nekompatibilných funkčných kategórií. Medzi najvýraz-
nejšie kontrasty v zóne patrí stret bývania s výrobou (areálov Vargem, Spektra, Tercoplast). Ide o už 
spomínané bloky B, N a U s priamym kontaktom výrobno-obslužnej a obytnej funkcie a následne aj 
bloky D a O, ktoré sú oddelené od obytných území uličným priestorom.  
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Prevádzkový charakter a denný rytmus týchto dvoch funkčných zložiek je značne odlišný. Areály svo-
jou uzavretou podobou výrazne znižujú kvalitu okolitých verejných priestorov. Tranzit nákladnej do-
pravy kladie zvýšené nároky na dopravnú infraštruktúru zóny. 

Neefektívny spôsob využitia územia 
Neefektívny spôsob využitia územia sa týka početných lokalít radových garáží, rozsiahlych súvislých 
plôch statickej dopravy (parkoviská) a neefektívne využitého areálu administratívy na ulici Zátišie. Ra-
dové garáže predstavujú zastaraný spôsob odstavenia osobných automobilov obyvateľov bytových 
domov. Monofunkčný ráz stavebného riešenia spolu s neosobným charakterom rozsiahlych spevne-
ných plôch výrazne znižuje kvalitu prostredia. Napriek rozsiahlemu plošnému záberu neprinášajú ra-
dové garáže progresívny spôsob riešenia statickej dopravy.  

Rovnako problematický spôsob riešenia statickej dopravy predstavujú rozsiahle plochy parkovacích 
státí na teréne. Negatívny vplyv na verejný priestor majú nekvalitne vybudované parkovacie plochy 
s výlučným cieľom lokalizácie maximálneho počtu parkovacích miest na úkor iných funkcií. 

Areál administratívy na ulici Zátišie v súčasnosti predstavuje súbor jednopodlažných administratív-
nych budov spolu s parkovacími plochami a plochami zelene. Intenzita zástavby vzhľadom na význam 
lokality nenapĺňa svoj potenciál. 

Územia s nevhodnou alebo nesúrodou kombináciou funkcií 
Nevhodná alebo nesúrodá kombinácia funkcií sa nachádza v priestore pozdĺž ulice Hattalova a želez-
ničnej trate. Ide o kombináciu areálov výroby, sociálnych služieb, administratívy a nefunkčných opus-
tených areálov. Predmetné územie pôsobí chaotickým dojmom po funkčnej aj priestorovej stránke. 

Obrázok 24 Územia s nevhodnou alebo nesúrodou kombináciou funkcií 

 

 

Územia s problematickou funkciou vzhľadom na polohu a význam lokality 
Problematickosť výrobno-skladových areálov (Spektra a Tercoplast) spočíva nielen vo funkčnej náplni 
a nevhodnom spôsobe zástavby ale najmä v ich lokalizácii v zóne. Tieto areály svojou nevhodnou 
funkčnou náplňou vo významných polohách zóny zamedzujú posilneniu mestského charakteru úze-
mia a vzniku potenciálnych zonálnych alebo lokálnych ťažísk. 

Areál Spektra sa nachádza v centrálnej polohe riešeného územia. Význam a potenciál lokality rastie 
spolu so susediacim parkom a areálom Základnej a Umeleckej školy. Areál predstavuje významný po-
tenciál pre formovanie vybavenostného centra zóny vo väzbe na funkčnú reguláciu územného plánu 
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mesta. Areál Tercoplast sa nachádza v ťažisku Vajnorská-Tomášikova na kompozičnej línii Vajnorskej 
ulice v križovaní s ulicou Zátišie (navrhovaný dopravný uzol Vajnorská – Predĺženie Tomáškovej). 

Obrázok 25 Územia s problematickou funkciou vzhľadom na polohu a význam lokality 

Areál Tercoplast Areál Spektra 

  

Územia vhodné na funkčnú transformáciu 
Územie zóny svojou polohou v rámci vnútorného mesta predstavuje potenciál transformácie proble-
matických výrobno-obslužných areálov na kvalitnejšiu urbanistickú štruktúru. Proces transformácie 
v súčasnosti inicializujú dva areály v zóne (východný cíp územia vo vlastníctve Digesta a severozá-
padný areál vo vlastníctve Vargem). 

Obrázok 26 Územia vhodné na funkčnú transformáciu 

Areál Vargem Areál Digesta 
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Schéma 21 Kvalitatívne hodnotenie funkčnej skladby v riešenom území  
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4.7 Vyhodnotenie súčasného spôsobu funkčného vyu-
žívania a priestorového usporiadania vo vzťahu k 
regulácii Územného plánu hl. m. SR Bratislava 

Na základe podrobnej funkčnej a priestorovej analýzy riešeného územia bolo možné porovnať sú-
časný stav riešeného územia so záväznými regulatívmi územného plánu mesta a identifikovať stavby, 
ktoré nie sú s uvedenými regulatívmi v súlade. Bolo identifikovaných 81 stavieb, ktoré sa nachádzajú 
v blokoch zobrazených v nasledovnom grafe.  

Graf 28 Vyhodnotenie súladu a nesúladu s územným plánom mesta na celé riešené územie (plocha 
stavieb) 

 

Graf 29 Vyhodnotenie súladu a nesúladu s územným plánom mesta podľa územných jednotiek 
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Blok B 
Časť budovy patriaceho Slovenskej pošte a Telekom SK je využívaný na funkciu skladových areálov, 
distribučných centier a logistických parkov, ktorá je nie je v súlade s reguláciou špecifikovanou v zá-
väznej časti územného plánu mesta pre územie s kódom 201.  

Budovy Ubytovne a bistra u Adama a bytový dom, podľa špecifikovanej regulácie územia s kódom 
502 v územnom pláne mesta je neprípustná.  

Prevažná časť budovy Printline, využívaná na výrobu, je podľa špecifikovanej regulácie územia s kó-
dom 102 v územnom pláne mesta neprípustná.  

Blok C 
V stabilizovanom území rodinných domov podľa regulácie s kódom 102 v územnom pláne mesta, bu-
dova malopodlažného bytového domu nie je funkčne prípustná. 

Blok D 
V stabilizovanom území občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s kódom 
201 špecifikovanom v územnom pláne mesta je neprípustná funkcia skladových areálov, distribuč-
ných centier a logistických parkov, ktorá sa nachádza v budovách bloku D. 

Budovy ležiace na pomedzí regulačných blokov 1110 a 201 majú neprípustnú funkciu stavieb a zaria-
dení, ktorá je špecifikovaná v územnom pláne mesta s kódom 1110.  

Blok K 
Časť budov Ekopodniku VPS s funkciu areálov priemyselných podnikov je podľa regulácie s kódom 
102 v územnom pláne mesta neprípustná. 

Blok L 
V stabilizovanom území rodinných domov s kódom 102 podľa územného plánu mesta sa nachádzajú 
dve budovy malopodlažných domov, ktorých funkčne využitie je v území s kódom 102 neprípustné. 

Blok M 
V stabilizovaných územiach rodinných domov podľa regulácie s kódom 102 územného plánu mesta 
má budova malopodlažného bytového domu neprípustnú funkciu. 

Blok N 
Podľa regulácie s kódom 1130 územného plánu mesta má časť dvoch administratívnych budov MV SR 
a ďalšie dve budovy neprípustnú funkciu.  

Podľa regulácie s kódom 502 územného plánu mesta má budova tlačiarne Gupress s využitím 
na funkciou zariadenia priemyselnej výroby má neprípustnú funkciu. 

Blok O 
Podľa regulácie s kódom 502 územného plánu mesta, budova Domovu sv. Jána z Boha a k nemu pri-
slúchajúce budovy majú neprípustnú funkciu areálových zariadení občianskej vybavenosti  
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Blok P 
V bloku P je v nesúlade s územným plánom mesta viacero budov. Všetky z nich majú neprípustnú 
funkciu areálov priemyselných podnikov podľa regulácie s kódom 201 územného plánu mesta.  

Blok S 
Podľa regulácie s kódom 102 územného plánu mesta, má 6-podlažný bytový dom neprípustnú funk-
ciu bytových domov nad 4 nadzemné podlažia. Bytový dom bol pôvodne 4-podlažný, neskôr bol nad-
stavaný. 

Blok U 
V bloku U majú neprípustnú funkciu 4 budovy nachádzajúce sa v stabilizovanom území zmiešaného 
územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných. Neprípustnú funkciu bytových domov má By-
tový dom. Neprípustnú funkciu areálového zariadenia občianskej vybavenosti má Administratívna bu-
dova. Neprípustnú funkciu areálov priemyselných podnikov má Areál Tercoplast a.s. 
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Schéma 22 Vyhodnotenie súladu súčasného využitia a usporiadania na podklade regulačného výkresu 
Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy 
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5 PRIESKUMY A ROZBORY 
DEMOGRAFICKÉHO POTENCIÁLU 

V mestskej časti k 21.05.2011 trvalo bývalo 36 314 obyvateľov z toho 16 553 mužov a 19 761 žien, 
v cca 18 576 b. j. Hustota obyvateľov predstavuje 968 obyvateľov na km2.  

5.1 Analýza vývoja obyvateľstva 

5.1.1 Vývoj obyvateľstva v mestskej časti 
V mestskej časti má vývoj obyvateľstva od posledného sčítania v roku 2011 stúpajúcu tendenciu (ná-
rast o 1956 obyvateľov v roku 2017). V intercenzálnom období 1991 - 2001 sa prejavilo zníženie 
počtu obyvateľov (o 3 070). Z hľadiska pohlaví prevláda v roku 2017 počet žien v pomere 53,90 % žien 
k 46,10% mužov.  

Tabuľka 11 Vývoj obyvateľov v MČ Nové Mesto19 
Rok Celkom Index vývoja Muži Podiel mužov Ženy Podiel žien 

1991 40 317 1,000 18 459 45,78 21 858 54,22 

2002 37 247 0,924 16 841 45,21 20 406 54,79 

2011 36 526 0,906 16 676 45,66 19 850 54,34 

2012 36 622 0,908 16 687 45,57 19 935 54,43 

2013 36 816 0,913 16 742 45,47 20 074 54,53 

2014 36 990 0,917 16 848,5 45,55 20 141,5 54,45 

2015 37 358 0,926 17 063,5 45,68 20 294,5 54,32 

2016 38 002 0,943 17 426 45,86 20 576 54,14 

2017 38 482 0,954 17 737 46,10 20 745 53,90 

2018 38 938 0,966 17 981 46,18 20 957 53,82 

 
Graf 30 Vývoj počtu obyvateľov v MČ Nové Mesto 

 

                                                           
19 Zdroj: Stav trvale bývajúceho obyvateľstva na konci obdobia, Počet obyvateľov podľa pohlavia – obce (ročne) [om7101rr],  
Štatistický úrad SR 

40 317
37 247 36 526 36 622 36 816 36 990 37 358 38 002 38 482 38 938

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

1991 2002 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



ÚPN-Z ZÁTIŠIE-HATTALOVA – PRIESKUMY A ROZBORY  85 

Tabuľka 12 Vývoj prirodzených prírastkov a migrácia obyvateľov v MČ Nové Mesto od roku 200120 
Rok Celkom Prir. prí-

rastok 
Migrácia Saldo Mig-

rácia 
Celkový prí-
rastok Naro-

dení 
Zomrelí Prisť. Odsťahov. 

2001 273 515 -242 1178 948 230 -12 

2002 306 518 -212 1240 1131 109 -103 

2003 308 511 -203 1048 995 53 -150 

2004 338 482 -144 1128 951 177 33 

2005 347 587 -240 1243 1093 150 -90 

2006 404 690 -286 1290 1129 161 -125 

2007 383 571 -188 1355 1034 321 133 

2008 401 515 -114 1489 1100 389 275 

2009 490 494 -4 1378 919 459 455 

2010 483 548 -65 1408 1083 325 260 

2011 482 496 -14 1449 1017 432 418 

2012 498 521 -23 1287 1072 215 192 

2013 504 511 -7 1279 1076 203 196 

2014 532 459 73 1260 1181 79 152 

2015 541 488 53 1681 1150 531 584 

2016 560 519 41 1587 1276 311 352 

2017 595 510 85 1626 1231 395 480 

 
Z hľadiska hodnotenia prirodzených prírastok za obdobie od roku 2001 po súčasnosť možno konšta-
tovať, že v  období do roku 2014 má MČ nepriaznivý vývoj. Od roku 2014 je evidované plusové saldo 
prirodzených prírastkov. Migračné saldo má v rovnakom období od roku 2001 plusovú hodnotu, čo 
zabezpečuje MČ od roku 2007 plusové hodnoty v celkovom prírastku obyvateľov. 

Graf 31 Vývoj celkového prírastku obyvateľov v MČ Nové Mesto 

 

                                                           
20 Zdroj: Prírastok obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7103rr], Štatistický úrad SR 
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5.1.2 Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v mestskej časti 

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva MČ Nové Mesto je za posledných 17 rokov veľmi rozdielny. Na-
príklad podiel obyvateľov v predproduktívnom veku klesol od roku 2001 do roku 2007 o hodnotu 0,8 
%, od roku 2007 do roku 2017 má stúpajúcu tendenciu o 4,96 %. Na druhej strane vývoj obyvateľov 
v poproduktívnom veku kontinuálne klesal od roku 2001 do roku 2010 o hodnotu 3,46 %. V roku 
2011 je zaznamenaný nárast, ale v následných rokoch kontinuálne až po súčasnosť (rok 2017) dochá-
dza k poklesu zastúpenia tejto skupiny. Hoci táto veková zložka klesá, v pomere k zložke obyvateľov 
v predproduktívnom veku zaznamenáva vyššie zastúpenie o 1,32 % (rok 2017) 

Tabuľka 13 Vývoj vekovej skladby obyvateľstva v MČ Nové Mesto od roku 2001 - 2017 
Kategória 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0-14 12,69 % 12,51 % 12,24 % 12,04 % 11,95 % 11,89 % 11,99 % 12,00 % 12,45 % 12,91 % 

15-64 65,92 % 66,44 % 66,98 % 67,58 % 67,96 % 68,65 % 68,99 % 69,40 % 69,29 % 69,16 % 

65 a viac 21,39 % 21,05 % 20,78 % 20,38 % 20,09 % 19,46 % 19,02 % 18,60 % 18,25 % 17,93 % 

Spolu: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Kategória 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0-14 13,73 % 14,30 % 14,84 % 15,33 % 15,72 % 16,35 % 16,95 % 

15-64 67,08 % 66,75 % 66,34 % 65,94 % 65,69 % 65,16 % 64,77 % 

65 a viac 19,19 % 18,96 % 18,82 % 18,73 % 18,59 % 18,48 % 18,27 % 

Spolu: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Zdroj: ŠÚ SR 

Graf 32 Vývoj vekovej skladby obyvateľstva v MČ Nové Mesto od roku 2001 
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5.1.3 Vývoj obyvateľstva v riešenom území podľa štatistických údajov 
Vo vymedzenom riešenom území zóny sa nachádza zastúpenie individuálnej a hromadnej obytnej zá-
stavby s trvalo bývajúcim obyvateľstvom. V urbanistickom obvode Zátišie prevláda individuálna by-
tová výstavba prevažne v uliciach Lombardiniho, Záborského a Sreznevského (ulice mimo hlavných 
komunikácií).  

Tabuľka 14 Vývoj obyvateľstva v riešenom území a MČ Nové Mesto v rokoch 2002-2017 
Skúmaná oblasť 2002 2011 2017 

spolu index vývoja spolu index vývoja spolu index vývoja 

UO Zátišie 1690 1,0 1599 0,95 - - 

UO Brezovská ulica 1029 1,0 884 0,85   

Bratislava – mestská časť Nové Mesto 37 247 1,0 36 526 0,906 38 482 0,954 

Zdroj: ŠÚ SR – SODB, DATAcube  

Graf 33 Vývoj počtu obyvateľov v riešenom území (UO Zátišie, UO Brezovská ulica) a MČ Nové Mesto 

 

Podľa výsledkov zo sčítania v roku 2011 sa v UO Zátišie bolo evidovaných celkom 1599 trvalo bývajú-
cich obyvateľov, z čoho bolo 902 žien. V UO Brezová ulica bolo podľa sčítania v roku 2011 celkom 884 
obyvateľov, z čoho bolo 507 žien.  Z hľadiska pohlavnej štruktúry obyvateľstva ženy tvoria z celko-
vého počtu obidvoch UO 56,74 %. Podiel žien je porovnateľný s ostatnými časťami Bratislavy, kde tiež 
prevažujú ženy.  

5.1.4 Predpokladaný stav obyvateľstva v riešenom území podľa bytovej 
skladby 

Základná bilancia obyvateľov 
Vzhľadom na nedostupnosť aktuálnych údajov o počte obyvateľov v riešenom území, predstavujú na-
sledovné bilancie odhad predpokladaného (maximálneho) počtu obyvateľov podľa priemernej oblož-
nosti jednotlivých veľkostných kategórii bytov. Stav obyvateľov teda vychádza zo spracovaných do-
stupných údajov o bytových domoch v riešenom území.21 

Tabuľka 15 Predpokladaný počet obyvateľov podľa typov bytových budov 
Bytové budovy Byty Podiel bytov Obyvatelia Podiel obyvateľov 

Rodinný dom 309 20,4% 927 27,0% 

                                                           
21 Viď. kapitola 5.2.3 Stav domového a bytového fondu v riešenom území podľa prieskumu 
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Bytové budovy Byty Podiel bytov Obyvatelia Podiel obyvateľov 

Bytový dom malopodlažný 310 20,5% 773 22,5% 

Bytový dom viacpodlažný 893 59,1% 1731 50,5% 

Celkový súčet 1512 100,0% 3431 100,0% 

 

Graf 34 Podiel predpokladaného počtu obyvateľov v riešenom území podľa typov bytových budov 

 

Hustota obyvateľov 
Hustota obyvateľov v bloku alebo subbloku vyjadruje počet obyvateľov na 1 hektár, pričom vychádza 
z výpočtov predpokladaného počtu obyvateľov. 

Hustota obyvateľov podľa blokov 
Graf 35 Hustota obyvateľov na ha podľa blokov 
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Na základe vypočítanej hustoty obyvateľov je možné charakterizovať jednotlivé bloky a zaradiť podľa 
dosiahnutej hustoty: 

0. V riešenom území sa nachádzajú neobývané výrobno-obslužné urbanistické bloky (D, O, P), 
v rámci ktorých nie je lokalizovaný žiaden druh trvalého bývania. 

1. Urbanistické bloky s najnižšou hustotou obyvateľov (do 20 ob./ha) reprezentujú bloky B a N, 
ktoré predstavujú územia s prevahou výrobno-obslužnej funkcie v kombinácii s bývaním.  

2. Nízka hustota obyvateľov (<100 ob./ha) je reprezentovaná urbanistickými blokmi s prevahou 
zástavby rodinných domov, ktoré sú lokalizované prevažne vo vnútorných polohách územia.  

3. Za strednú hustotu obyvateľov možno považovať bloky obytnej zástavby v kombinácii rodin-
ných a bytových domov (<250 ob./ha). Stredná hustota obyvateľov je charakteristická pre 
kombinovanú bytovú zástavbu Pluhovej a Riazanskej ulice (bloky R, S, T a G).  

4. Najvyššie hustoty obyvateľov v rámci blokov sú lokalizované na frekventovaných líniách Ria-
zanskej a Vajnorskej ulice (bloky A, F, H a I).  

Hustota obyvateľov podľa subblokov 
Hodnotenie hustoty obyvateľov podľa urbanistických blokov a subblokov sa výrazne líši. Podrobná bi-
lancia menších urbanistických celkov zobrazuje detailnejšie rozdiely hustoty obyvateľov. V podrobnom 
hodnotení pribúdajú neobývané územia v rámci urbanistických blokov B, E, K, N, Q, U. Výrazné rozdiely 
hustoty obyvateľov v rámci blokov spôsobujú odlišné formy obytnej zástavby.  

Zástavbu bytových domov s vyšším počtom nadzemných podlaží reprezentuje vysoká hustota 320-745 
obyvateľov na hektár pričom v blokoch A, R, S ide o extrémne hustoty (500-750 obyvateľov na hektár). 
Územia so zástavbou rodinných domov predstavujú priemernú hustotu 50-100 obyvateľov na hektár.  
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Schéma 23 Hustota obyvateľov podľa blokov 
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Schéma 24 Hustota obyvateľov podľa subblokov 
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5.2 Domový a bytový fond 

5.2.1 Stav domového a bytového fondu v mestskej časti 
Podľa výsledkov zo sčítania v roku 2011 bolo v MČ Nové Mesto evidovaných 18 576 obývaných bytov 
a 3259 obývaných domov, z toho 1281 obývaných bytov a 351 obývaných domov v urbanistických ob-
vodoch týkajúcich sa riešeného územia (UO Zátišie a Brezovská ulica). Zároveň bolo v mestskej časti 
v roku 2011 identifikovaných 3598 neobývaných bytov a 316 neobývaných domov.22 

Graf 36 Podiel obývaných a neobývaných bytov a domov v MČ 

 

Graf 37 Podiel obývaných domov a bytov v urbanistických obvodoch týkajúcich sa riešeného územia 
v porovnaní s ostatnými v rámci MČ 

 

5.2.2 Stav domového a bytového fondu v riešenom území podľa štatis-
tických údajov 

Stav bytových budov v roku 2011 v urbanistických obvodoch týkajúcich sa riešeného územia: 

Tabuľka 16 Obývané byty podľa typu domu v ZSJ pre riešené územie, SODB 2011 
ZSJ ID ZSJ Typ domu Spolu 

nezistený rodinný 
dom 

bytový dom ostatné typy 
domov 

2047650 Zátišie 5 188 585 15 793 

2047810 Brezovská ulica 3 90 395 0 488 

Spolu 8 278 980 15 1281 

 

                                                           
22 viď. kapitola č. 17 Prílohy 
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Tabuľka 17 Obývané domy podľa typu domu v ZSJ pre riešené územie, SODB 2011 
ZSJ ID ZSJ Typ domu Spolu 

nezistený rodinný 
dom 

bytový dom ostatné typy 
domov 

2047650 Zátišie 5 168 54 14 241 

2047810 Brezovská ulica 3 84 23 0 110 

Spolu 8 252 77 14 351 

 

5.2.3 Stav domového a bytového fondu v riešenom území podľa prie-
skumu 

Vzhľadom na rozdiely pri porovnaní štatistických údajov zo sčítania s terénnym prieskumom územia 
bola v rámci prieskumov a rozborov realizovaná podrobná analýza stavu domového a bytového 
fondu, ktorá predstavuje sumarizáciu údajov z terénneho prieskumu a ostatných dostupných zdrojov. 

Analýza vychádza z pôvodných projektových dokumentácií bytových domov, získaných z Archívu 
mesta Bratislavy, ktoré slúžili pre stanovenie počtu bytov a ich veľkostnej skladby. Prieskumom v te-
réne bol upresnený aktuálny stav a rozsah zmien domového a bytového fondu. Pre overenie správ-
nosti získaných údajov boli použité informácie z listov vlastníctva katastra nehnuteľností. Okrem ak-
tuálneho stavu domového a bytového fondu analýza zahŕňa aj plánované alebo prebiehajúce zmeny 
stavieb a novostavby, ktoré vyplývajú z platných územných rozhodnutí a stavebných povolení (najmä 
nadstavba bytového domu Vajnorská 69-73 č. rozhodnutia 6575/2017/UKSP/VIDM-57). 

Typy bytových budov v riešenom území je možné členiť do dvoch základných skupín (rodinné domy 
a bytové domy). Bytové domy sa ďalej členia na malopodlažné (max. 4 nadzemné podlažia) a viac-
podlažné (min. 5 nadzemných podlaží). Odlišnosť dvoch základných skupín, ktorá vychádza z odlišnej 
typológie a charakteristických spôsobov zástavby, vyjadrujú nasledovné bilancie. 

Základné bilancie bytových budov 
Počet bytových budov pozostáva z 309 rodinných domov, 20 malopodlažných bytových domov a 16 
viacpodlažných bytových domov. Napriek tomu že v rámci podielu zastavanej plochy dominujú ro-
dinné domy 2/3 zastavanej plochy bytových domov (66 %) a bytové domy len 1/3, svojim podielom 
hrubej nadzemnej podlažnej plochy prevládajú naopak v riešenom území bytové domy s podielom 
viac ako 2/3 v rozsahu 68 % (malopodlažné BD 22 %, viacpodlažné BD 46 %).  

Tabuľka 18 Bilancia bytových budov v riešenom území 
Bytové budovy Počet budov Zastavaná plo-

cha (m²) 
Podiel zastava-
nej plochy 

Hrubá nadzem. 
podlažná plo-
cha (m²) 

Podiel HNPP 

Rodinný dom 309 37506 65,8% 45492 32,1% 

Bytový dom malopodlažný 20 9008 15,8% 31430 22,2% 

Bytový dom viacpodlažný 16 10452 18,3% 64891 45,8% 

Celkový súčet 345 56966 100,0% 141812 100,0% 
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Graf 38 Porovnanie podielu zastavanej plochy (ZP) a podlažnej plochy (PP) podľa jednotlivých typov 
bytových budov v riešenom území 

 

Tabuľka 19 Bytové budovy v riešenom území 
Bytové budovy Byty Podiel bytov Priemerná nad-

zemná podlažnosť 
Maximálna nad-
zemná podlažnosť 

Rodinný dom 309 20,4% 1,2 2 

Bytový dom malopodlažný 310 20,5% 3,3 4 

Bytový dom viacpodlažný 893 59,1% 6,1 10 

Celkový súčet 1512 100,0% 1,5 10 

 

Hustota bytov 
Hustota bytov vyjadruje počet bytových jednotiek na 1 hektár. Hodnotenie hustoty bytov a hodnote-
nie hustoty obyvateľov sa v prevažnej miere zhoduje vzhľadom k postupu odhadu počtu obyvateľov, 
ktorý vychádza z analýzy stavu bytovej skladby územia s použitím priemernej obložnosti bytov. Hod-
noty hustoty bytov sa odlišujú v závislosti od typu bytových budov v urbanistických blokoch23. 

  

                                                           
23 Podrobná analýza viď. kapitola 5.1.4 Predpokladaný stav obyvateľstva v riešenom území 
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Schéma 25 Hustota bytov podľa blokov 
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Skladba bytov 
V rámci zóny sa rozlišujú bytové jednotky vo všeobecnosti na byty v rodinných domoch (RD) a byty 
v bytových domoch (BD). Byty v rodinných domoch sú vybilancované samostatne, vzhľadom na to, že 
informácie o veľkostných kategóriách bytov rodinných domov neboli v rámci prieskumov dostupné. 
Z tohto dôvodu analýza počíta s jednou bytovou jednotkou v rodinnom dome. 

Celkovo sa v území nachádza 1203 bytov v BD (80 %) a 309 bytov v RD (20 %). V rámci analýzy veľ-
kostných kategórií bytov prevládajú v území dvojizbové a trojizbové byty (spolu 52 %). Minimálne za-
stúpenie majú byty väčších veľkostných kategórií štvorizbové a päťizbové byty (spolu 5 %).  

Graf 39 Skladba bytov podľa veľkostných kategórií v riešenom území 

 

Tabuľka 20 Skladba bytov podľa veľkostných kategórií v urbanistických blokoch 
Blok Byty v BD Byty v RD 

Garsónky Byty 1i Byty 2i Byty 3i Byty 4i Byty 5i Súčet z by-
tov v BD 

A 
 

146 132 110 14 4 406 17 

B 2 4 14 14 1 
 

35 9 

C 
    

4 1 5 47 

D 
      

0 0 

E 
      

0 8 

F 8 4 140 22 
  

174 9 

G 
   

70 4 
 

74 18 

H 
  

40 64 4 
 

108 16 

I 
 

15 69 3 13 1 101 7 

J 
      

0 26 

K 
      

0 28 

L 
    

2 4 6 19 

M 
     

1 1 21 
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12 5 17 17 
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Blok Byty v BD Byty v RD 

Garsónky Byty 1i Byty 2i Byty 3i Byty 4i Byty 5i Súčet z by-
tov v BD 

O 
      

0 0 

P 
      

0 0 

Q 
      

0 12 

R 
  

24 5 
  

29 11 

S 
 

28 13 11 
 

2 54 15 

T 96 30 20 9 
 

2 157 21 

U 
  

8 24 4 
 

36 8 

Súčet 106 227 460 332 58 20 1203 309 

 
V blokoch A, F, H, I a T sa nachádza najvyšší počet bytov v BD, čo potvrdzujú aj najvyššie hustoty oby-
vateľov v rámci riešeného územia. Celkovo najvyšší počet bytov v BD sa nachádza v bloku A (406). 
Byty najväčších veľkostných kategórií (5 izbové) majú výraznejšie zastúpenie v blokoch A, L a N. Me-
dzi zaujímavosti v rámci analýzy bytov v BD patrí blok T, v ktorom prevláda počet garsóniek (96) 
vzhľadom k existencii bytového domu s 72 garsónkami.  

Byty v RD sú rozptýlené v rámci väčšiny blokov riešeného územia pričom najvyšší počet bytov sa na-
chádza v bloku C (47). V území sa nachádzajú bloky s prevahou bytov v RD voči bytom v BD (bloky C, 
E, J, K, L, M, N, Q).  

Graf 40 Skladba bytov podľa veľkostných kategórií v urbanistických blokoch 

 

Analýza veľkostných kategórii bytov BD v členení na malopodlažné a viacpodlažné bytové domy uka-
zuje rozdiel v prevahe dvojizbových bytov v rámci viacpodlažných BD oproti prevahe trojizbových by-
tov v rámci malopodlažných BD. Byty najmenšej veľkostnej kategórie (garsónky) prevládajú vo viac-
podlažných bytových domoch.  
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Tabuľka 21 Skladba bytov v bytových domov 
Blok Garsónky Byty 1i Byty 2i Byty 3i Byty 4i Byty 5i 

Bytový dom malopodlažný 2 28 95 174 29 12 

Bytový dom viacpodlažný 104 199 365 158 29 8 

Celkový súčet 106 227 460 332 58 20 

 

Graf 41 Skladba bytov v bytových domov
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6 PRIESKUMY A ROZBORY SOCIÁLNEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY A HOSPODÁRSKEJ 
ZÁKLADNE 

6.1 Sociálna infraštruktúra 

6.1.1 Školstvo 

Materské školy 
V riešenom území sa nachádza súkromná materská škôlka – Tučniačik (Hálkova ulica) s kapacitou 24 
detí a 4 učiteľky, ďalšie zariadenie je EKOdomček na Pluhovej ul. 44/A – súkromná škôlka a detské 
centrum s komunikáciou v nemeckom jazyku pre deti od 2 rokov.  

V dotyku s riešeným územím sa nachádza Základná škola s materskou školou, Riazanská 75. Zriaďova-
teľom školy je mestská časť Bratislava Nové Mesto. V školskom roku 2015/2016 bolo v zariadení 125 
detí v piatich triedach. V školskom roku 2018/2019  v zariadení 138 detí. V školskom roku 2018/2019 
bolo v zariadení 222 detí v 9 triedach s 20 učiteľkami a 4 nepedagogickými zamestnancami. 

Materská škola Letná 7  je to budova s dvomi nadzemnými podlažiami, ktorej súčasťou je 5 tried. Sú-
časťou zariadenia materskej školy je samostatná 6. trieda pre deti s odloženou školskou dochádzkou, 
ktorej priestory sa nachádzajú v Základnej škole, Riazanská 75. Materská škola je zameraná na pohy-
bovo – športovú výchovu, environmentálnu výchovu a nemecký jazyk.  

Základné školy a stredné školy 
V dotyku s riešeným územím sa nachádza Základná škola s materskou školou, Riazanská 75. Otvore-
nie základnej školy sa konalo dňa 1. septembra 1961. Škola pozostávala z 30 tried v dôsledku čoho 
sa vyučovalo v dvoch smenách. V každej triede bolo zhruba tridsať žiakov. V čase otvorenia školy sa 
sídlisko volalo Hostinského sídlisko. Od začiatku sa budoval školský areál, ktorý mal slúžiť nielen 
škole, ale aj občanom sídliska. Jeho súčasťou je aj veľká telocvičňa či ihrisko na plážový volejbal. 

Tabuľka 22 Základné školy 24 
Rok 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/2019 

Počet žiakov 185  216 222 220 251 286 

Počet tried 10  11 12 12 13 14 

Pedagog. zamest.      18  

Nepedag. zamest.      6  

 

                                                           
24 Zdroj: https://zsriazanska.edupage.org/text41/? 
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Špeciálne základné školy  
Tabuľka 23 Špeciálne základné školy25 

Adresa Zriaďov. Postih Jazyk Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
pedagó-
gov 

Z toho s 
kvalif. 
zo špec. 
ped. 

ŠZŠ pre žiakov s autizmom, Hálková 54  OÚ 
Bratislava  

AUT S 10 34 11 9 

Špeciálna základná škola pre deti s 
mentálnym postihnutím, Hálkova 54  

OÚ 
Bratislava 

MEN S 12 82 23 23 

 

Základné umelecké školy 
V MČ Bratislava-Nové Mesto pôsobia dve základné umelecké školy – Základná umelecká škola na Hál-
kovej ul. 56 v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta SR Bratislavy a Súkromná ZUŠ na Vajnorskej 
19.  

V ZUŠ na Hálkovej ulici je lokalizovaná v riešenom území. V zariadení študovalo k 15.9. 2015 v štyroch 
zriadených odboroch spolu 681 žiakov (z toho 35 v tanečnom, 156 vo výtvarnom, 44 v literárno-dra-
matickom a 446 v hudobnom odbore), z toho v štúdiu pre dospelých bolo 78 osôb. Počet učiteľov v 
šk.r. 2015/2016 bol 43. 

Stredné školy 
V dotyku s riešeným územím sa nachádza: 

Adresa zriaďovateľ jazyk Počet 
tried 

Počet žiakov Počet učiteľov 

Denné externé interní externí 

Súkromná 
SOŠ HOST  
Riazanská 75 

HOST, s.r.o. S 9 112 24 15 1  

 

6.1.2 Zdravotníctvo26 
Zdravotná starostlivosť na území MČ Bratislava-Nové Mesto je zabezpečovaná verejnými a súkrom-
nými nemocničnými zariadeniami a poliklinikami, v súlade so zákonom NR SR č. 578/2004 Z. z. o po-
skytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa zákona, zdravotnícka infraštruktúra je 
zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, resp. samosprávneho kraja v rámci prene-
seného výkonu štátnej správy. 

Štruktúra a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave má svoje výrazné špecifiká, 
ktoré sú dané štatútom hlavného mesta SR. Bratislava disponuje veľkým potenciálom vysoko špeciali-
zovaných zdravotníckych zariadení, lôžkových zariadení, vedecko - výskumných inštitúcií, pracovísk 

                                                           
25 Zdroj: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Nové Mesto 
26 Zdroj: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Nové Mesto 
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vykonávajúcich vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. V Bratislave sú sústredené zdravotnícke za-
riadenia, ktoré majú nadregionálny význam a v prípade určitých zdravotníckych činností majú charak-
ter národných centier.  

V MČ Bratislava-Nové Mesto sú umiestnené významné zdravotnícke zariadenia s celomestskou a regi-
onálnou pôsobnosťou. Ide o:  

• Fakultná nemocnica s poliklinikou akademika L. Dérera (Limbová 5),  
• Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (Limbová 1),  
• Národný ústav srdcovocievnych chorôb (Pod Krásnou hôrkou 1),  
• Národný onkologický ústav (Klenová 1),  
• Detské kardiocentrum-SR (Limbová 1),  
• Železničná nemocnica a poliklinika Bratislava (Novapharm, s.r.o.) (Šancová 110).  

V MČ Bratislava-Nové Mesto sa nachádzajú nasledovné polikliniky:  

• Poliklinika Tehelná (Tehelná 26) - poskytuje širokú ponuku ambulantného vyšetrenia aj 
ďalšie zdravotnícke prevádzky. Od roku 2016 polikliniku vlastní a spravuje spoločnosť MH 
Manažment, a. s. ako nástupca Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorej jedi-
ným akcionárom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 

• Poliklinika SZU v Bratislave (Limbová 12) - Poliklinika Slovenskej zdravotníckej univerzity v 
Bratislave ponúka v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti špecializovanú ambulantnú 
starostlivosť vykonávajúcu 14 ambulanciami, ako aj v 5 laboratóriách vykonávané činnosti 
zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.  

• Poliklinika Vajnorská (Next s.r.o.) (Vajnorská 40), je neštátne ambulantné liečebno-preven-
tívne zariadenie. Funguje ako pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou v komplexnej staros-
tlivosti o diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení mládeže. Od roku 2003 rozšírila poliklinika 
svoju pôsobnosť i na dospelých a deti.  

• Poliklinika MO SR Bratislava (ÚVN SNP Ružomberok-FN) (Kutuzovova 8) - Vojenská polikli-
nika spadá pod Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok – FN, ktorej zriaďovateľom je 
ministerstvo obrany SR. ÚVN – FN zabezpečuje vysokú odbornosť ústavnej zdravotnej staros-
tlivosti pre potreby OS SR, ale aj pre civilné obyvateľstvo.  

V MČ sa vzhľadom na relatívne dobré pokrytie nepredpokladá zvyšovanie kapacít pre ambulantnú 
starostlivosť. 

V riešenom území sa nenachádzajú zariadenia zdravotníctva. 

6.1.3 Sociálne služby 
MČ Bratislava-Nové Mesto je zriaďovateľom 8 denných centier (bývalé kluby dôchodcov) a ich čin-
nosť funguje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (tu sa okrem činnosti v zmysle 
citovaného zákona zabezpečuje v prípade záujmu aj stravovanie seniorov, po splnení podmienok v 
zmysle zásad). Poslaním denných centier je predovšetkým organizovanie spoločenského a kultúrneho 
života, ktorý je z psychologického, sociálneho a ľudského hľadiska pre občanov tejto kategórie mimo-
riadne dôležitý. Centrá sú využívané aj mimo prevádzkových hodín, jednak používaním priestorov pre 
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vydávanie obedov dôchodcom, ako aj poskytovaním na iné účely v zmysle Pravidiel a postupu pri vy-
užívaní priestorov denného centra inými organizáciami. 

V rámci hraníc riešeného územia sa nachádzajú nasledovné zariadenia poskytujúce sociálne služby.  

Tabuľka 24 Sociálne služby27 
Obchodné meno Druh a forma poskytovania soc. 

služby 
Adresa Kapacita 

Domov sv. Jána z Boha, n. o.,  
Hattalova 6,  
831 03 Bratislava  

Útulok; pobytová – ročná forma  
Nízkoprahové denné centrum; 
ambulantná forma  
Integračné centrum; ambu-
lantná forma  
Stredisko osobnej hygieny; am-
bulantná forma  

Domov sv. Jána z 
Boha, n. o.,  
Hattalova 6, 831 03 
Bratislava  
 

5  
80 
 
20 
 
30  

Centrum včasnej intervencie 
Bratislava, n. o. 

služba včasnej intervencie (am-
bulantná, terénna) 

Hálkova 2953/11, 831 
03 Bratislava 

 

 

6.1.4 Kultúra 
Medzi zariadenia kultúry MČ Nové Mesto patrí Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto so sídlom na 
Vajnorskej ul. 21 funguje už od roku 1957. Je viacúčelovým zariadením, rozpočtovou organizáciou 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Stredisko kultúry podporuje rozvoj umeleckej tvorby, napo-
máha realizovať záujmové kultúrne aktivity jednotlivých sociálnych, vzdelanostných i vekových vrs-
tiev obyvateľov z radov mládeže, ale aj občanov stredného a dôchodkového veku. 

Pravidelne organizuje koncerty, tanečné večery, divadelné predstavenie, klubové stretnutia a krúžky 
pre malých aj veľkých. V spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto sa podieľa na príprave 
a organizácii mnohých kultúrnych podujatí, ako je napríklad Kultúrne leto na Kuchajde, ktoré sa koná 
každoročne od roku 1992. 

Stredisko kultúry riadi aj Dom kultúry Kramáre, ktorý v roku 2002 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a 
stal sa z neho moderný stánok kultúry. V budove sa nachádza pobočka Knižnice BNM a klub dôchod-
cov. Dom kultúry poskytuje mladým rodinám s deťmi veľké možnosti kultúrneho vyžitia. Pre detského 
diváka sa tu organizujú divadelné predstavenia, súťaže, karnevaly, výchovné koncerty či zvykoslovné 
pásma. 

Tabuľka 25 Kultúrne zariadenia MČ Nové Mesto28 
Ukazovateľ  2013  2014 

Divadlá  1  3  

Sedadlá v divadlách  254  576  

Kiná stále  2  1  

Sedadlá v kinách stálych  1 888  1 588  

Premietacie sály  9  8  

Kultúrno osvetové zariadenia  3  1  

                                                           
27 Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb, Bratislavský samosprávny kraj, stav k 31. 01 2019 
28 Zdroj: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Nové Mesto 
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Múzeá  2  2  

Galérie  0  0  

Verejné knižnice vrátane pobočiek  4  5  

Verejné knižnice - počet knižničných 
jednotiek spolu  

145 132  149 978  

Verejné knižnice - počet používateľov  4 113  3 947  

 
V riešenom území sa nenachádza žiadne kultúrne zariadenie. Z hľadiska cirkevných zariadení sa tu na-
chádza zariadenie Kostol apoštolskej cirkvi.   

6.1.5 Maloobchod a služby 
Na území MČ sa nachádza 15 supermarketov, čím sa zaraďuje na štvrté miesto v porovnaní s inými mestskými 
časťami (pre porovnanie Ružinov 34, Petržalka 25, Staré Mesto 20, Karlova Ves 12, Rača 7).  

Tabuľka 26 Prehľad supermarketov v MČ Nové Mesto 
Reťazec  Počet  Názov  Spoločnosť  Adresa  

Lidl  2  Lidl  Lidl Slovenská republika 
v.o.s.  

Škultétyho 3030/1, Račianska 
12101/64A  

TERNO  2  Potraviny Nobelka, 
TERNO Stromová  

Diligentia R.C., s.r.o.  Nobelova 3/A, Stromová 16  

Moja Samoška  7  Moja Samoška  Diligentia R.C., s.r.o.  Brezovská 2, Budyšínska 12, 
Jeséniova 33, Stromová 9, Ov-
ručská 6, Račianska 85, Bajkal-
ská 9/B  

TESCO  4  TESCO Express  TESCO STORES SR, a.s.  Stromová 45/a, Hálkova 1, Ra-
čianska 9/1503, Jeséniova 47  

Zdroj: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Nové Mesto, vlastný prieskum 

Služby: 

• Autoservis Sabin 
• Sloník autoservis 
• Mareček auto 
• MM autocentrum s.r.o. 
• Kovovýroba 
• Seda interiér 
• Stolár 
• Rámovanie 

6.1.6 Ubytovanie a stravovanie 
Tabuľka 27 Prehľad ubytovacích zariadení v MČ Nové Mesto29 

Názov  Typ  Adresa  *  Počet 
izieb  

Rok výstavby,  
Rekonštrukcie, stav  

NP Lôžka  

Hotel Set  hotel  Kalinčiakova 29/A  ***  25   5 44  

Hotel Brix  hotel  Stromová 32  ***  14  rok výstavby - 2007   

DoubleTree  hotel  Trnavská 27/A  ***  120  rok výstavby - 2011   

                                                           
29 Zdroj: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Nové Mesto, vlastný prieskum 
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Názov  Typ  Adresa  *  Počet 
izieb  

Rok výstavby,  
Rekonštrukcie, stav  

NP Lôžka  

Hotel West  hotel  Kamzík - vrch  ***  50  rok výstavby - 1996  4  90  

Hotel BNC  hotel  Turbínová 1  ***  23  zrekonštruovaná panel. 
stavba 

  

Hotel Blue  hotel  Riazanská 38  ***  21   5 42  

Hotel Color  hotel  Pri Starom mýte 1  ***  71   5 142  

Hotel ÚVS  hotel  Bárdošova 33  ***  40   3   

Penzión Zlatá 
Noha  

penzión  Bellova 2/A  ***  20  rekonštrukcia 2009  3  42  

Bastion  penzión  Smrečianska 6  ***  6  rekonštrukcia 2010   

Hotel Remy  hotel  Stará Vajnorská  **  47   3  97  

Hotel Taxis  hotel  Jaskový rad 9 - 13  **  27   2  61  

Hotel Prim  hotel  Stará Vajnorská 37  **  80   5  157  

Hotel Galéria  hotel Vančurova 1 **     

Hotel Dom  hotel  Junácka 6  **  65   10 130  

Hotel SZU  hotel Limbová 12  151    

Ubytovňa Zvá-
rač  

ubytovňa  Pionierska 17   28 čiastočná rekonštrukcia 
- panelová stavba 

5 115  

Ubytovňa TARIF  ubytovňa Stará Vajnorská 39  290    

Hostel Mladá 
Garda  

hostel Račianska 103  100 rekonštrukcia 2005, 
pôv. 1951 

  

Slamená búda  penzión Cesta na Kamzík 39   rekonštrukcia 2003, 
pôv. 1908 

  

Turistická  ubytovňa  Stará Vajnorská 14    čiastočná rekonštrukcia 
- 

7 170 

Bistro a uby-
tovňa u Adama 

ubytovňa Varšavská 22      

 
Zariadenia rýchleho občerstvenia v riešenom území: 

• Bistro u Adama – Varšavská 22 
• Pizzeria Apetito – Varšavská 22 
• Granit 
• Strýko Burger – Hálkova 4 
• Pizza Chip – Riazanská 
• Furmanská krčma – Halašova 

6.1.7 Administratívna vybavenosť 
• Mestská polícia hl. mesta SR Bratislavy – expozitúra Bratislava III 
• MV SR Prezídium hasičského a záchranného zboru – Hálkova 
• Karpatskonemecký spolok na Slovensku - Halašova 22  
• Klub slovenských turistov – Záborského 870/33 
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6.1.8 Závery 

Mestská časť 
Na základe analýzy územia možno konštatovať, že MČ Bratislava Nové Mesto z hľadiska vyššej ob-
čianskej vybavenosti ponúka širokospektrálne zastúpenie zariadení OV (školstvo, zdravotníctvo, so-
ciálne služby, rovnako aj v rámci vymedzených širších vzťahov, ktorá môže čiastočne saturovať požia-
davky obyvateľov riešeného územia. 

Riešené územie 
V rámci riešeného územia je minimálne zastúpenie základnej vybavenosti. Pri porovnaní zastúpenia 
zariadení OV v riešenom území so Štandardami minimálnej vybavenosti30 pre veľkostnú kategóriu 
nad 2000 obyvateľov je potrebné doplniť min.: 

• predškolské zariadenia,  
• zdravotnícke zariadenia (ambulancie),  
• sociálne zariadenia (zariadenie pre seniorov),  
• maloobchodné zariadenia, ktoré budú zabezpečovať základnú vybavenosť.  

Hlavným cieľom doplnenia zariadení OV je zvýšiť úroveň zabezpečovania územia chýbajúcimi zariade-
niami, ako aj zatraktívniť riešené územie a zabezpečiť pohodu bývania v území. Pri navrhovaní jednot-
livých zariadení vychádzať z nasledovných konkrétnych zásad pre: 

• predškolské zariadenie: 
o materská škola s dostupnosťou do 400m, 

• zariadenia maloobchodu: 
o centrum obytného súboru do 2000 obyvateľov – štandard maximálnej dochádzkovej 

vzdialenosti 500 m – 7 min. pešia dostupnosť, 
o lokálne centrum obytného, spádová oblasť do 5000 – 7 000 obyvateľov – štandard 

maximálnej dochádzkovej vzdialenosti 800 m – 10 min. pešia dostupnosť, vzdialenosť 
k najbližšiemu vyššiemu centru 1 600 m. 

 

  

                                                           
30 Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (Krumpolcová a kol, Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION, 2010) 
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Schéma 26 Zariadenia občianskej vybavenosti v riešenom území 
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6.2 Hospodárska základňa 
Tabuľka 28 Prehľad prevádzok v riešenom území 

Urbanis-
tický blok 

Názov prevádzky Webová stránka Predmet činnosti 

B Printline www.printline.sk  Tlač 

Iglassaktiv http://iglassaktiv.sk/ Vŕtanie a vyrezávanie otvorov do tabuľového skla, 
Opracovanie hrán skiel, Pieskovanie skla a pod. 

Seda interiér http://www.seda.sk/ Interiérový nábytok 

Kovovýroba  Výrobné služby 

Stolár  

Kovovýroba  

Vendea https://www.vendea.sk/ zaoberá sa činnosťami spojenými s nápojovými 
automatmi, kávovarov, surovín pre automaty a ká-
vovary,  

D Bam-eko a.s. cuk-
rovinky (sklad) 

http://www.bameko.sk/de-
fault.php?view=dovozcovia&d 

Dovoz a distribúcia cukrárenských výrobkov 

Ultra print http://www.ultraprint.eu/ Tlač 

Euromolding http://www.euromolding.com/ Nástrojárstvo, kovoobrábanie, galvanizácia kovov 

Agrob Buchtal 
(sklad) 

http://www.agrobbuchtal.sk/ je výhradný zástupca nemeckého koncernu Deut-
sche Steinzeug AG pre Slovensko, ktorý vyrába vy-
sokokvalitný keramický materiál  

N Gupress tlačiareň http://www.gupress.sk/ Grafické spracovanie a pre-press 

L.K. Permanent, 
s.r.o. 

http://www.lkpermanent.sk/ zabezpečuje tlač, kompletizácia i manipulácia s 
rôznymi druhmi adresných i neadresných zásielok, 
zabezpečujeme i kompletný servis pre zásielkové 
obchody. 

P Eko-podnik VPS https://www.ekovps.sk/ správa a údržba obecného majetku 

U Tercoplast https://www.tercoplast.sk/ predaj polykarbonátových platní LexanTM pre te-
pelnoizolačné a bezpečnostné zasklievanie. 

Predpokladané zámery v území 
Blok B sa vyznačuje zastúpením podnikateľských aktivít s fyzicky i morálne schátralou stavebnou 
štruktúrou, pričom predstavuje pozostatky pôvodne periférnej časti mesta, dnes začlenenej do jeho 
vnútorného prostredia. V území dochádza k procesu postupnej reštrukturalizácie dožívajúcich sklado-
vých a výrobno-obslužných plôch v lokalitách situovaných vo vnútromestskom území.  

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z roku 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, 
je územie definované ako stabilizované pre funkciu č.502 – Zmiešané územie obchodu, výrobných 
a nevýrobných služieb a 201 - Občianska vybavenosť – celomestského a nadmestského významu. Pre 
územie sa obstaráva Urbanistická štúdia zóny Kukučínova - Varšavská v MČ Bratislava-Nové Mesto (je 
obstaraná súkromným investorom v spolupráci s MČ Nové Mesto), ako územnoplánovací podklad.  

Blok D predstavuje v zmysle záväznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy stabilizované územie občian-
skej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s kódom 201. Lokalizácia zariadení a vý-
robných prevádzok sa vylučuje so špecifikovanou reguláciou definovanou v ÚPN hl. mesta SR Brati-
slavy. Uvedený sektor má potenciál tvoriť centrálny priestor zóny, aj vzhľadom na bezprostrednú 
väzbu na park. 

http://iglassaktiv.sk/vrtanie-a-vyrezavanie-otvorov-do-tabuloveho-skla
http://iglassaktiv.sk/opracovanie-hran-tabulovych-skiel
http://iglassaktiv.sk/pieskovanie-skla
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Schéma 27 Hospodárska základňa 
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7 PRIESKUMY A ROZBORY KULTÚRNYCH 
A HISTORICKÝCH HODNÔT 

7.1 Urbanistický vývoj územia 
Prvé osídlenie sa v priestore riešeného územia vo väčšej miere začalo rozvíjať až v 20. storočí. Dôvo-
dom bola najmä lokalizácia priemyselných areálov v samotnom riešenom území a severne od územia 
(bývalá Dynamitka).  

Oblasť dnešného Nového Mesta administratívne vznikla až v roku 1949. Pôvodný názov Nové Mesto 
(Kvetná dolina) prebrala od lokality, ktorá nebola vôbec totožná s dnešným Novým Mestom – rozpre-
stierala sa severovýchodne od mestských palisád a v roku 1930 administratívne zanikla.31  

7.1.1 Analýza vývoja územia podľa historických máp 

II. voj. mapovanie 
Vývoj štruktúry osídlenia v riešenom území, resp. v širších územných súvislostiach je možné doku-
mentovať na vojenských mapovaniach.  II. vojenské mapovanie dokumentuje dodnes zachovanú líniu 
železnice vedúcu do obce Pezinok. V území nebadať väčšie znaky urbanizácie, okrem objektu Meier-
hofu t. j. panského dvora, nachádzajúceho sa v blízkosti dnešnej Riazanskej ulice.  

Schéma 28 Riešené územie a širšie vzťahy pred urbanizáciou na podklade II. voj. mapovania32 

 

                                                           
31 https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvetn%C3%A1_dolina&oldid=6579983/4.6.2019 
32 II. voj. mapovanie z rokov 1819-1858, zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvetn%C3%A1_dolina&oldid=6579983
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Na území dnešného jazera Kuchajda a Pasienkov sa nachádzali tehelné jamy. Taktiež boli využívané 
na pastvu zvierat o čom svedčí značka vahadlovej studne v schéme. Názov jazera Kuchajda je odvo-
dený od nemeckého slova Kuhheide, t. j. kravský pasienok. 

III. voj. mapovanie 
Začiatkom 19. storočia sa podľa plánov z roku 1894 v území nachádzalo sídlo Villy Hidvégház, ktoré 
pozostávalo z menšieho kaštieľa s hospodárskymi budovami a krajinnou úpravou v okolí delenou na 
rekreačnú a úžitkovú časť. Sformovali  sa hlavné dopravné ťahy – ulice Vajnorská a Račianska, ktoré 
tvoria hlavné kompozičné osi širšieho riešeného územia. Kolmo na železnicu sa začali formovať ulice 
Pluhová a Riazanská.33 

Schéma 29 Riešené územie na podklade historickej mapy z roku 1882 (III. voj. mapovanie)34 

 

III. voj. mapovanie, reambulované 
V 20. storočí záhradný priestor kaštieľa bol rozparcelovaný na pozemky pre individuálnu bytovú vý-
stavbu. Budova kaštieľa zanikla. Individuálna bytová výstavba sa v tomto období formovala v severo-
východnej časti medzi ulicami Pluhová, Zátišie a Hattalova. V juhovýchodnej časti vznikli ulice Hala-
šova, Záborského, Lombardiniho a Makovického. V západnej časti územia sa nachádzal areál továrne 
v priamej dostupnosti na železničnú trať. Vznikli ulice Varšavská a Brezovská. Na ulici Riazanská boli 

                                                           
33 https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1ti%C5%A1ie_(Bratislava)/4.6.2019 
34 Zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1ti%C5%A1ie_(Bratislava)
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vybudovaná radová zástavba. Pozdĺž ulice Zátišie bola v roku 1926 postavená tzv. zamestnanecká ko-
lónia pozostávajúca z radových rodinných domov. Tie boli v roku 1990 vyhlásené za národné kultúrne 
pamiatky. 35V minulosti sa táto štvrť nazývala Emmiháza (Emyháza, slov. Emmin dvor). 

Schéma 30 Riešené územie na podklade historickej mapy z roku 1929 (III. voj. mapovanie, reambulo-
vané)36 

 

Vojenská topografická mapa z rokov 1952-1957 
V 2. polovici 20. storočia bola dobudovaná trať železnice na smer Komárno vedúca pozdĺžne so sever-
nou hranicou riešeného územia. Areál továrne sa rozrástol o ďalšie objekty. V centrálnej časti rieše-
ného územia pribudli zelené plochy so solitérnou zástavbou. Ulica Riazanská bola dostavaná v celej 
dĺžke a vytvorila prepojenie medzi ulicami Vajnorská, Kukučínova a Račianska. V juhovýchodnej časti 
boli dobudované ulice Semianova a Hálkova. V západnej časti vznikla ulica Pri Dynamitke, ulice Var-
šavská a Brezovská boli predĺžené. 

                                                           
35 https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=1292/4.6.2019 
36 Zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk 

https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=1292


ÚPN-Z ZÁTIŠIE-HATTALOVA – PRIESKUMY A ROZBORY  112 

Schéma 31 Riešené územie na podklade historickej mapy z rokov 1952-1957 (vojenská topografická 
mapa v mierke 1:25 000)37 

 

Základná mapa z roku 1975 
Na podklade historickej mapy z roku 1975 je zrejmé, že pozdĺž ulíc Vajnorská a Riazanská bol vybudo-
vaný súvislý rad bytových domov. Pozdĺž severnej hranice riešeného územia riešeného územia medzi  
ulicami Zátišie -Hattalova a železničnou traťou boli vybudované viaceré objekty administratívy, vý-
roby a radových garáží. 

                                                           
37 Zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk 
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Schéma 16 Riešené územie na podklade historickej mapy z roku 1975  
(Základná mapa, mierka 1:10 000)38 

 

 

  

                                                           
38 Zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk 
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7.1.2 Vývoj urbanistickej štruktúry na základe historických máp 
Pri určovaní obdobia výstavby budov sa vychádzalo z dostupných historických mapových podkladov: 
Vojenské mapovania II, III a III reambulované, Ortofotomapa (1949, 2002) a Základná mapa M 1:10 
000 (1975 a 1986). Vzhľadom na rozsah podkladov bolo zvolené hodnotenie po štvrťstoročiach. 

Graf 42 Porovnanie zastúpenia jednotlivých historických období výstavby budov v riešenom území 

 

Graf 43 Porovnanie zastúpenia jednotlivých historických období výstavby budov v rámci blokov 

 

Z najstaršieho obdobia (1. ¼ 20. stor.) sa zachovala len malá časť objektov, ku ktorým patria hlavne 
rodinné domy v južnej časti územia aj národné kultúrne pamiatky (štvrť Emmiháza) na ulici Zátišie.  

Najpočetnejšou skupinou sú objekty z 2. štvrtiny 20. stor. V južnej časti boli dobudované rodinné 
domy na uliciach Sreznevského, Lombardiniho, Pluhová, Halašova, Varšavská, Pri Dynamitke, Brezov-
ská, Zátišie a Hattalova. V severnej časti bol vybudovaný priemyselný areál a administratívne objekty 
dnes slúžiace MV SR. V centre riešeného územia bola postavená časť objektov priemyselného areálu 
(Ultraprint).Na uliciach Riazanská, Vajnorská a Pluhová boli postavené prvé bytové domy v území.  
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Ďalšou početnou skupinou bola 3. štvrtina 20. stor. V tomto období boli postavené najmä bytové 
domy pozdĺž ulíc Riazanská, Vajnorská a Pluhová. V severnej časti územia boli vybudované viaceré 
priemyselné areály a existujúce boli sčasti dobudované. V tomto období vznikla aj Špeciálna základná 
škola a Základná umelecká škola.  

Vo 4. štvrtine 20. stor. sa stavebný rozmach čiastočne pozastavil. Dobudované boli najmä objekty 
v priemyselných areáloch, radové garáže a najmenej rodinné domy. Začiatkom 21. storočia vznikli 
viaceré novostavby rodinných domov, z ktorých boli viaceré postavené po zbúraní pôvodných objek-
tov. V stabilizovaných územiach rodinných domov bolo postavených viacero 4-podlažných bytových 
domov. Priemyselné areály boli doplnené prevažne o prístavby k pôvodným objektom. Bol vybudo-
vaný areál Tercoplast, a.s. 

Najstaršie objekty sa nachádzajú v blokoch G – M, T a U. Najviac nových objektov je v blokoch C, L, M, 
Q a U. 

Graf 44 Porovnanie zastúpenia jednotlivých historických období výstavby budov v rámci funkčného 
využitia 

 

Rodinné domy a malopodlažné bytové domy pochádzajú prevažne z 2. štvrtiny 20. stor. Viacpodlažné 
bytové domy boli vybudované najmä v 3. štvrtine 20. stor. Objekty pre administratívu, školstvo a ob-
chod a služby taktiež zaraďujeme k tejto etape. Budovy pre obchod, služby a skladovanie pochádzajú 
najmä zo 4. štvrtiny 20. stor. Priemyselné areály majú približne rovnaký podiel objektov z 2. a 4. štvr-
tiny 20. stor.   
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Schéma 16 Stavebný vývoj v riešenom území 
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7.2 Pamiatková ochrana v riešenom území 
V riešenom území sa nachádzajú nasledovné národné kultúrne pamiatky: 

• NKP Č. ÚZPF 10503/1-8, Zátišie. Ide o priestor vymedzený ulicami Kukučínovou, Hattalovou, 
Zátiším, Vajnorskou Riazanskou ulicou, v ktorom sa nachádzajú NKP č. 10503/1-8 Zátišie č. 
3,5,7,9,11,13,15,17, ale aj nesúrodá zástavba od rodinných domov zo začiatku dvadsiateho 
storočia, cez staršie činžiaky, panelovú zástavbu, školskú budovu, budovu Štátneho pedago-
gického ústavu až k výrobným halám. V 19. storočí, ako to dokladuje plán z roku 1894 sa na-
chádzalo vidiecke sídlo Villa Hidvégház. Tento menší kaštieľ s hospodárskymi budovami s 
upravenou zeleňou v okolí, s veľkým záhradným priestorom deleným na úžitkovú a rekreačnú 
časť sa nachádzal v lokalite ohraničenej ulicami Hálkovou, Varšavskou, Brezovskou. V 20. sto-
ročí bol záhradný priestor nazývaný tiež Emyháza rozparcelovaný na individuálnu výstavbu, 
časť slúžila ako pionierska záhrada a v časti sa postavili objekty bývalého Ob NV III.39 

Mestská časť Brartislava Nové Mesto má schválené uznesením MČ č. 14/2009/MZ zo dňa 16.12. 2008 
pamätihodnosti mestskej časti. Ide o nasledovné objekty: 

• v riešenom území: štvrť Emyháza, vymedzená ulicami Kukučínova, Hattalova, Zátišie, Vajnor-
ská a Riazanská, v ktorej sa nachádzajú NKP Č. ÚZPF 10503/1-8, Zátišie, (evidenčný list pamä-
tihodnosti mesta NoM-1A-24), 

• v rámci širších vzťahov: Ľudová štvrť, vymedzená ulicami Riazanská, Hálkova a Vajnorská, bý-
valá továreň Stollwerck na Račianskej ul. č. 42, športová hala Pasienky na Bajkalskej ulici 
a Biely kríž na námestí Biely Kríž. 

Požiadavky z hľadiska pamiatkovej ochrany 
• Pri urbanistickom rozvoji územia definovať ako limitujúce faktory rozvoja nehnuteľné kul-

túrne pamiatky (ďalej len "NKP") zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej 
len "ÚZPF"), v zmysle ustanovení pamiatkového zákona, ako aj objekty zapísané v zozname 
pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa nachádzajú v riešenej zóne a 
taktiež v jej blízkom okolí, v zmysle ustanovení "Záväzných regulatívov územného rozvoja 
Bratislavského samosprávneho kraja" obsiahnutých vo VZN BSK č. l/2013 zo dňa 20.09.2013 a 
pamiatkového zákona, 

• povinnosť investorov/stavebníkov dodržať podmienky ochrany potenciálnych archeologic-
kých nálezov na riešenom území, ktoré určí Krajský pamiatkový úrad Bratislava v rámci územ-
ných a stavebných konaní na základe posúdenia projektovej dokumentácie predloženej in-
vestormi/stavebníkmi, v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového zákona a stavebného 
zákona. 

  

                                                           
39 PhDr. Viera Obuchová, CSc., 2009 
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8 PRIESKUMY A ROZBORY REKREÁCIE 
A CESTOVNÉHO RUCHU 

Zariadenia športu, rekreácie a cestovného ruchu v rámci mestskej časti 
Pre mestskú časť Nové Mesto je typickým rekreačný areál okolo prírodného kúpaliska Kuchajda (na-
chádza sa v rámci širších vzťahov riešeného územia) s rôznorodými športovými a rekreačnými aktivi-
tami (futbal, preliezky, plážový volejbal, pingpong, bufety, amfiteáter, ...). V areáli kúpaliska sa každo-
ročne odohrávajú aktivity Kultúrneho leta mestskej časti Nové Mesto. 

Ťažiskom športovej činnosti v MČ Nové Mesto sú športoviská celomestského, nadmestského až ná-
rodného významu nachádzajúce sa medzi Vajnorskou ulicou a Trnavskou cestou. V území sa nachá-
dza Zimný štadión Ondreja Nepelu, Národné tenisové centrum, Futbalový štadión AŠK Inter, budúci 
Národný futbalový štadión Tehelné pole (vo výstavbe), Basketbalová hala Pasienky a ostatné menšie 
tréningové ihriská. 

Letné kúpalisko Tehelné pole patrí k najznámejším bratislavským kúpaliskám s hlbokou tradíciou. V 
areáli kúpaliska sa nachádzajú 3 bazény pre plavcov, neplavcov a deti. V súčasnosti predstavuje Te-
helné pole miesto športu a oddychu celomestského významu. 

Najväčšia bratislavská krytá plaváreň Pasienky ponúka 50-metrový bazén s hľadiskom a 25-metrový 
výukový bazén. Medzi služby športového centra patrí plávanie pre verejnosť podľa rozvrhu, možnosti 
prenájmu celého bazéna alebo jednotlivých dráh a možnosť využitia sauny. 

Centrá aktívnej rekreácie a športu 
Obrázok 27 Zimný štadión Ondreja Nepelu40 Obrázok 28 Voľnočasový areál, Želez. studienka41   

  
 
Celkovo sa na území MČ nachádza asi 132 ihrísk, z toho 39 tenisových kurtov. V lokalitách Tehelné 
pole a Pasienky sa nachádzajú športové haly celonárodného a celomestského významu. Podľa ÚGŠR 
BA (2009)47 je toto územie definované ako „priestor voľného času v urbanizovanom prostredí celo-
mestského významu Pasienky – Tehelné pole“. 

                                                           
40 sdroj: http://mapio.net/o/5014442/ (11.8.2016) 
41 zdroj: http://www.panoramio.com/photo/73719056 (11.8.2016) 

http://mapio.net/o/5014442/
http://www.panoramio.com/photo/73719056
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Podľa kategórie výkonnostný šport sa tu nachádza 17 objektov a areálov:  

• Národné tenisové centrum a.s. - Aegon aréna,  
• Zimný štadión Ondreja Nepelu - domovský štadión HC Slovan Bratislava - a dve tréningové 

haly,  
• Národný futbalový štadión – vo výstavbe (Futbalový štadión - ŠK Slovan Bratislava, a.s.),  
• Futbalové ihriská tréningové - ŠK Slovan Bratislava, a.s.,  
• Športová hala Pasienky - Hant aréna – zrekonštruovaná v roku 2015,  
• Športový areál Pasienky so štadiónom Pasienky (dočasná hracia plocha pre ŠK Slovan Brati-

slava),  
• Krytá plaváreň Pasienky - 2 kryté bazény,  
• Športová hala Mladosť - TJ Slávia UK Bratislava,  
• Športová hala - SZTK Dom športu,  
• Športová hala - TJ Slávia STU – atletická hala Elán,  
• Kolkáreň – Slovenský kolkársky zväz – kolkáreň,  
• Areál futbalových ihrísk ŠK nepočujúci, FK BCT Ba, FK VD Štart - FK BCT Bratislava,  
• Futbalový štadión Monarch - štadión pre americký futbal,  
• Tenisový areál - Tenisový klub Slovan,  
• Tenisový areál – SZTK,  
• Tenisový areál - TJ Tesla – tenisový klub,  
• Futbalový areál – pôvodne TJ Slovan.  

Podľa kategórie Školská telovýchova a šport sa tu nachádza 24 športových areálov: športový areál ŠD 
Mladá Garda (atletický štadión s futbalovým ihriskom) a dve tenisové ihriská ŠD Mladá Garda, špor-
tové areály základných a materských škôl, obchodných akadémií a gymnázií, Športové zariadenia - 
Farmaceutická fakulta UK a Športový areál EU Pasienky – EU - Centrum telovýchovy a športu.  

Podľa kategórie Športovo - rekreačné areály a zariadenia sa tu nachádzajú nasledovné areály:  

• Športovo-rekreačný areál Prírodné kúpalisko Kuchajda,  
• Športová hala – Centrum voľného času detí a mládeže,  
• Squash Centrum Pionierska,  
• Športovo-relaxačné centrum Vernosť,  
• Areál letného kúpaliska Tehelné pole - 2-3 vonkajšie bazény,  
• Kynologický klub – výcvikový areál Bratislava Vtáčnik,  
• 3 fitness centrá: STAR fit, ZORA Centrum, InPulse Fitness Bratislava – NTC,  
• 3 tenisové ihriská,  

Tabuľka 29 Prehľad športovísk v MČ Nové Mesto42 
Názov ukazovateľa  Rok 2001  Rok 2011  

Kúpaliská umelé a prírodné  2  2  

Bazény kryté (okrem školských)  2  3  

Bazény otvorené (okrem školských)  2  3  

Bazény školské spolu (kryté a otvorené)  0  0  

                                                           
42 Zdroj: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rovzoja MČ Nové Mesto 
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Názov ukazovateľa  Rok 2001  Rok 2011  

Telocvične - spolu  31  23  

Telocvične - školské  22  13  

Štadióny otvorené  4  5  

Ihriská pre futbal (okrem školských)  10  7  

Ihriská školské  8  14  

Ihriská ostatné  5  5  

Športové haly  9  6  

Štadióny zimné (kryté a otvorené)  1  1  

Otvorené ľadové plochy  0  0  

Ostatné športové zariadenia  0  8  

 
Samostatnú kapitolu tvoria areály Bratislavského lesoparku, ktoré tvoria tzv. Priestor voľného času 
v prírodnom prostredí celomestského významu. 

Závery 

Mestská časť 
Na základe analýzy územia možno konštatovať, že MČ Bratislava Nové Mesto má širokospektrálne 
zastúpenie rekreačno-športových zariadení. V rámci vymedzených širších vzťahov je rovnako rôzno-
rodá ponuka zariadení, ktorá môže čiastočne saturovať požiadavky obyvateľov riešeného územia. 

Riešené územie 
Na druhej strane v rámci riešeného územia úplne chýba minimálna základná rekreačno-športová vy-
bavenosť. Pri porovnaní zastúpenia športových zariadení v riešenom území so Štandardami minimál-
nej vybavenosti43 je možné konštatovať nutnosť doplnenia zariadení, ktoré budú zabezpečovať zá-
kladnú športovú vybavenosť. Pre jednotlivé zariadenia je potrebné vychádzať z nasledovných zásad: 

• dostupnosť k športovým zariadeniam (všeobecne) 500 - 1600 m, 
• dostupnosť k ihriskám pre deti a mládež - do 400 m, 
• dostupnosť k ihriskám pre dospelých - do 600 m. 

 

  

                                                           
43 Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (Krumpolcová a kol, Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION, 2010) 
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9 PRIESKUMY A ROZBORY ZÁUJMOV 
OBRANY A CIVILNEJ A POŽIARNEJ 
OCHRANY 

9.1 Prieskumy a rozbory záujmov obrany a bezpečnosti 
V rámci prípravných prác na vypracovaní ÚPN-Z sa MO SR Agentúra správy majetku Bratislava vyjad-
rila listom č. ASM – 50 – 2732/2018 zo dňa 11. 10. 2018, že v území riešenom ÚPN-Z nemá zvláštne 
územné požiadavky.  

Ministerstvo vnútra SR listom č. KRPZ-BA-KDI3-37-15-001/2018 zo dňa 18.10.2018 oznámilo nasle-
dovné požiadavky, ktoré je potrebné v Návrhu ÚPN-Z uplatniť: 

1. bezpečne vyriešiť organizáciu pešej dopravy a jej prístup k najbližším zastávkam MHD traso-
vanej v dotyku s riešeným územím, 

2. vzhľadom na predpokladaný nárast dopravy vyvolaný pripravovanou investičnou výstavbou 
bude potrebné prehodnotiť existujúce dopravné trasy (ulice Zátišie, Hattalova, Riazanská, 
Hálkova, Varšavská) a ich napojenie na nadradený komunikačný systém za účelom zvýšenia 
ich priepustnosti, 

3. dopravnú obsluhu riešeného územia – komunikácie, parkoviská, parkovacie garáže, chodníky 
pre peších, cestičky pre cyklistov navrhnúť v zmysle platných STN, 

4. každý navrhovaný objekt má mať zabezpečený dostatočný počet odstavných a parkovacích 
stojísk v zmysle STN 73 6110/Z2, ktoré budú umiestnené v rámci vlastného pozemku – ob-
jektu, s použitím nasledovných koeficientov vo výpočte celkového počtu stojísk „N“ v rieše-
nom území: kmp = 1; kd = 1,4 v zmysle platnej STN 73 6110/Z2. Navrhovanému počtu funkcií 
plnených v riešenom Území je úmerný nárast zdrojovej a cieľovej dopravy a tomuto nárastu 
musia zodpovedať opatrenia a stavebné zmeny na priľahlej komunikačnej sieti. 

9.2 Prieskumy a rozbory civilnej ochrany 
Pri územnom rozvoji riešeného územia rešpektovať: 

• zákon č. 42/1994 Z. z o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 
• vyhlášku MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických 

požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpi-
sov, 

• vyhlášku MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádz-
kových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, 

• vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.533/2006 Z. z. o podrobnostiach 
o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov, 

• spracovať doložku civilnej ochrany (záväzná časť územného plánu zóny) ako účinného ná-
stroja ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva ako aj zníženia rizika jeho ohrozenia, 
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• pri spracovaní doložky vychádzať z materiálu: „Analýza územia obvodu BRATISLAVA z hľa-
diska možných mimoriadnych udalostí“ (Okresný úrad Bratislava Odbor krízového riadenia, 
2014). 

9.3 Prieskumy a rozbory požiarnej ochrany 
Z hľadiska záujmov požiarnej ochrany je potrebné: 

• pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej 
ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi 
predpismi, 

• zásobovanie územia požiarnou vodou zabezpečiť v súlade s koncepciou zásobovania obyva-
teľstva obce. Pre potrebu zabezpečenia množstva požiarnej vody vychádzať z platnej STN 73 
0873, 

• v návrhu komunikačného systému ciest vytvárať možnosť dopravnej obsluhy a teda aj prí-
stupu požiarnej techniky do všetkých častí obce. 
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10 PRIESKUMY A ROZBORY 
DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 

10.1 Charakteristika dopravnej polohy územia, širšie do-
pravné vzťahy  

Riešené územie zóny je z hľadiska polohy umiestnené v severnej časti mesta Bratislava, časť Nové 
Mesto, s napojením na hlavnú dopravnú sieť z ulice Vajnorská v spodnej časti zóny, a ulice Račianska 
vo vrchnej časti. Tieto ulice tvoria základný komunikačný systém mesta, ktorý je postavený na pri-
ncípe radiálno-okružného usporiadania. Skelet tejto siete vytvára 5 dopravných radiál koncentricky 
smerujúcich do centrálnych štruktúr mesta.  

Dopravné okruhy plnia funkciu zachytávania dopravných vzťahov radiálne smerujúcich do centrálnej 
mestskej oblasti. Základný komunikačný systém (ZÁKOS) rozlišuje 3 územno-funkčné úrovne doprav-
ných okruhov (vnútorný dopravný okruh VDO, stredný dopravný okruh SDO, vonkajší polookruh). Z 
pohľadu legislatívno-administratívneho rozčlenenia tvoria komunikačnú sústavu mesta úseky diaľnice 
D2,D1, prieťahy ciest I. triedy, počiatočné a koncové úseky ciest II. a III. tich a miestne komunikácie I.-
IV. triedy. Prieťahy diaľnic mestom, cesty I., II. III. triedy a miestne komunikácie I. a II. triedy sú súčas-
ťou tzv. vybranej komunikačnej siete. Miestne komunikácie III. a IV. triedy tvoria tzv. doplnkovú ko-
munikačnú sieť.  

Riešené územie je situované v medziľahlom území medzi 2 radiálnymi komunikáciami. Nadradenou je 
radiálna komunikácia nadväzujúca na jeden zo šiestich základných dopravných vstupov do mesta, 
ulica Vajnorská. Z vrchnej časti je zóna napojená na ulicu Račianska, ktorá je vedením cesty II/502, 
prechádzajúcej v odsadenej polohe k riešenému územiu. Komunikácie sú súčasťou radiálno-okruž-
ného usporiadania prvkov celomestského dopravného systému (ZÁKOS), ktorý prechádza postupne 
vývojovou transformáciou a ktorého rozvoj len veľmi pomaly dobieha stále viac narastajúce dopravné 
nároky. Pre riešené územie má Vajnorská radiála význam, vytvára 2 zo 4 hlavných vstupov do rieše-
ného územia. Zvyšné dva vstupy sú vedené od ul. Račianska resp. ul. Janoškova v napojení na ul. Ra-
čianska. 

Ulica Vajnorská je zbernou komunikáciou funkčnej triedy B2, plní funkciu mestskej radiály nižšieho 
rádu. Vstup do širšie vymedzeného územia sa viaže na križovatku Vajnorská / Zátišie. Podľa Územ-
ného generelu dopravy je križovatka z kapacitného hľadiska nevyhovujúca. 

Trendy rozvoja územia vymedzeného jeho hranicou úzko súvisia s charakterom prostredia s prevláda-
júcou obytnou funkciou. Z pohľadu výhľadových zámerov viazaných na dobudovanie nadradenej do-
pravnej infraštruktúry možno priamo riešené územie charakterizovať ako stabilizované. V území 
možno očakávať postupné dobudovávanie dopravnej infraštruktúry čo súvisí so stavbou PREDĹŽENIE 
TOMÁŠIKOVEJ ULICE BRATISLAVA, VAJNORSKÁ – RAČIANSKA (CEMOS, dátum 10/2010) a stavbou 
prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave (stavba ŽSR, BRA-
TISLAVA-BA PREDMESTIE-BA FILIÁLKA-BA PETRŽALKA, PREPOJENIE KORIDOROV, Dopravoprojekt BA, 
02/2009). V území možno z dôvodu budúcej výstavby predĺženia Tomášikovej ulice očakávať trend 
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čiastočného poklesu intenzity dopravy na miestnych komunikáciách, napriek všeobecnému nárastu 
hybnosti a výhľadového stupňa automobilizácie 1:2.  

Zhodnotenie dopravno-urbanistických a technických nárokov územia vychádza z definovania miery 
úrovne vybavenia územia dopravnou infraštruktúrou. Základnú dopravnú infraštruktúru v území re-
prezentujú dopravné plochy dynamickej, statickej a upokojenej, resp. nemotorovej dopravy a vyba-
venie hromadnej dopravy (autobusová HD, električková HD - v zázemí).  

10.2 Rozbor dopravnej sústavy riešeného územia  

10.2.1 Komunikačný systém 
Komunikačný systém v riešenom území reprezentujú miestne komunikácie rozdielnej funkčnej 
úrovne. Základnú komunikačnú osnovu miestne nadradeného systému v riešenom území tvoria 
zberné komunikácie, ktoré sa viažu na skupinu obslužných komunikácii. Miestne nadradené komuni-
kácie nadväzujú na základné vstupy do územia s väzbou na zbernú komunikáciu vedenú po Račian-
skej ulici a zbernú komunikáciu vedenú po Vajnorskej ulici. V systéme hodnotenia dopravného vý-
znamu patrí komunikácia vedená po Račianskej ul. a Vajnorskej ul. do skupiny zberných komunikácii 
vyššej funkčnej triedy B1, resp. B2. Šírkové usporiadanie vychádza z typu štvorpruhovej smerovo roz-
delenej komunikácie základnej normovej kategórie MZ25/50 pre ul. Račianska, pričom pre ul. Vajnor-
ská je použitý zvýšený pás pre električky, teda kategória MZE 32/50.  

Základné vstupy do územia sú identifikované v polohe križovaní Vajnorská - Hattalova, Vajnorská – 
Riazanská, zvyšné dva vstupy sú vedené od ul. Račianska resp. ul. Janoškova v napojení na ul. Račian-
ska. 

Hlavné zberné komunikácie v území sú prepojené navzájom ul. Riazanskou. Komunikácia plní funkciu 
prepojenia mestských radiál vedených po Račianskej a Vajnorskej ulici. Komunikácia z pohľadu do-
pravno-urbanistického významu a systémového zaradenia (VÝKOS) je začlenená do skupiny obsluž-
ných komunikácií funkčnej triedy C1. Komunikácia plní dopravné funkcie medziobvodového významu 
s vedením autobusovej HD. Šírkové usporiadanie sa viaže na normovú kategóriu dvojpruhovej komu-
nikácie MO12/40, v miestach križovatiek sú doplnené odbočovacie pruhy. Na konci ul. Riazanskej, 
pred napojením na ul. Račianska sa nachádza úrovňové železničné priecestie, toto je však už mimo 
riešeného územia. 

Sieť miestne nadradeného komunikačného systému, resp. vybranej komunikačnej siete dopĺňajú po-
zdĺžne a priečne prepojenia komunikácií nižšej dopravno-urbanistickej úrovne (obslužné komunikácie 
funkčnej triedy C2 a C3) s funkciou prístupu do území s prevahou bývania, vybavenosti a služieb. Naj-
nižšiu úroveň tvoria upokojené a účelové komunikácie plniace funkciu prístupu k sústredeným mies-
tam statickej dopravy a do priestoru radových garáži. Dopravný systém v riešenom území zahŕňajú i 
účelové dopravné plochy s univerzálnym využitím pre statickú, dynamickú hromadnú a individuálnu 
dopravu a nemotorovú dopravu.  

Závery 
Medzi hlavné zistené problémy územia z hľadiska motorových komunikácií patrí nedostatočná šírka 
miestnych komunikácií. Z hľadiska normy STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií, je 
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možné najmenšiu funkčnú triedu C3 uvažovať do minimálnej šírky komunikácie 5,0m ako pre oboj-
smernú, tak pre jednosmernú s parkovacím státím.  V území sa nachádzajú ulice, komunikácie, ktoré 
túto podmienku nedodržujú a nemôžu byť teda ani klasifikované pre funkčnú triedu C3.  

Ďalším problematickým úsekom je úsek na ul. Riazanská, kde od križovatky s ulicou Hálkovou po tak-
mer križovatku s ulicou Kukučínovou nie sú jasne definované jednotlivé jazdné pruhy, pričom šírka 
komunikácie dovoľuje umiestniť min. 4 jazdné pruhy. Z tohto dôvodu sú na ulici vytvorené miesta pre 
„divé státie“ spolu s prípadnými krátkodobými státiami.  

Podstatným problémom územia je takisto rozhľad v jednotlivých križovatkách. Tento je v prevažnej 
časti územia nedostatočný, obmedzený hlavne výstavbou oplotení, prípadne jednotlivých budov 
tesne na hranicu komunikácie.  

V časti zóny, v mieste kde prevažuje funkcia rodinných domov bola v minulosti riešená dopravná situ-
ácia spôsobom zavedenia jednosmerných komunikácií. Tento spôsob v súčasnosti vytvára sieť nepre-
hľadných jednosmerných komunikácií a vozidlá, ktoré nepoznajú dané pomery v území často „blúdia“ 
pri hľadaní konkrétnych adries. Takisto to komplikuje výjazd a príjazd do zóny, dopravné pomery 
v území nezohľadňujú potrebu bezpečnej a plynulej premávky. 

10.2.2 Komunikačný systém – nemotorová doprava 

Pešia doprava 
Hlavné pešie prúdy sledujú väzby základných urbanistických prvkov, dôležitosť trás určujú pravidelné 
cesty za prácou, školou a vybavenosťou. Zdrojové miesta pešej dopravy korešpondujú najmä s 
priestormi súvisiacimi s uzlovými miestami hromadnej dopravy (ul. Riazanská) ako aj zo zariadeniami 
vyššej občianskej vybavenosti, kde je predpoklad väčšej koncentrácie osôb.  

Systém upokojených komunikácii tvorí v súčasnosti založená sieť peších chodníkov a prepojení v 
úrovni nemotorových komunikácii funkčnej triedy D3. Prepojenia zohľadňujú nároky územia na pre-
vádzkový komfort umožňujúci efektívny pohyb pešej a dopravne upokojenej, resp. nemotorovej do-
pravy. Upokojené komunikácie v riešenom území rešpektujú prirodzené smery vychádzajúce z väzieb 
základných urbanistických prvkov (zastávky HD, vybavenosť, bývanie), avšak v určitých miestach ne-
dosahujú požadované parametre pre danú funkciu. 

V území sa nachádzajú chodníky v dostatočnej miere, tzn. minimálne jednostranný pre každú miestnu 
komunikáciu, problémom je ale skutočnosť že cca 50% chodníkov nedosahuje normou STN 736110 
predpísanú minimálnu šírku. Z tohto pohľadu tieto chodníky nie sú bezpečné pre vedenie chodcov, 
a ostatných účastníkov premávky v rámci chodníka, v lokalite. 

Cyklistická doprava 
Podiel bicyklovej dopravy z pohľadu celkovej dopravnej práce aj z pohľadu nemotorovej dopravy nie 
je v riešenom území rozhodujúci a nedosahuje podiel sídiel so zavedeným systémom bicyklovej do-
pravy (cca 10 % podiel na celkovej dopravnej práci). Štruktúra cyklistických trás vychádza zo základ-
ného členenia na hlavné, vedľajšie a doplnkové trasy.  

Záujmovým územím prechádza Vajnorská cykloradiála R14 (trasa vedená paralelne s komunikáciou 
na Vajnorskej ulici) a Račianska cykloradiála R13 vedená paralelne s komunikáciou na Račianskej ulici, 
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ul. Kukučínovej. Riešeným územím lokality prechádza cyklotrasa po ul. Hattalova a Pluhová, ktorá v 
riešenom území prepája uvedené cykloradiály R13 a R14. Možnosti ďalšieho vedenie cyklistických 
trás riešeným územím sú obmedzené a zredukované na pohyb na spoločnom dopravnom priestore 
obslužných komunikácií s minimálnou mierou segregácie.  

10.2.3 Hromadná doprava  
Relatívne vysoké nároky na systém hromadnej dopravy riešeného územia sú vyvolané jej štruktúrou 
definovanou v prevažnej miere funkciou bývania v hromadnej forme bývanie (bytové domy). Riešené 
územie je obsluhované priamo autobusovou mestskou hromadnou dopravou. Električková doprava 
je vedená okrajom záujmového územia (Vajnorská ulica, Račianska ulica) a pre riešené územie repre-
zentuje nepriamu obsluhu HD.  

Linky autobusovej hromadnej dopravy sú vedené po obslužnej komunikácii ul. Riazanská, funkčnej 
triedy C1+MHD. Autobusové zastávky sú situované na hlavnom dopravnom priestore v rámci vyhra-
deného jazdného pruhu. Izochróna dostupnosti zastávok HD v súčasnosti nepokrýva kompletne pred-
metné územie, plánované umiestnenie zastávok v rámci komunikácie predĺženie ul. Tomášikovej 
tento stav podstatne zlepší a územie bude plnohodnotne obslúžiteľné, s hodnotou izochrony 500m. 

10.2.4 Statická doprava  
Riešenie statickej dopravy v riešenom území zahŕňa riešenie uspokojovania nárokov na parkovanie a 
odstavovanie individuálnych motorových vozidiel. Rozbor systému statickej dopravy spočíva v bilan-
covaní nárokov a kapacít riešeného územia. Spôsoby riešenia spočívajú vo využívaní sústredených 
plôch statickej dopravy a vo využívaní dopravného priestoru zonálnych komunikácii. Výpočet nárokov 
statickej dopravy sa viaže na výhľadový stupeň automobilizácie.  

V súčasnosti sú nároky statickej dopravy riešené tromi základnými spôsobmi:  

• parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel na sústredených plochách statickej dopravy, 
• odstavovanie motorových vozidiel v radových garážach, 
• parkovanie a odstavovanie vozidiel v rámci miestnych komunikácií na vozovke a na chodní-

koch. 

Súčasťou rozboru systému statickej dopravy je výpočet nárokov statickej dopravy celého bilancova-
ného územia. Bilančnou jednotkou výpočtu nárokov je urbanistický blok. Územie je účelovo rozčle-
nené na urbanistické bloky, blok A až blok U (v celkovom počte 21). Územie X je určené pre zonálnu 
rezervu pripravovanej investície predĺženia ul. Tomášikovej, do výpočtu teda nevstupuje. Nároky vy-
chádzajú z počtu obyvateľov, z odbytovej plochy vybavenosti a počtu zamestnancov administratív-
nych a výrobných zariadení.  

Pri stanovení celkových nárokov na statickú dopravu návrh vychádzal z Metodiky dopravno-kapacit-
ného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov, vydanou Magistrátom hl. mesta SR Brati-
slavy, v marci 2009. Výpočet nárokov reprezentujú hodnoty vychádzajúce z priradenia funkcie 
a počtu parkovacích státí podľa STN 736110/Z2.  

Celkové nároky na statickú dopravu pre celé územie predstavujú 5 467 miest, k dispozícii je 2 591 
miest (parkovacie státia vyznačené podľa zákona č.8/2009 a vykonávacej vyhlášky č.9/2009). Rozdiel, 
deficit parkovacích miest predstavuje hodnotu 2 876 miest. 
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Tabuľka 30 Nároky pre parkovacie miesta (sumár podľa blokov)44 
Blok Počet PM podľa STN 

(nároky) 
Existujúce PM (stav) Deficit PM 

Počet Podiel Počet Podiel 

A 645 432 67,0% 213 33,0% 

B 681 441 64,8% 240 35,2% 

C 127 86 67,7% 41 32,3% 

D 252 242 96,0% 10 4,0% 

E 34 20 58,8% 14 41,2% 

F 218 89 40,8% 129 59,2% 

G 180 21 11,7% 159 88,3% 

H 192 70 36,5% 122 63,5% 

I 168 64 38,1% 104 61,9% 

J 142 32 22,5% 110 77,5% 

K  130 83 63,8% 47 36,2% 

L 52 32 61,5% 20 38,5% 

M 58 28 48,3% 30 51,7% 

N 1323 411 31,1% 912 68,9% 

O 213 190 89,2% 23 10,8% 

P 81 33 40,7% 48 59,3% 

Q 100 92 92,0% 8 8,0% 

R 60 19 31,7% 41 68,3% 

S 98 25 25,5% 73 74,5% 

T 363 62 17,1% 301 82,9% 

U 350 119 34,0% 231 66,0% 

Spolu 5467 2591 47,4% 2876 52,6% 

 
Graf 45 Porovnanie deficitu a existujúcich parkovacích miest v rámci blokov 

 

                                                           
44 Podrobná tabuľka s parametrami nárokov pre parkovacie miesta podľa funkcií a jednotlivých blokov v riešenom území sa 
nachádza v kapitole č. 17 Prílohy 
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Graf 46 Podiel deficitu a existujúcich parkovacích miest v riešenom území 

  

Nároky na statickú dopravu viažuce sa na funkciu bývania (bytové a rodinné domy) predstavujú 2 189 
miest, pričom k dispozícii je 1 099 miest (50,2 %). Deficit parkovacích miest predstavuje 1 090 miest 
(49,8 %). 

Graf 47 Porovnanie deficitu a existujúcich parkovacích miest bývania v rámci blokov  
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Schéma 32 Deficit statickej dopravy podľa blokov 
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Organizované odstavovanie je doplnené tzv. divokými státiami v rámci verejných komunikácii, poten-
ciál územia je zvýšený kapacitami na neverejných miestach (areály výroby a služieb) kde sú uspoko-
jené potreby väčších administratívno-výrobných zariadení.  

Územný potenciál je determinovaný limitmi viazanými na životné prostredie. Deficit výhľadových ná-
rokov statickej dopravy je pri zachovaní územných a environmentálnych limitov potrebné riešiť inými 
spôsobmi. Jedným zo spôsobov je uspokojenie časti nárokov návrhom parkovacích státí v samostat-
ných pozdĺžnych státiach v rámci jednosmerných komunikácií. 

10.2.5 Železničná doprava 

Súčasný stav 
Severovýchodným okrajom riešeného územia prechádza trať č. 127 C (Bratislava východ – Rusovce-
štátna hranica) a trať č. 127 G (Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hlavná stanica). Severozápadným 
okrajom riešeného územia prechádza v súčasnosti nefunkčná trať Bratislava Predmestie-Bratislava 
Filiálka. Trať je pozostatok pôvodnej trate Bratislava-Trnava, ktorá bola postavená v roku 1848 ako 
prvá železničná trať na území Slovenska (konská železnica). Trať ukončila prevádzku v roku 1985. 

Širšie vzťahy 
V severovýchodnej časti územia širších vzťahov sa nachádza nákladná zoraďovacia stanica s koľajis-
kom, ktorú má v správe Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s., a je v súčasnosti vo vlastníc-
tve Istrochem Reality a. s. V území širších vzťahov sa nachádza aj železničná stanica Bratislava Pred-
mestie. 

Návrh 
Návrh územného plánu mesta počíta v severozápadnej časti územia, v priestore trate Bratislava Pred-
mestie-Bratislava Filiálka s podzemným dopravným železničným koridorom č. IV a V projektu TEN-T 
17 a napojenie letiska na železničnú sieť v Bratislave (riešenie v tuneloch). Územný plán zároveň 
vo väzbe na navrhované koridory vypúšťa trať č. 127 C z dopravnej koncepcie. 

10.2.6 Zhodnotenie predpokladanej záťaže na dopravnú vybavenosť 
vplyvom rozvojových území  

V rámci zóny je navrhnuté predĺženie ul. Tomášikova až na ul. Račiansku. Táto investícia bude vý-
znamným vplyvom pre celú zónu, vytvorí prieťah zónou s predpokladom zvýšenej intenzity vozidiel, 
avšak významne odľahčí existujúcu ulicu Riazanská. V rámci investície sa plánuje aj s vybudovaním 
autobusových zastávok hromadnej dopravy a chodníkov. Toto bude mať za následok ďalšie zlepšenie 
technickej vybavenosti územia. Negatívny vplyv bude predstavovať zvýšená hlučnosť a prašnosť 
v blízkosti novej komunikácie, avšak tieto vplyvy sa dajú obmedziť použitím vhodných ochranných 
prvkov.  

10.2.7 Ochranné pásma dopravných zariadení 
Ochranné pásma dopravných zariadení sa vo všeobecnosti dotýkajú cestnej, železničnej a leteckej do-
pravy. Administratívne ochranné pásma cestnej a železničnej dopravy nie sú v území sledované. Z po-
hľadu cestnej a železničnej dopravy sa dajú hodnotiť len hygienické pásma vplyvu hluku na riešené 
územie.  
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Ochranné pásma leteckej dopravy 
Vplyv letiska na riešené územie determinuje čiastočne spôsob a intenzitu jeho využitia. Vplyvy letiska 
na územie sa dotýkajú hygienických podmienok a obmedzení určujúcich stavebný režim na prevažnej 
časti riešeného územia. Základný dráhový systém je v súčasnosti prevádzkovaný v krížovom kolmom 
usporiadaní (RWY 04/22, RWY13/31). Letové trajektórie v rámci štandardnej letovej prevádzky v sú-
časnosti využívajú na pristátie RWY 31 a 22 a na vzlety RWY 04 a13. Negatívne vplyvy prevádzky leti-
ska M. R. Štefánika sa týkajú priamych obmedzení z titulu ochranných pásiem a obmedzení nepria-
mych, viažucich sa na podmienky hygienické. V rámci riešeného územia sú identifikované ochranné 
pásma rôznych druhov. Tieto sa dotýkajú:  

• ochranných pásiem so zákazom stavieb  
• ochranných pásiem s výškovým obmedzením stavieb  
• ochranných pásiem ornitologických (pásmo C)  

Výškové obmedzenia vyplývajúce z prekážkových rovín sú vzhľadom k podlažnosti zástavby v rieše-
nom území v polohe iba teoretickej a týkajú sa väčšiny základných prekážkových plôch:  

• prekážkovej roviny vzletového a približovacieho priestoru  
• kužeľovej prekážkovej plochy (n. v. 172-272 m - sklon 4%)  
• vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny (n. v. 172 m)  

Vplyv prevádzkovania leteckej dopravy letiska M. R. Štefánika na životné prostredie riešeného územia 
je daný smerovaním trajektórii vzletových a pristávacích letov. Riešené územie sa nachádza mimo 
rozhodujúce kurzy vzletového a pristávacieho priestoru.  

Hluková záťaž z leteckej prevádzky je hodnotená dvoma deskriptormi. Je to denná ekvivalentná hla-
dina hluku L A,eq,d (od 6.00-22.00hod) a maximálna denná hladina hluku L A,max,d. V zmysle Vy-
hlášky č.14/1977 Zb. MZ SSR sú pre daný typ územia cez deň limity 85dB pre L A,max,d a 65 dB pre L 
A,eq,d.45 

Z porovnania oboch hodnôt vo všeobecnosti vyplýva, že maximálna hladina zvuku z leteckej pre-
vádzky je v súčasnosti prekračovaná na oveľa väčšej ploche územia ako ekvivalentná hladina zvuku. 
Vysvetlenie spočíva v počte pohybov na letisku a v prevádzkovaní starších typov lietadiel, ktoré pro-
dukujú zvýšení hluk. Vzhľadom ku skutočnosti, že zaťaženie zasahuje i existujúcu zástavbu, je nutné 
v tejto časti sídla vybaviť objekty účinnými technickými opatreniami tak, aby tu v maximálne možnej 
miere eliminovali negatívne hygienické dopady prevádzky letiska na životné prostredie.  

Ochranné pásma železničnej dopravy 
Ochranné pásmo dráhy je v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovené podľa ods. 3 písm. a) pre železničnú 
dráhu 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy. 
Ochranné pásmo dráhy sa vzťahuje na severovýchodnú časť riešeného územia.  

                                                           
45 Zaťaženie riešeného územia hlukom z prevádzky leteckej dopravy je zdokumentované v kapitole č. 12 Prieskumy a roz-
bory zložiek životného prostredia, podkapitola 12.3 Hluk a vibrácie. 
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11 PRIESKUMY A ROZBORY 
TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

11.1 Vodné hospodárstvo 

11.1.1 Vodohospodárske pomery 
Hydrogeograficky patrí katastrálne územie miestnej časti do povodia rieky Dunaja, ktorý je najvý-
znamnejším tokom v širšom záujmovom území. Čierny potok pramení v Lamači pod juhozápadným 
svahom vŕšku Zečák (nezistené prietoky). 

Prirodzené vodné plochy 
V širšom území, prislúchajúcom k riešenému územiu sa nachádza prírodné jazero Kuchajda,  
Názov jazera Kuchajda je odvodený od nemeckého slova Kuhheide– kravský pasienok. Z názvu vy-
plýva, že priestor, na ktorom je dnes táto vodná plocha, sa v minulosti využíval ako pasienky. 

11.1.2 Zásobovanie pitnou vodou 
Stredom riešeného územia v smere juhovýchod-severozápad prechádza vodovodné potrubie DN 800 
v Pluhovej ulici. Vodovodné potrubie DN 800 je potrubie kategórie 1, predstavuje tranzitné potrubie 
do vodojemu Koziarka, ktorý sa nachádza vo výške cca 195,0 m. n. v Balt po vyrovnaní. Vodovod je 
potrebné rešpektovať vrátane pásma ochrany 5,0 m od vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na 
obidve strany. Na predmetné potrubie nie je možné pripájať prípojky investičných zámerov. 

Riešené územie je zásobované v dvoch polohách a to: 

• z juhovýchodnej strany z vodovodného potrubia DN 150 vo Vajnorskej ulici odbočkami DN 
100 v smere do Riazanskej ulice, DN 80 v smere do Sreznevského ulice DN 50 v smere do 
ulice Zátišie severozápadným smerom, 

• z juhovýchodnej strany z vodovodného potrubia DN 300 vo Vajnorskej ulici odbočkou DN 100 
v smere do Pluhovej ulice, severozápadným smerom, 

• zo severozápadnej strany z vodovodného potrubia DN 200 a DN 110 v Kukučínovej ulici od-
bočkami DN 150 v smere do Riazanskej ulice, DN 100 v smere priamo do obytnej zóny, DN 80 
v smere do Varšavskej ulice a DN 100 v smere do Pluhovej ulice, juhovýchodným smerom. 

Bytový, terciárny a kvartérny sektor v riešenom území je ďalej zásobovaný vodovodným potrubím 
štandardných dimenzií DN 150, 100,80, s prepojením a zokruhovaním na obytné územie, situované 
juhozápadne od riešeného územia. 

11.1.3 Zásobovanie úžitkovou vodou 
Bytový, terciárny a kvartérny sektor v riešenom území je zásobovaný úžitkovou vodou individuálne. 

Požiarna voda 
BVS požaduje zvýšené nároky na zabezpečenie požiarnej vody riešiť individuálne pre jednotlivé ob-
jekty (požiarne nádrže, samostatné požiarne systémy).  
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Schéma 33 Zásobovanie vodou 
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11.1.4 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
V tangente s juhovýchodným okrajom riešeného územia v smere juhovýchod - severozápad prechá-
dza „zberač C“, v hornej časti riešeného územia profilu DN 1200 a následne profilu DN 1600, do kto-
rého je odkanalizované cez pripájacie šachty riešené územie v troch polohách a to: 

• vetvou C II. – kanalizačným potrubím DN 700, v predĺžení ulice Pri dynamitke severovýchod-
ným smerom, 

• vetvou C III. – kanalizačným potrubím DN 800, v predĺžení ulice Halašova severovýchodným 
smerom. 

V tangente so severovýchodným rohom riešeného územia od objektu sútokovej šachty na kanalizač-
nom zberači C umiestnenej južne od železničného mostu pod železničnou traťou, začína kanalizačný 
zberač C-C, profilu DN 2000, do ktorého je odkanalizovaný cez sútokovú – odľahčovaciu šachtu,  rie-
šené územie v samostatnej polohe a to: 

• vetvou C IV. – kanalizačným potrubím DN 1200, v ulici Vajnorská severovýchodným smerom 
do sútokovej – odľahčovacej šachty na kanalizačnom zberači C a začínajúcim kanalizačným 
zberačom C-C, umiestnenej južne od železničného mostu pod železničnou traťou 

Odvádzanie splaškových vôd z bytového, terciárneho a kvartérneho sektora v riešenom území je za-
bezpečené systémom gravitačnej sústavy kanalizačnej siete, potrubia DN 300, DN 400, DN 500 a ná-
sledne prostredníctvom horeuvedených hlavných pripájacích potrubí DN 700, DN 800, DN 1200 do 
„zberača C“ 1600 mm. 

11.1.5 Odvádzanie dažďových vôd  
V riešenom území je kanalizácia jednotná avšak z kapacitných dôvodov súčasného kanalizačného sys-
tému BVS žiada odvádzanie odpadových vôd z investičných zámerov riešiť ako delenú kanalizáciu, pri-
čom vody z povrchového odtoku musia byť vyriešené mimo verejnú kanalizáciu v závislosti od kon-
krétnych hydrogeologických podmienok v danom území.  

Dažďové kanalizácie BVS neprevádzkuje. 

Závlahy a odvodnenie 
Hydromeliorácie, š. p. v riešenom území a území širších vzťahov neevidujú žiadne vodohospodárske 
zariadenia, hydromelioračné, ako aj odvodňovacie kanály v ich správe, vrátane drenážnych zariadení 
v území. 

11.1.6 Ochrana vôd 

Kontrolná činnosť v oblasti ochrany vôd, monitorovací a informačný systém 

Monitorovacie vrty  
Predstavujú hydrogeologické vrty č. 132, 136, 152, identifikačného systému ochrany podzemných 
vôd, publikovaných na Web stránkach GÚDŠ. 
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Povodne 
Klimatická zmena má za následok čoraz väčší výskyt lokálnych, ale aj regionálnych nadmerných zrá-
žok, ktoré môžu mať vážne následky aj na riešené územie.  

Ochrana pred povodňami, realizácia protipovodňových opatrení 
V roku 2003, Vláda Slovenskej republiky schválila „Program protipovodňovej ochrany v SR do roku 
2010“..„Program protipovodňových opatrení v SR do roku 2010“ je v rámci SVP, š. p., podložený me-
novitým zoznamom viac ako 300 investičných stavieb a opatrení v povodiach na celom území  Sloven-
ska.  

11.1.7 Ochranné pásma a obmedzenia  

Verejné vodovody a verejné kanalizácie 
K bezprostrednej ochrane verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pred poškodením a na 
zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu alebo ve-
rejnej kanalizácie (ďalej len „pásmo ochrany"), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti 
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ochranné pásma vodárenských zdrojov podľa osobit-
ného predpisu týmto nie sú dotknuté. 

Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodo-
vodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 

Tabuľka 31 Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 442/2002 Z. .z §19 je definované: 

In-
dex 

Ochranné pásmo Svetlosť potrubia 

a 1,5 m na každú stranu od  vonkajšieho pô-
dorysného okraja potrubia 

pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm 
vrátane 

b 2,5 m na každú stranu od  vonkajšieho pô-
dorysného okraja potrubia 

pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm 

c 5 m na každú stranu od  vonkajšieho pô-
dorysného okraja potrubia 

pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 1000 mm 

Obmedzenia v ochrannom pásme 
V pásme ochrany je zakázané: 

a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia 
alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej ka-
nalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 

b) vysádzať trvalé porasty, 
c) umiestňovať skládky, 
d) vykonávať terénne úpravy. 
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Schéma 34 Odkanalizovanie územia 
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11.2 Zásobovanie elektrickou energiou 

11.2.1 Charakteristika stavu 

Zdroje elektrickej energie a prenosová sústava 
V  Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, riešenom území, sa nenachádzajú zdroje elektrickej energie, 
nie sú vedené rozvody prenosovej sústavy SEPS v napäťových úrovniach 220 a 400 kVA a ani umies-
tnené objekty technického a technologického vybavenia prenosovej sústavy (energetické uzly, roz-
vodne alebo transformovne). 

Distribučná sústava 

Elektrické vedenia veľmi vysokého napätia (VVN) a vysokého napätia (VN) 
Riešeným územím neprechádzajú žiadne distribučné VVN 110 kV linky a nenachádzajú sa transfor-
movne 110/22 kVa. Riešené územie je v súčasnosti zásobované z VN 22 kV liniek (smerovaných z roz-
vodní k distribučným transformovniam VN/NN) vedených pod zemou. 

Tabuľka 32 Prehľad 22 kV liniek v riešenom území a širších vzťahoch: 
číslo 
VN linky 

max. prúd  
(a) 

poznámka 

342   

408   

477   

364  Linka v rámci širších vzťahov 

1002  Linka v rámci širších vzťahov 

Transformačné stanice 
Riešené územie a územie širších vzťahov je zásobované elektrickou energiou z transformačných sta-
níc 22/0,4 kV, nasledovných typov a výkonov:  

Tabuľka 33 Prehľad trafostaníc v riešenom území 
TS číslo  Názov Typ Vlastník č. vedenia Výkon TR (kVA) 

0371-000 Zátišie murovaná NIE ZSD 342 x 

0567-000 PORS-výpočt. 
stredisko 

murovaná NIE ZSD 342 x 

0725-000 Byt. podnik murovaná ZSD 342 400 

0975-000 Tarbuk murovaná ZSD 342 630 

1269-000 GUPRESS kiosková NIE ZSD 342 x 

0399-000 SIS murovaná NIE ZSD 342 x 

1476-000 Orange murovaná NIE ZSD 477 x 

0493-000 TUS murovaná ZSD 477 2x630 

0265-000 Kovosmalt murovaná NIE ZSD 477 x 
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Tabuľka 34 Prehľad trafostaníc v širších vzťahoch 
TS číslo Názov Typ Vlastník č. vedenia Výkon TR 

(kVA) 
Poznámka 

0452-000 Hasiči murovaná ZSD 408 2x400 juhozápadne 
od riešeného 
územia 

0398-000 Slovenská po-
isťovňa 

murovaná NIE ZSD 342 x severozá-
padne od rie-
šeného úze-
mia 

1698-000 Datacentrum murovaná NIE ZSD 477 x 

1032-0000 Figaro murovaná NIE ZSD 477 x 

0059-000 Žel. stan murovaná NIE ZSD 408 x severový-
chodne od rie-
šeného úze-
mia 

1158-000 Čerpacia sta-
nica 

murovaná NIE ZSD 1002 x juhovýchodne 
od riešeného 
územia 1176-000 Millenium to-

wer 
murovaná NIE ZSD 1002 x 

1171-000 Polus center murovaná NIE ZSD 1002 x 

 

Elektrické vedenia nízkeho napätia (NN)  
Z transformačných staníc 22/0,4 kV, je elektrická energia distribuovaná k odberateľom resp. spotrebi-
teľom prostredníctvom elektrického vedenia nízkeho napätia (NN). 

11.2.2 Stratégie a zámery 
SEPS ani ZSDIS v krátkodobom ani dlhodobom výhľade neuvažuje s rekonštrukciou a ani s výstavbou 
nových rozvodov a technologických celkov prenosovej a distribučnej sústavy. 

11.2.3 Ochranné pásmo 
Na ochranu zariadení sústavy sa v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďujú ochranné pásma.  

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po 
oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. 
Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov v závislosti od napätia. 

Tabuľka 35 Ochranné pásmo nadzemné, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Napätie Ochranné pásmo 

§43 ods.2 a) od 1 kV do 35 kV vrátane  

  1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, na 
každú stranu od krajných vodičov 

  2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priese-
koch 2 m, na každú stranu od krajných vodičov 
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  3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, na každú stranu od krajných vo-
dičov 

§43 ods.2 b) od 35 kV do 110 kV vrátane  15 m, na každú stranu od krajných vodičov 

§43 ods.2 zavesené káblové vedenia s na-
pätím od 35 kV do 110 kV vrá-
tane 

2 m, na každú stranu od krajných vodičov 

Obmedzenia v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod 
ním 
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je 
zakázané: 

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od kraj-

ného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sú-

stavy. 
Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od 
krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde 
nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. 
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým 
vedením je okrem iného zakázané: 

a) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od 
c) krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou. 

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia 
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po 
oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie 
od krajného kábla. 
Tabuľka 36 Ochranné pásmo podzemné, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Napätie Ochranné pásmo 

§43 ods.7 a) pri napätí do 110 kV 1 m vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 

§43 ods.7 b) pri napätí nad 110 kV 3 m  

Obmedzenia v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia 
V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem 
prípadov podľa odseku 14 zakázané 
a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mecha-
nizmy, 
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b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné 
činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne 
sťažiť prístup k elektrickému vedeniu 

Ochranné pásmo elektrickej stanice 
Tabuľka 37 Ochranné pásmo elektrickej stanice, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Napätie Ochranné pásmo 

§43 ods.9 b) vonkajšieho vyhotovenia s 
napätím do 110 kV 

je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdia-
lenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej 
stanice 

§43 ods.9 c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektric-
kej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice 
na výmenu technologických zariadení 
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Schéma 35 Zásobovanie elektrickou energiou 
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11.3 Zásobovanie plynom 

11.3.1 Širšie vzťahy 

Stručný popis 
Riešené územie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, je zásobované zemným plynom VTL plynáren-
skou sústavou, ktorá ale riešeným územím neprechádza. Základnými zásobovacími zdrojmi severnej 
sústavy je prepúšťacia stanica Šaľa, ktorou sú riadené dodávky zemného plynu z MŠP a domáce 
zdroje z oblasti Záhoria.  

Podrobný popis 
V dotyku s územím širších vzťahov, pri hlavnom vstupe do bývalého závodu „Istrochem“ z južnej 
strany z Vajnorskej ulice, sú umiestnené dve súbežné vetvy VTL plynovodu a to DN 300, PN 2,5 a DN 
300, PN 4,0, ktoré sú vedené zo severovýchodnej strany po Vajnorskej ulici a následne v križovatke 
s Turbínovou ulicou menia smer o 90°a ďalej sú vedené juhozápadným smerom. 

V širšom území prislúchajúcemu k riešenému územiu je zásobovaná oblasť plynom, z plynovodu STL 
DN 150 PN 0,3 MPa prostredníctvom regulačnej stanice plynu, ktorá sa nachádza na rohu Vajnorskej 
a Odborárskej ulice s dvomi výstupmi, s prevádzkovými tlakmi STL 2 PN 0,3 MPa, NTL PN 0,002 MPa. 
Uvedená regulačná stanica plynu výstupnými potrubiami zásobuje miestnu sieť prislúchajúcej oblasti 
distribučnou sústavou vzájomne prepojených stredotlakových a nízkotlakových plynovodov a plyno-
vodných prípojok. 

11.3.2 Prepravná sieť 
Prepravná sieť predstavuje komplex vysokotlakových plynovodov a kompresorových staníc a súvisia-
cich technologických objektov, vrátane riadiacej a zabezpečovacej techniky a zariadení zabezpečujú-
cej techniky a zariadení na prenos informácií pre zabezpečenie činnosti výpočtovej techniky a infor-
mačných systémov. Prepravná sieť riešeným územím ani v dotyku s ním neprechádza. 

11.3.3 Distribučná sieť  
Predstavuje komplex vzájomne prepojený súbor vysokotlakových, stredotlakových a nízkotlakových 
plynovodov, plynovodných prípojok a súvisiacich technologických objektov, vrátane riadiacej a zabez-
pečovacej techniky a zariadení na prenos informácií pre zabezpečenie činnosti výpočtovej techniky 
a informačných systémov, ktorý nie je priamo prepojený s kompresnými stanicami 

Distribučnú sieť, t. j. sieť VTL plynovodov prechádzajúcich v dotyku so širším územím prislúchajúcim 
k riešenému územiu a STL plynovodov prechádzajúce v dotyku s riešeným územím, predstavuje na-
sledovná distribučná sieť: 

Tabuľka 38 Distribučná sieť plynovodov 
P. č. Distribučná sieť  Počet x profil Prevádzkový, 

konštrukčný, 
pretlak  

Poznámka 
 

VTL plynovody prechádzajúce v dotyku so širším územím prislúchajúcim k riešenému územiu: 

1 VTL plynovod  1xDN 300 4,0 MPa Vajnorská ulica 

2 VTL plynovod  1xDN 300 2,5 MPa Vajnorská ulica 
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STL plynovody prechádzajúce v dotyku s riešeným územím a riešenom území: 

3 STL 2 plynovod  1xDN 150 300 kPa Vajnorská ulica 

4 STL 2 plynovod  1xDN 150 300 kPa Kukučínova ulica 

 
V dotyku so širším územím, riešeného územia sa nachádza štandardná technologická vybavenosť na 
prepravnej trase plynovodov v území. 

11.3.4 Miestna sieť 
Miestna sieť je časť distribučnej sústavy, súbor vzájomne prepojených stredotlakových a nízkotlako-
vých plynovodov, plynovodných prípojok a súvisiaceho príslušenstva. Miestnu sieť tvorí sústava ply-
novodov STL a NTL, ktoré sú na niektorých miestach vzájomne prepojené a určité časti tvoria izolo-
vané, navzájom nezávislé systémy. Plynovody sú vzájomne prepojené prostredníctvom regulačných 
staníc plynu na VTL plynovodnú sieť.  

Miestnu sieť v riešenom území v prevládajúcej miere tvorí sústava NTL plynovodov.  

STL distribučná sieť 
V riešenom území nie je vybudovaná plynovodná sieť STL 1 - PN 100 kPa (0,1 MPa). Vybudovaná je 
plynovodná sieť STL 2 - PN 300 kPa (0,3 MPa): 

• v tangente juhovýchodnej časti riešeného územia na Vajnorskej ulici (na strane ulice od ja-
zera Kuchajda), ktorá ale riešené územie nezásobuje, 

• v tangente severozápadnej časti riešeného územia na Kukučínovej ulici, kde prechádza na 
Pluhovú ulicu, kde zásobuje komplex objektov administratívy, výroby a služieb. 

NTL distribučná sieť: 
V riešenom území je vybudovaná plynovodná sieť NTL - PN 5 kPa (0,005 MPa). 

Pripojovacie plynovody, odberné plynové zariadenia, tlakové hladiny a materiál 

Pripojovacie plynovody, odberné plynové zariadenia 
Odberné plynové zariadenia sú pripojené cez distribučné a pripojovacie plynovody, regulačné a dore-
gulačné stanice STL, NTL a prípojky plynu.  

Tlakové hladiny 
Tlaková hladina STL plynovodov je do 400 kPa a tlaková hladina NTL plynovodov je do 5 kPa. Mestská 
časť a tvoria vzájomne zokruhovanú sieť, plyn je do tejto siete dodávaný cez regulačné stanice plynu, 
pričom tlakové pomery v plynovodnej sieti sú štandardné. 

Materiál 
Po materiálovej stránke je staršia plynovodná sieť realizovaná z rúr oceľových bezošvých s izoláciou 
do zeme a časť novších plynovodov je realizovaná z rúr PE.  

11.3.5 Technologické zariadenia 
V riešenom území sa nenachádzajú plynárenské technologické objekty. Až v dotyku so širším územím 
riešeného územia sa nachádzajú nasledovné plynárenské technologické a prevádzkové objekty: 
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Regulačné stanice plynu 
Regulačná stanica plynu sa nachádza na rohu Vajnorskej a Odborárskej ulice. 

Tabuľka 39 Regulačné stanice plynu 
P. č. Regulačné stanice lokálne 

závod - firma, lokalita 
Regulačná 
stanica 

Výkon 
(m3/h) 

Vstupný tlak 
(MPa) 

Výstupný 
tlak (kPa) 

Vyťaženosť  
(%) 

 DRS – Bratislava Odborárska DRS  1 200    

Elektrická polarizovaná drenáž (EPD) 
Elektrická polarizovaná drenáž predstavuje zariadenie aktívnej protikoróznej ochrany. Je situovaná: 

• EPD – Vajnorská ulica č 108, na parkovisku, neďaleko hlavného vstupu do bývalej „Palmy“, 
• EPD – Račianska ulica č 108, na chodníku vedľa komunikácie, vedúcemu k hlavnému vstupu 

do bývalého internátu „Mladej gardy“. 

11.3.6 Ochranné a bezpečnostné pásma 

Ochranné pásma 
Ochranné pásma sa zriaďujú v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov na ochranu plynárenských zariadení a priamych plyno-
vodov. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynáren-
ského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdo-
rysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu 
pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. 

Tabuľka 40 Ochranné pásma plynovodov 
Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Svetlosť potrubia 

§79 ods.2 a) 4 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm 

§79 ods.2 b) 8 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 do 500 mm 

§79 ods.2 c) 12 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 do 700 mm 

§79 ods.2 d) 50 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm 

§79 ods.2 e) 1 m na každú stranu od osi pre plynovod v zastavanom území s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 
MPa, 

§79 ods.2 f) 8 m pre technologické objekty 

Obmedzenia v ochrannom pásme 
Zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súh-
lase prevádzkovateľa siete. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby v ochrannom pásme ply-
nárenského zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. 

Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom pre-
vádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete. 
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Bezpečnostné pásma 
Bezpečnostné pásma sú v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských 
zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. Bezpeč-
nostným pásmom sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo 
od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. 

Tabuľka 41 Bezpečnostné pásma plynovodov 
Paragraf, 
odsek 

Bezpečnostné pásmo Prevádzkový tlak 

§80 ods.2 a) 10 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľ-
nom priestranstve a na nezastavanom území, 

§80 ods.2 b) 20 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa s menovitou svetlosťou do 350 
mm 

§80 ods.2 c) 50 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 
350 mm 

§80 ods.2 d) 50 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm 

§80 ods.2 e) 100 m na každú stranu od 
osi 

pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm 

§80 ods.2 f) 150 m na každú stranu od 
osi 

pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm 

§80 ods.2 g) 200 m na každú stranu od 
osi 

pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm 

§80 ods.2 h) 50 m pri regulačných staniciach plynu, filtračných staniciach, armatúrnych uz-
loch 

§80 ods.3 prevádzkovateľ distrib. siete 
určí bezpečnostné pásma v sú-
lade s tech. požiadavkami  

pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa ak sa nimi rozvádza plyn 
v súvislej zástavbe 

Obmedzenia v bezpečnostnom pásme  
Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom 
súhlase prevádzkovateľa siete. 

 

Tabuľka 42 Vysvetlivky skratiek 
VTL vysokotlaký plynovod 

STL stredotlaký plynovod 

NTL nízkotlaký plynovod 

RS regulačná stanica(plynu) 

TU trasový uzáver plynu 
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Schéma 36 Zásobovanie plynom 
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11.4 Zásobovanie teplom 

11.4.1 Centrálne zásobovanie teplom (CZT) 

Zdroje tepla  
Hlavným zdrojom tepla je sústava CZT Bratislava – východ, ktorá v mestských častiach Staré Mesto, 
Nové Mesto a Ružinov zabezpečuje dodávku tepla dvomi vlastnými zdrojmi – Teplárňou východ a Vý-
hrevňou juh s inštalovaným tepelným výkonom 456 MWt a inštalovaným elektrickým výkonom 
24,5 MWe. V riešenom území je prostredníctvom uvedenej sústavy a systému OST zabezpečované 
teplo a TÚV pre priemyselný, komunálny a bytový sektor.  

Tepelný rozvod 
Z teplárne sú vedené hlavné horúcovodné distribučné potrubia 2 x DN 700mm juhozápadným sme-
rom ako nadzemné vedenie, súbežne s oplotením ulice Za stanicou, kde v mieste pred križovaním 
s Vajnorskou ulicou prechádzajú do zeme ako bezkanálové tepelné vedenie, ktoré pokračuje ďalej 
súbežne s Vajnorskou ulicou juhozápadným smerom v tangente s riešeným územím, z ktorého sú vy-
sadené ďalej spomínané horúcovodné prípojky do OST v riešenom území. 

Prehľad jednotlivých vetiev horúcovodných prípojok: 

1. Horúcovod Vajnorská 2 x DN 700 – bezkanálové tepelné vedenie (BTV) (majetok spoločnosti 
Bratislavská teplárenská, a.s.), 

2. Horúcovod Riazanská 2 x DN 400 – horúcovod je umiestnený v horúcovodnom kanále(maje-
tok spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.), 

3. Horúcovod Hálkova 2 x DN 150 – horúcovod je umiestnený v horúcovodnom kanále (majetok 
spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.), 

4. Horúcovodná prípojka (HP) do OST 851 Vajnorská 79, 2 x DN 200 -  horúcovod je umiestnený 
v horúcovodnom kanále, 

5. HP do OST 612, Halašova 2, 2 x DN 400 – BTV, 
6. HP do OST 2313, Hálkova 54, 2 x DN 65 – BTV, 
7. HP do OST 2130, Hálkova 11 2 x DN 65 – cudzie, nenachádza sa v archíve spoločnosti Brati-

slavská teplárenská, a.s., 
8. HP do OST 2213, Pluhová 49, 2 x DN 125 - horúcovod je umiestnený v horúcovodnom kanále, 
9. HP do OST 855, Riazanská 26, 2 x DN 80 - horúcovod je umiestnený v horúcovodnom kanále. 

Dispečerský kábel 
Ako doprovodná dátová súčasť distribučných horúco vodných rozvodov, je dispečerský kábel, ktorý je 
v majetku a správe BAT, a. s. a je vedený paralelne: 

• s horúcovodom 2 x DN 700, na Vajnorskej ulici - dispečerský kábel TCEKPFLE 5N x 0.8 a HDPE 
trubka 40mm (majetok spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.), 

• s horúcovodnou prípojkou, 2 x DN 200, dispečerský kábel 2 x TCEKPFLE 5N x 0.8, HDPE trubka 
40 mm do OST 851, Vajnorská 79 (majetok spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.). 

Parametre sústavy CZT (Bratislavská teplárenská, a. s.) 

• dopravované tepelné médium horúca voda  
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• maximálny prevádzkový tlak 2,0 MPa 
• menovitý tlak 2,5 MPa 
• teplotný spád vo vykurovacom období -11 C 115/55 ekvitermicky regulované 
• teplotný spád mimo vykurovacieho obdobia 75/50 
• diferenčný tlak na vstupe do OST (za regulátorom diferenčného tlaku) 120kPa 

Odovzdávacie stanice tepla (OST) 
1. OST 851, Vajnorská 79 - výkon 1,533 MW, horúcovodná prípojka 2 x DN 200, dispečerský ká-

bel 2 x TCEKPFLE 5N x 0.8, HDPE trubka 40 mm (majetok spoločnosti Bratislavská tepláren-
ská, a.s.). 

2. OST 855 Riazanská 26 - výkon 2 MW, horúcovodná prípojka 2 x DN 80 (majetok spoločnosti 
Bratislavská teplárenská, a.s.). 

3. OST 612, Halašova 2 - výkon 0,25 MW, horúcovodná prípojka 2 x DN 40 (majetok spoločnosti 
Bratislavská teplárenská, a.s.). 

4. OST 856, Hálkova 46 - 52 - výkon 1 MW, horúcovodná prípojka 2 x DN 50 (majetok spoloč-
nosti Bratislavská teplárenská, a.s.). 

5. OST 857, Riazanská 64 - výkon 2,8 MW, horúcovodná prípojka 2 x DN 150 (majetok spoloč-
nosti Bratislavská teplárenská, a.s.). 

6. OST 2130, Hálkova 11, horúcovodná prípojka 2 x DN 65 (cudzí majetok). 
7. OST 2213, Pluhová 49 - výkon 0,6 MW, horúcovodná prípojka 2 x DN 125 (cudzí majetok). 
8. OST 2313, Hálkova 54 - výkon O, 71 MW (cudzí majetok), horúcovodná prípojka 2 x DN 65 

(majetok spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.) 
9. OST 2266, Vajnorská 100 - výkon 1,8 MW, horúcovodná prípojka 2 x DN 80 (cudzí majetok). 
10. OST 2094, Kukučínova 52 - výkon 1, 014 MW, horúcovodná prípojka 2 x DN 150 (cudzí maje-

tok). 

Prevádzka 
Prevádzku teplárne a hlavného horúcovodného zásobovacieho potrubia zabezpečuje Bratislavská 
teplárenská, a. s. (BAT). Dodávka tepla je plne automatizovaná a riadi ho autonómny riadiaci systém 
podľa vonkajšej teploty a požiadaviek odberu. 

Začiatok a koniec vykurovacej sezóny je regulovaný a upravený Vyhláškou Ministerstva hospodárstva 
SR č.152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa. 
Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie“) v súlade s legislatívou za-
čiatok vykurovacieho obdobia je od 1. septembra príslušného kalendárneho roka a koniec sa 31. mája 
nasledujúceho kalendárneho roka (ak sú splnené podmienky denných priemerných teplôt).46 

11.4.2 Lokálne zásobovanie teplom 
Bytový sektor v riešenom území je v prevažnej miere zásobovaný teplom z centrálneho zdroja pro-
stredníctvom OST. Niektoré bytové objekty sú zásobované teplom z domových kotolní resp. z byto-
vých kotlov. Terciárny a kvartérny sektor v riešenom území je zásobovaný teplom individuálne z blo-
kových kotolní resp. z lokálnych kotolní a individuálnych kotlov. 

                                                           
46 Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom 
období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať 
zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. 
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11.4.3 Ochranné pásma a obmedzenia 

Na ochranu sústavy tepelných zariadení sa v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z., o tepelnej energetike 
v znení neskorších predpisov zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej 
blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky 
a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a majetku. 

Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla 

Podľa § 3 ods. 3 uvedeného zákona je ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po 
odovzdávaciu stanicu tepla vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vo-
dorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie. Táto vzdialenosť je v zastavanom území na 
každú stranu 1 m. 

Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla 

Podľa § 3 ods. 4 uvedeného zákona je ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla vymedzené zvis-
lými rovinami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 3 m kolmo na oplotenú alebo na obmurovanú 
hranicu objektu stanice; odovzdávacou stanicou sa rozumie časť sústavy tepelných zariadení, ktorá 
slúži na zmenu parametrov (najmä tlaku a teploty) odovzdanej teplonosnej látky, na hodnoty a účely 
potrebné na jeho ďalšie využitie (najmä distribúciu, prípravu teplej úžitkovej vody a na technologické 
účely). 

Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicou 

Podľa § 3 ods. 5 uvedeného zákona je ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicou vy-
medzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej 
kolmo na toto zariadenie len v prípade, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu plynulosti dodávky tepla a bez-
pečnosti prevádzky zariadenia, a to najviac v zastavanom území na každú stranu 1m. 

Podmienky nevymedzenia ochranných pásiem 

Podľa § 3 ods. 6 uvedeného zákona platí: ak sú zariadenia rozvodu tepla vedené v technickom sute-
réne budov alebo v kolektore inžinierskych sietí alebo ak je odovzdávacia stanica tepla umiestnená 
priamo v budove, ochranné pásmo sa nevymedzuje. 

Obmedzenia v ochrannom pásme 
V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa povolenia na rozvod 
tepla zakázané vykonávať: 

a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej pre-
vádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdra-
vie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, pre-
jazdy ťažkých mechanizmov), 

b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov. 
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Schéma 37 Zásobovanie teplom 
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11.5 Produktovody, ropovody a technické zariadenia 
V zmysle vyjadrenia správcov Slovnaft a. s. závod Produktovod Kľačany a Transpetrol a.s. Bratislava 
prevádzka Šahy, produktovody a ropovody, riešeným územím neprechádzajú, pričom ani ochranným 
a bezpečnostným pásmom nezasahujú do riešeného územia a ani do územia širších vzťahov prislú-
chajúcemu k riešenému územiu. 

11.6 Elektronické komunikácie 

11.6.1 Širšie vzťahy 
Miestna telefónna sieť je budovaná v rámci MTO a člení sa na účastnícku (prístupovú) sieť a sieť spo-
jovacích a sprostredkovacích káblov (transportná sieť). Miestna telefónna sieť Bratislavy je rozdelená 
do atrakčných obvodov 26-tich telekomunikačných budov, v ktorých je umiestnená ATÚ resp. RSÚ. 
Jednotlivé atrakčné obvody obsahujú 1 až 3 verejné telefónne ústredne umiestnené v príslušnej tele-
komunikačnej budove. Rajón TKB Jarošova zachytáva východnú časť mesta od Smrečianskej a Komi-
nárskej ulice smerom po Vajnorskej ulice a Račianskej ulice až po Gaštanový hájik, na juh po Rožňav-
skú ulicu Nachádza sa tu dôležitá východná priemyselná zóna mesta.  

Smerom do Východnej priemyselnej zóny bol vybudovaný kábelovod, čím sa vytvorili predpoklady 
pre posilnenie telekomunikačnej siete v tejto oblasti. 

11.6.2 Charakteristika siete elektronických komunikácií 
Telekomunikačná infraštruktúra sa z hľadiska dostupnosti delí na: 

• verejná telekomunikačná sieť – používaná úplne alebo čiastočne na poskytovanie verejných 
telekomunikačných služieb, 

• neverejná telekomunikačná sieť – používaná na poskytovanie telekomunikačných služieb 
výlučne pre vlastné potreby uzavretej skupiny užívateľov. 

Verejná telekomunikačná infraštruktúra  
Oblasť telekomunikačných služieb v rámci miestnej časti je zabezpečovaná telekomunikačnou infra-
štruktúrou nasledovných poskytovateľov (operátorov): 

Slovak Telekom 
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. poskytuje prostredníctvom existujúcej pevnej a mobilnej siete v rie-
šenom území široké portfólio elektronických komunikačných služieb, ktoré zabezpečuje prostredníc-
tvom IP technológie DSLAM/MSAN, pričom uzol je umiestnený v priestoroch objektu TKB Jarošova. 

Základný rozsah ponúkaných služieb zahŕňa: hlasové služby (verejná telefónna služba) cez mobilnú aj 
pevnú sieť, internetové služby cez mobilnú aj pevnú sieť, služby televízie cez pevnú sieť, satelitnú te-
levíziu a iné dátové služby. 

Orange Slovensko 

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. poskytuje v riešenom území telekomunikačné služby prostredníc-
tvom základňových staníc:  
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• severne na hranici riešeného územia pri trati: 1977BR Bratislava-Hattalova (GPS súradnice - 
48°10'33.97'' 17°08'6.93'') – objekt SECAR od železničnej trate 

Existujúce rádiové základňové stanice, popis 

SITE_CODE TECHNO SITE_NAME SITE_TYPE SITE_SUBTYPE 
1977BR BTS Hattalova Building Building 

 
Podzemná telekomunikačná sieť (PTZ) Orange sa priamo v riešenom území nenachádza. PTZ lemuje 
hranicu územia širších vzťahov z troch strán a to zo severovýchodu Odborárskou, Vajnorskou ulicou 
a ulicou Za stanicou, zo severozápadu Račianskou ulicou, z juhovýchodu Rožňavskou ulicou a Trnav-
skou cestou, pričom len z juhozápadu Bajkalskou a Jarošovou ulicou nelemuje hranicu územia širších 
vzťahov. 

V rámci MČ a riešenom území širších vzťahov prostredníctvom podzemnej elektronickej komunikač-
nej siete v správe firmy zabezpečuje produkty a služby, mobilný internet, pevný internet, digitálna 
televízia, prima karta, roaming, ostatné doplnkové služby, pevná linka 

SITEL 
V dotyku s juhozápadnou časťou riešeného územia, Vajnorskou ulicou a v rámci územia širších vzťa-
hov, Tomášikovou ulicou prechádza trasa OK firmy SITEL s.r.o., ktorej účastníci sú aj O2 Slovakia 
a SLSP. Firmy SITEL zabezpečuje výstavbu telekomunikačnej infraštruktúry a servis telekomunikač-
ných zariadení. 

Slovanet 
V rámci riešeného územia firma Slovanet, a.s. nemá žiadnu vlastnú infraštruktúru. Takisto v budúcom 
roku neplánuje žiadne pokládky optických káblov v uvedenej lokalite. Firma v tejto oblasti výhľadovo 
nepredpokladá nové aktivity. 

SWAN 
Tak lokálne v riešenom území ako aj v dotyku so severovýchodnou a  juhozápadnou časťou riešeného 
územia, Vajnorskou ulicou a v rámci územia širších vzťahov, Tomášikovou ulicou, Bajkalskou ulicou 
prechádza trasa OK v HDPE ako aj prázdne HDPE ako predpríprava na osadenie nových rozvodov 
firmy SWAN, a.s.  

Prostredníctvom uvedenej elektronickej komunikačnej siete v správe firmy zabezpečuje služby triple - 
play, digitálna televízia, internet, pevná linka. Súčasne zabezpečuje výstavbu telekomunikačnej infra-
štruktúry a servis telekomunikačných zariadení. 

UPC BROADBAND SLOVAKIA 
Riešeným územím prechádza trasa OK firmy UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Prostredníctvom uve-
denej elektronickej komunikačnej siete v správe firmy zabezpečuje služby triple-play, digitálna televí-
zia, internet, pevná linka. Súčasne zabezpečuje výstavbu telekomunikačnej infraštruktúry a servis te-
lekomunikačných zariadení. 
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Neverejná telekomunikačná infraštruktúra  
Telekomunikačná infraštruktúra neverejná v rámci riešeného územia ako aj širších vzťahov bola po-
skytnutá z časti v rámci podkladov vyžiadaných a dodaných k začatiu obstarávania ÚPZ ako aj k etape 
prieskumov a rozborov, od správcov ako aj od dotknutých orgánov a organizácií. 

Riešené územie 
V riešenom území majú neverejnú telekomunikačnú infraštruktúru Železnice Slovenskej republiky 
(ŽSR). Koľajisko, trať, areál bývalej nákladnej zoraďovacej železničnej stanice, je vybavený železničnou 
telekomunikačnou, zabezpečovacou a oznamovacou infraštruktúrou.  

Ostatné organizácie nedokladujú existenciu neverejnej telekomunikačnej infraštruktúry: 

• SEPS Odbor telekomunikácií (OT) – vo vyznačenom záujmovom území Zóna Zátišie – Hatta-
lova (zákres zaslaný v prílohe žiadosti), sa nenachádzajú zariadenia v správe spoločnosti, 

• SEPS Odbor technických vedení (OTV) – v riešenom území spoločnosť SEPS neprevádzkuje 
žiadne siete, 

• Slovnaft, a. s., závod Produktovod Kľačany – riešeným územím nie sú trasované produkto-
vody ani signalizačné káble, 

• TRANSPETROL, a.s. – riešeným územím nie sú trasované ropovody ani signalizačné káble, 
• Vodohospodárska výstavba š. p. – v riešenom území spoločnosť Vodohospodárska výstavba š. 

p. nemá žiadne vodohospodárske objekty a záujmy a neprevádzkuje žiadne siete, 
• Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s.(ZSSK CARGO) – v hraniciach riešeného územia 

vymedzenej železničnou traťou Bratislava-Komárno a ulicami Vajnorská, Riazanská a Kukučí-
nova sa nenachádza žiadny hnuteľný, resp. nehnuteľný majetok vo vlastníctve, správe ZSSK 
CARGO. ZSSK CARGO v tomto území nie je ani užívateľom nebytových priestorov na základe 
zmluvných vzťahov, 

• SPP – riešeným územím neprechádzajú optické káble a ani sa nenachádzajú káble PKO (proti-
koróznej katódovej ochrany) SPP. 

Širšie vzťahy 
V rámci územia širších vzťahov sú trasované telekomunikačné káble MV SR, na Košickej, Prievozskej 
a Gagarinovej ulici. Vlastníkom a prevádzkovateľom je MV SR. Ministerstvo obrany SR (Agentúra 
správy majetku Bratislava) v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky. 

11.6.3 Poštové služby 
Poštové služby sú v riešenom území, resp. v území širších vzťahov a v dotyku s jeho hranicami zabez-
pečované prostredníctvom Slovenskej pošty. Slovenská pošta, a. s. prevádzkuje:  

• PPB - Bratislava, HSS, P BA 3, 12, MVS 090 na adrese Tomášikova 54, 81002 Bratislava-Nové 
Mesto, Bratislava 3, 

• Pobočku Pošty Bratislava 33 na adrese Námestie Biely kríž 6, 83003 Bratislava-Nové Mesto, 
Bratislava 3, 

• TKB Bratislava na adrese Kukučínova 52, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava 3 v spoluvlastníc-
tve s Slovak Telekom, 

• Pobočku Pošty Bratislava 31 na adrese Vajnorská 100, 83001 Bratislava-Nové Mesto, Brati-
slava 3 v OC Polus (nájom). 
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Uvedené pobočky Slovenskej pošty poskytujú: 

• Poštové činnosti: 
o Peňažná služba (poštové peňažné poukazy E, H a U, telekom. úhrad, faktúr ZSE, 

SIPO), 
o Listová služba (príjem listových zásielok, poistených listov), 
o Služby Poštovej banky, a.s., vklady a výplaty, 

• Obstarávateľské činnosti:  
o Stávky (predaj žrebov), 
o Telegramy (príjem telegramov), 

• Obchodné činnosti :  
o predaj telekariet, EASY kupónov, rozhlasová a televízna služba, 
o predaj doplnkového tovaru podľa aktuálnej ponuky. 

11.6.4 Ochranné pásma a obmedzenia  

Ochranné pásmo 
Na ochranu telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomunikačnej siete možno 
zriadiť ochranné pásmo. Na zriaďovanie ochranných pásem sa vzťahuje osobitný predpis, ak ďalej nie 
je ustanovené inak. 

Tabuľka 43 Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 195/2000 Z. .z  o telekomunikáciách je definované: 
Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Druh siete 

§47 ods.2 1 m na každú stranu od osi telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomu-
nikačnej siete 

§47 ods.2 1,5 m na každú stranu od osi telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomu-
nikačnej siete, v niektorých bodoch trasy sa môže ochranné 
pásmo rozširovať 

§47 ods.2 Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 
m od úrovne zeme 

ak ide o podzemné vedenie 

§47 ods.2 Hĺbka a výška ochranného pásma je 
v okruhu 2 m 

ak ide o nadzemné vedenie 

Obmedzenia v ochrannom pásme 

V ochrannom pásme nemožno:  
c) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť 

telekomunikačné zariadenie alebo vedenie verejnej telekomunikačnej siete, alebo ich plynulú 
a bezpečnú prevádzku,  

d) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia pre-
vádzku telekomunikačných zariadení alebo poskytovanie verejných telekomunikačných slu-
žieb. 
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11.7 Odpadové hospodárstvo 

11.7.1 Program odpadového hospodárstva 

Program odpadového hospodárstva – hlavné ciele 
Hlavným cieľom POH Bratislavy na roky 2011 – 2015 je zníženie množstva vyprodukovaných odpa-
dov, zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vrátane energetického zhodnocovania odpadov a odklo-
nenie odpadov od skládkovania, resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. 
V súvislosti s tým je kladený dôraz na opatrenia zamerané predchádzanie vzniku odpadov a podporu 
environmentálne vhodnej prípravy odpadov na opätovné použitie a ich recykláciu.  

Systém zberu a likvidácia odpadu v Bratislave 
Zber, prepravu za účelom zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu v Bratislave a mest-
ských častiach zabezpečuje akciová spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, ktorej jediným akcionárom 
je hlavné mesto. Spáliteľný a materiálovo ináč nevyužiteľný odpad je energeticky zhodnocovaný a 
termicky zneškodňovaný v spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle.  

Maximálna projektovaná kapacita spaľovne je 135 tisíc ton odpadu ročne. Pri súčasnom priemernom 
ročnom množstve spáleného odpadu 120 tisíc ton za rok má spaľovňa ešte rezervu pre prípadný rast 
tvorby komunálneho odpadu v budúcnosti. 

Program odpadového hospodárstva popisuje systém zberu zmesového komunálneho odpadu, triede-
ného odpadu, rozložiteľného odpadu zo záhrad a ostatných odpadov. Zároveň umožňuje zriadiť ko-
munitné kompostovisko pre biologicky rozložiteľný odpad, čím by sa dalo odbúrať 20-45 % z prie-
merne 220-240 kg odpadu, vyprodukovaného jedným obyvateľom. Hlavné mesto zároveň umožňuje 
obyvateľom Bratislavy bezplatne odovzdať zložky komunálneho odpadu podľa platného prevádzko-
vého poriadku zberného dvora OLO a.s. alebo v rámci zberných dvorov mestských častí. 

11.7.2 Zber a likvidácia odpadu v MČ Nové Mesto 
EKO-podnik verejnoprospešných služieb je príspevková organizácia zriadená mestskou častou Brati-
slava-Nové Mesto, ktorá zabezpečuje verejnoprospešné služby na území mestskej časti. Zaoberá sa 
najmä správou a údržbou ciest 3. a 4. kategórie, správou a údržbou ihrísk a športovísk, správou a pre-
vádzkou lanovky na Kolibe, správou a prevádzkou tržnice na Trnavskom mýte, správou a prevádzkou 
športovo-kultúrneho areálu Kuchajda, zimnou údržbou ciest 3. a 4. kategórie ako aj chodníkov 
v mestskej časti, zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi, zabezpe-
čuje likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zabezpečuje údržbu a vyberanie malých nádob na odpad, 
vykonáva správu a údržbu zverených obecných plôch, zariadení a zverenej verejnej zelene.  

Tabuľka 44 Základné charakteristiky produkcie komunálneho odpadu v MČ Bratislava-Nové Mesto 
Názov odpadu Kat. číslo Množstvo vyprodukovaných odpadov v tonách 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zmesový komunálny od-
pad 

20 03 01         

Papier  20 01 01 1,96 11,26 13,76 10,46     

Sklo  20 01 02         

Plasty  20 01 39         
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Názov odpadu Kat. číslo Množstvo vyprodukovaných odpadov v tonách 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kovy  20 01 40 0,035        

Biologicky rozložiteľný 
odpad zo zelene  

20 02 01 730,25  571,00 411,30 743,80 525,90 471,27 724,54 687,84 

Odpad z trhovísk  20 03 02 204,78  219,25 191,32 214,42 290,77 147,12 123,15 104,38 

Odpad z čistenia ulíc  20 03 03 21,80  149,99 248,75 312,43 488,59 639,22 485,46 446,67 

Kal zo septikov  20 03 04 165,00  96,02 13,60 836,30     

Objemný odpad  20 03 77 1076,10 926,35 651,57 700,87 180,31 1368,52 800,66 1678,04 

Drobný stavebný odpad  20 03 99 126,00 - - 7,50 79,38 17,77 - 78,44 

Vyradené zariadenia ob-
sahujúce chlórfluóro-
vané uhľovod.  

20 01 23        1,38 

zariadenia iné ako uve-
dené v 200121 a 200123 
obsahujúce nebezpečné 
časti  

20 01 35        4,34 

Vyradené elektrické a 
elektronické zariadenia 
iné ako uvedené v 
200121,200123 a 
200135  

20 01 36        2,46 

Zdroj: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Nové Mesto  na roky 2016 – 2020 

Tabuľka 45 Produkcia odpadov a nakladanie s odpadmi na území okresu Bratislava III  
Nakladanie 2005 2011 2013 

Zhodnocovanie materiálové [t] 18349,94 80831,31 41209,11 

Zhodnocovanie. energetické [t] 1480,31 18863,09 17887,26 

Zhodnocovanie. ostatné [t] 18016,88 25323,76 69953,54 

Zneškodňovanie skládkovaním [t] 43472,64 27146,34 169582,37 

Zneškodňovanie. spaľovaním bez energetického. využitia [t] 19230,33 802,95 641,51 

Zneškodňovanie ostatné [t] 2394,67 7924,98 8398,08 

Iný spôsob nakladania [t] 155623,54 2819,79 5154,26 

Spolu [t] 260803,56 163717,06 312825,80 

Nebezpečné odpady (t) 3967,92 9701,98 11015,06 

Ostatný odpad (t) 256835,64 154015,08 301810,74 

Zdroj: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Nové Mesto  na roky 2016-2020 

11.7.3 Zariadenia na zber odpadu v riešenom území 
V rámci terénnych prieskumov boli zmapované stanovištia na zber komunálneho odpadu, triedeného 
odpadu a exteriérové kompostéry, určené na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Systém zberu 
odpadu v riešenom území je riešený zbernými nádobami (kontajnermi), ktoré sú umiestnené na jed-
notlivých stanovištiach. V riešenom území sa nenachádza žiaden podzemný alebo polopodzemný veľ-
kokapacitný kontajner. 

Je možné konštatovať, že rozmiestnenie stanovíšť určených na zber odpadov dostatočne pokrýva 
väčšinu obytného územia. Prevažná väčšina zberných nádob v riešenom území je však určená len na 
komunálny odpad. Na stanovištiach najmä pri bytových domoch je evidentný nedostatok zberných 
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nádob určených pre triedený odpad. V riešenom území boli identifikované len 2 kompostéry, určené 
na komunitné kompostovanie, čo je tiež nedostatočný počet. 

Rovnako je potrebné skonštatovať, že estetická úroveň väčšiny stanovíšť určených na zber komunál-
neho odpadu je nevyhovujúca.  

Obrázok 29 Nízka estetická úroveň stanovíšť určených na zber odpadu 
Pri BD Riazanská 74 Pri BD Riazanská 6 

  
 

11.7.4 Nelegálne skládky 
V rámci územia X boli zároveň identifikované viaceré nelegálne skládky odpadov. 

Obrázok 30 Nelegálne skládky odpadov v rámci územia X 
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Schéma 38 Prehľad zariadení na zber odpadov v riešenom území 
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12 PRIESKUMY A ROZBORY ZLOŽIEK 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

12.1 Znečistenie ovzdušia 
Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. V Bratislave je kvalita ovzdušia 
ovplyvnená existujúcimi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, automobilovou 
dopravou, ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov.  

V zmysle Environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky (SAŽP, 2010) sa riešené územie nachá-
dza zaťaženej oblasti, v prostredí narušenom až silne narušenom. 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 re-
gionálneho 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 tuhé znečisťujúce 
látky (PM10).  

Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia v Bratislave má chemický a potravinársky priemysel, energe-
tika, automobilový priemysel a doprava. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia je se-
kundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodár-
skych prác a charakteru povrchu. 

Podľa údajov dokumentu47 sa na území okresu Bratislava III. Nachádzalo 341 zdrojov znečistenia 
ovzdušia, z toho 10 veľkých ZZO a 331 stredných ZZO. Podľa údajov Slovenského hydrometeorologic-
kého ústavu, Odbor Emisie a biopalivá (zaslané v rámci prípravných prác), sa v riešenom a širšom 
území v roku 2017 nachádzalo 85 zdrojov znečistenia ovzdušia, z toho 84 stredných ZZO a 1 veľký 
ZZO. Najvýznamnejší prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia z hľadiska množstva emitova-
ných tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia v okrese Bratislava III. sú spoločnosti Duslo, a.s. od-
štepný závod Istrochem, Bratislavská teplárenská, a. s., PPC Energy, a.s., Slovenská Grafia, a.s., a TSS 
Pittel + Brausewetter. 

Tabuľka 46 Prehľad množstva emisií základných znečisťujúcich látok za rok 2017 z najväčších zdrojov 
v okrese Bratislava III48 

Názov prevádzkovateľa Oxid siričitý Oxidy dusíka  Oxid uhoľnatý TZL Organické látky  

Duslo, a.s. 185,989  26,694 1,387  

Bratislavská teplárenská, a. s. 0,292 53,701 18,002 2,167 2,288 

Slovenská Grafia, a.s.  7,552 10,237   

                                                           
47 Informácia o kvalite ovzdušia a podiele stacionárnych zdrojov na znečisťovaní ovzdušia, o programoch na zlepšenie kvality 
ovzdušia a akčných plánoch v Bratislavskom kraji za rok 2017, Okresný úrad v Bratislave, Tomášikova 46, Bratislava, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie 
48 Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečistení v SR 2016 
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Názov prevádzkovateľa Oxid siričitý Oxidy dusíka  Oxid uhoľnatý TZL Organické látky  

RNDr. Narcisa Kaiserová - 
MEDCOM 

    2,293 

PPC Energy, a.s. 0,819 136,776 123,626 6,827 1,962 

Saint-Gobian Contranktion 
Products, s.r.o. Divízia Weber 
Terranova 

    2,293 

TSS Pittel + Brausewetter   4,417   

Univerzitná nemocnica BA 0,018 3,331    

KGJ Invest 0,016 2,615    

Mondelez SR Production    0,783 1,407 

DALITRANS     1,368 
Zdroj: NEIS (veľké a stredné zdroje), 2016 

Z vývoja množstva základných znečisťujúcich látok v okrese Bratislava III. v rokoch 2004 až 2017 vy-
plýva, že vývoj množstva znečisťujúcich látok má priaznivý charakter, s klesajúcu tendenciu, príp. so 
stagnujúcim charakterom.  

Tabuľka 47 Množstvo emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečistenia 
ovzdušia v okrese Bratislava III. v rokoch 2004 až 2017 (t/rok) 

Rok SO2 (t) NOx (t) CO (t) TZL (t) TOC (t) 

2004 131,62 671,41 172,46 33,27 32,40 

2005 148,96 696,71 118,20 30,53 30,19 

2006 146,45 625,66 89,57 28,44 28,63 

2007 146,65 577,55 50,53 24,91 25,24 

2008 145,21 595,71 54,09 26,43 30,19 

2009 116,17 554,86 51,00 26,47 26,61 

2010 148,35 584,48 55,98 26,89 26,88 

2011 182,49 566,47 54,23 25,56 25,18 

2012 180,78 543,21 54,04 26,27 22,96 

2013 182,61 467,87 52,13 23,11 24,25 

2014 179,34 173,38 78,77 12,42 26,50 

2015 181,88 182,54 81,50 12,03 28,22 

2016 182,03 188,24 98,72 14,14 27,66 

2017 187,43 246,77 201,68 15,97 28,98 
Zdroj: NEIS, 2017 

Hlavným zdrojom produkcie tuhých znečisťujúcich látok sú priemyselné zdroje a zdroje vykurovania. 
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 šetr-
nejších technológií. Pre hodnotenú mestskú časť je významné aj znečistenie viazané na automobilovú 
dopravu, ktorá významnou mierou zaťažuje prostredie produkciou oxidu uhoľnatého, oxidmi dusíka a 
uhľovodíkmi. Súvisí to s celkovým nárastom objemu automobilovej dopravy. Významná aj sekun-
dárna prašnosť, ktorej úroveň je podmienená meteorologickými činiteľmi (najmä sucho a veternosť) 
a stavebnými povrchovými prácami. 
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Graf 48 Vývoj množstva zákl. znečisťujúcich látok v okrese Bratislava III. v rokoch 2009-2017 (NEIS, 
2017) 

 

Imisná situácia 
V regionálnom meradle sa uplatňujú hlavne škodliviny zo spaľovacích procesov, oxid siričitý, oxidy 
dusíka, uhľovodíky , ťažké kovy. Doba zotrvania týchto látok v ovzduší je niekoľko dní, preto môžu byť 
v atmosfére prenesené až do niekoľko tisíc kilometrov od zdroja.  

SHMU v rámci aglomerácie Bratislavy monitoruje úroveň znečistenia ovzdušia na 4 (AMS) automatic-
kých meracích staniciach, pričom najbližšie k riešenému územiu je lokalizovaná stanica na Trnavskom 
mýte ulici v nadmorskej výške 136 m. Je umiestnená mimo hlavných mestských zdrojov znečistenia, 
v oblasti s riedkou zástavbou rodinných domov.  

Tabuľka 48 Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia 
za rok 2017  

Aglomerácia  
Zóna 

Znečisťujúca látka NO2 PM10 

Doba spriemerovania 1 hod 1 rok 24 hod 1 rok 

Limitná hodnota (µg.m-3 ) 200 40 50 40 

Bratislava Trnavské mýto 0  39 24 25 
Zdroj: (www.shmu.sk) 

12.2  Kvalita povrchových a podzemných vôd 

Hodnotenie kvality povrchovej vody 
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.  
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Riešeným územím nepreteká žiadny vodný tok ani sa nenachádza žiadna vodná plocha.  

Hodnotenie kvality podzemnej vody 
Doteraz používané rozdelenie monitorovacích objektov do 26 vodohospodársky významných oblastí 
sa v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách nahradilo 75 vodnými útvarmi, pričom 16 je 
kvartérnych a 59 predkvartérnych. Hodnotenie kvality podzemných vôd sa vykonáva v zmysle Naria-
denia vlády 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú 
spotrebu. 

SK100030P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti 
povodia Váh 
Riešené územie sa nachádza v severozápadnej časti tvaru SK1000300P Medzizrnové podzemné vody 
kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Váh. Medzizrnové podzemné vody kvartér-
nych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Váh sú ovplyvňované antropogénnou činnosťou. 
V riešenom území sa nenachádzajú monitorovacie objekty, preto údaje o kvalite podzemnej vody je 
potrebné považovať za orientačné. Najbližšie riešenému územiu a nachádzajú monitorovacie objekty 
č. 270390 (Šprinclov majer), 270790 (BA za Dynamitkou) a 144590 (BA Gaštanový hájik). 

V skupine terénnych ukazovateľov nebola dosiahnutá nariadením odporúčaná hodnota nasýtenia 
vody kyslíkom > 50 % vo všetkých troch objektoch. V objekte 270790 Ba - Za Dynamitkou a 273190 
hodnota ukazovateľa vodivosť pri 25 °C prekročila indikačnú hodnotu pri májovom aj októbrovom od-
bere s hodnotami od 147 do 262 mS.m-1. 

Vplyv antropogénneho znečistenia na podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy ob-
lasti povodia Váh sa prejavuje po celom útvare a dokumentujú ho aj nadlimitné hodnoty TOC zo sku-
piny všeobecných organických látok (v objekte 270790 BA – Za Dynamitkou 5,5 – 7 mg.l-1) a špecific-
kých organických látok. Práve v objekte Za Dynamitkou sú nadlimitné hodnoty v špecifických organic-
kých látkach - benzén, chlórbenzén, dichlórbenzény a naftalén.  

Tabuľka 49 Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné hodnoty v obj. útvaru SK1000300P v r. 2013 
a 2007 

Č. objektu Názov objektu Ukazovatele prekračujúce prahové a li-
mitné hodnoty v r. 2013 

Ukazovatele prekračujúce prahové a li-
mitné hodnoty v r. 2007 

Prahová hodnota Limitná hodnota Prahová hodnota Limitná hodnota 

270390 Šprinclov majer As, Fe, Fe2+, Fe-
nantrén, Mn, Na-
ftalén, Terbutryn 

Fe, Fe2+,Mn, Na-
ftalén,  

As, Fe, Fe2+, Mn Fe, Fe2+, Mn 

270790 BA za Dynamitkou 1,2 DCB, 1,3 DCB, 
1,4 DCB, BZ, CB, 
CHSK-Mn, Cl-, Fe, 
Fe2+, Mn, NH4+, 
Na, RL105, SO42-, 
TOC, VC, Vodivosť 
25 terén 

1,2 DCB, 1,3 DCB, 
1,4 DCB, BZ, CB, 
CHSK-Mn, Fe, 
Fe2+, Mn, Na, 
RL105, TOC, VC, 
Vodivosť 25 terén 

BZ, CB, Cl-, ChSK-
Mn, DCB 1,2, 
DCB1,3 DCB 1,4, 
Fe, Fe2+, Mn, 
NH4+, NO3-, Na, 
naftalén, RL, 
SO4(2-), TOC, vo-
div_25 

Al, BZ, CB, Cl-, 
ChSK-Mn, DCB 
1,2, DCB 1,3, DCB 
1,4, Fe, Fe2+, Mn, 
NO3-, Na, nafta-
lén, RL, SO4(2-), 
TOC, vodiv_25 

144590 BA Gaštanový hájik Cl-, Fe, Mn, PCE, 
VC 

Fe, Mn, PCE Mn, NEL-index, 
NO3-, PCE 

Mn, NEL-index, 
NO3-, PCE 

Zdroj: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2013, SHMÚ 2014, Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2007, SHMÚ 2009 
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SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povo-
dia Váh 
Riešené územie zasahuje do útvaru SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy 
a jej výbežkov oblasti povodia Váh. V blízkosti riešeného územia sa nenachádza žiadny monitorovací 
objekt.  

12.3 Hluk a vibrácie 
Pre riešené územie nie je samostatne spracovaná analýza hluku a vibrácií. K dispozícii je Strategická 
hluková mapa Bratislavskej aglomerácie z rokov 2006, 2011 a 2016, ktorá je podľa vyjadrenia autora 
(Euroakustik s.r.o.) vypracovaná v zmysle zákona č. 2/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s použi-
tím metodiky, ktorá neumožňuje vyhodnotenie zaťaženia územia hlukom v zmysle požiadaviek vy-
hlášky č. 549/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

12.4 Radónové riziko 
Ožiarenie z radónu, resp. z jeho dcérskych produktov rozpadu je jedným z hlavných faktorov, ovplyv-
ňujúcich 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 pod-
ložia stavieb. V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým účinkom radónu predovšetkým lokali-
záciou stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom realizácie stavieb.  

Podľa mapy Prognóza radónového rizika (Čížek, P., a kol., In: Atlas krajiny SR, 2002) sa riešené územie 
nachádza v oblasti s nízkym radónovým rizikom.  

Postup stanovenia presnej objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu, priepustnosti základových 
pôd riešeného územia ako bude potrebné vykonať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie 
v zmysle príslušných legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany. 
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Schéma 39 Radónové riziko49 

 

12.5 Fyzikálna degradácia pôd 

Erózia pôdy 
Vzhľadom na prevažujúci zastavaný charakter územia má riešené územie žiadnu alebo nepatrnú ná-
chylnosť na vodnú a veternú eróziu. 

12.6 Chemická degradácia pôd 
Chemická degradácia pôd je spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej povahy z 
prírodných aj antropických zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia škodlivo na pôdu, vyvolávajú 
zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastnosti, negatívne ovplyvňujú produkčný poten-
ciál pôd, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú hodnotu dopestovaných plodín, alebo nega-
tívne vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie zvierat a ľudí. Podľa Atlasu krajiny (2002) sa z hľa-
diska hodnotenia kontaminácie pôd v riešenom území nachádzajú nekontaminované pôdy resp. 

                                                           
49 Zdroj: ŠGÚDŠ 
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mierne kontaminované pôdy. Zdrojom kontaminácie pôd v širšom okolí riešeného územia je environ-
mentálna záťaž - bývalý priemyselný areál Chemické závody Juraja Dimitrova. 

12.7 Kontaminácia horninového prostredia 
Environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia spôso-
bené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostre-
die, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území konta-
minovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj 
nesprávnym nakladaním s odpadom.  

V území širších vzťahov sú evidované podľa informačného systému environmentálnych záťaží nasle-
dovné lokality:  

Register A - Pravdepodobná environmentálna záťaž  

• B3 (001) / Bratislava-Nové Mesto - Bojnická - obaľovačka bitúmenových zmesí  
• B3 (003) / Bratislava-Nové Mesto - Stará Vajnorská 1- obaľovačka  
• B3 (004) / Bratislava-Nové Mesto - Tepláreň II - Turbínová - Magnetová ul.  

Register B - Environmentálna záťaž  

• B3 (2060) / Bratislava-Nové Mesto - CHZJD - výroba hnojív  
• B3 (2061) / Bratislava-Nové Mesto - CHZJD - výroba gumárenských chemikálií  
• B3 (2062) / Bratislava-Nové Mesto - CHZJD - výroba trhavín  
• B3 (2063) / Bratislava-Nové Mesto - CHZJD - závod Mieru  
• B3 (2064) / Bratislava-Nové Mesto - CHZJD - bývalá výroba  
• B3 (2065) / Bratislava-Nové Mesto - CHZJD - logistika  

Register C - Sanovaná, rekultivovaná lokalita  

• B3 (001) / Bratislava-Nové Mesto - ČS PHM Račianska 
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Tabuľka 50 Prehľad environmentálnych záťaží v k. ú. Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Identifikátor EZ Názov EZ Názov lokality Druh čin-

nosti: 
Skupina čin-
ností 

Charakteristika činnosti Stupeň prio-
rity 

EZ Charakter súčasnej čin-
nosti 

Vlastník 

SK/EZ/B3/140 B3 (004)/Brati-
slava-Nové Mesto 
– Tepláreň II 

Tepláreň II – 
Turbínová – 
Magnetová ul. 

energetika   EZ s vyso-
kou priori-
tou  
(K > 65) 

A   

SK/EZ/B3/137 B3 (004)/Brati-
slava-Nové Mesto 
– Bojnická 

Bojnická, Oba-
ľovačka bitú-
menových 
zmesí 

Obaľovačka 
bitúmeno-
vých zmesí 

  EZ s nízkou 
prioritou  
(K < 35) 

A   

SK/EZ/B3/2060* B3 (2060) / Brati-
slava-Nové Mesto 
- CHZJD - výroba 
hnojív 

CHZJD - vý-
roba hnojív 

výroba che-
mikálií 

priemyselná 
výroba 

Prevládajúcou činnosťou bola 
najmä výroba hnojív. 

EZ s vyso-
kou priori-
tou  
(K > 65) 

B činnosť, podmieňujúca 
vznik EZ, sa na lokalite už 
nevykonáva, prevádzka je 
opustená 

Istrochem 
Reality, 
a.s. 

SK/EZ/B3/2061 B3 (2061) / Brati-
slava-Nové Mesto 
- CHZJD - výroba 
gumárenských 
chemikálií 

CHZJD - vý-
roba gumá-
renských che-
mikálií 

výroba che-
mikálií 

priemyselná 
výroba 

Bývalá výroba prostriedkov na 
ochranu rastlín, hnojív a výroba 
gumárenských chemikálií. V sú-
časnosti sa výroba gumár. chem. 
vykonáva bez negatívnych vply-
vov na ŽP a v súlade s platnou le-
gislatívou. 

EZ s vyso-
kou priori-
tou  
(K > 65) 

B činnosť, podmieňujúca 
vznik EZ, sa na lokalite vy-
konáva aj v súčasnosti so 
zmenšenou intenzitou 

Istrochem 
Reality, 
a.s. 

SK/EZ/B3/2062* B3 (2062) / Brati-
slava-Nové Mesto 
- CHZJD - výroba 
trhavín 

CHZJD - vý-
roba trhavín 

výroba vý-
bušnín; vý-
roba chemi-
kálií 

priemyselná 
výroba 

Typickou výrobou pre túto sublo-
kalitu je bývalá výroba výbušnín. 

EZ s vyso-
kou priori-
tou  
(K > 65) 

B činnosť, podmieňujúca 
vznik EZ, sa na lokalite už 
nevykonáva, prevádzka je 
využívaná na iné účely 

Istrochem 
Reality, 
a.s. 

SK/EZ/B3/2063 B3 (2063) / Brati-
slava-Nové Mesto 
- CHZJD - závod 
Mieru 

CHZJD - závod 
Mieru 

textilná vý-
roba 

priemyselná 
výroba 

Bývalá výroba polypropylénových 
vlákien a viskózového hodvábu. 

EZ s vyso-
kou priori-
tou  
(K > 65) 

B činnosť, podmieňujúca 
vznik EZ, sa na lokalite už 
nevykonáva, prevádzka je 
využívaná na iné účely 

Istrochem 
Reality, 
a.s. 

SK/EZ/B3/2064* B3 (2064) / Brati-
slava-Nové Mesto 
- CHZJD - bývalá 
výroba 

CHZJD - bý-
valá výroba 

výroba che-
mikálií 

priemyselná 
výroba 

Bývalá výroba gumárenských che-
mikálií. 

EZ s vyso-
kou priori-
tou  
(K > 65) 

B činnosť, podmieňujúca 
vznik EZ, sa na lokalite už 
nevykonáva, prevádzka je 
využívaná na iné účely 
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Identifikátor EZ Názov EZ Názov lokality Druh čin-
nosti: 

Skupina čin-
ností 

Charakteristika činnosti Stupeň prio-
rity 

EZ Charakter súčasnej čin-
nosti 

Vlastník 

SK/EZ/B3/2065 B3 (2065) / Brati-
slava-Nové Mesto 
- CHZJD - logistika 

CHZJD - logis-
tika 

výroba che-
mikálií; ga-
ráže a parko-
viská autobu-
sovej a ná-
kladnej do-
pravy 

priemyselná 
výroba 

Znečistenie tejto časti bývalého 
areálu CHZJD súvisí s činnosťami 
realizovanými v susedných areá-
loch (výroba hnojív, výroba tr-
havín, výroba gumárenských che-
mikálií) 

EZ s vyso-
kou priori-
tou  
(K > 65) 

B činnosť, podmieňujúca 
vznik EZ, sa na lokalite už 
nevykonáva, prevádzka je 
využívaná na iné účely 

- 

SK/EZ/B3/1171 B3 (001) Brati-
slava-Nové Mesto 
-ČS PHM Račian-
ska 

Čerpacia sta-
nica PHM 

    C   

Pozn. - * environmentálne záťaže v kontakte s riešeným územím 
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13 PRIESKUMY A ROZBORY 
VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV 

13.1 Analýza vlastníckej štruktúry 
Riešené územie zóny Zátišie-Hattalova je z hľadiska vlastníckych vzťahov zastúpené užším spektrom 
vlastníkov pozemkov. Z hľadiska vlastníckej štruktúry sa primárne rozlišuje vlastníctvo verejného sek-
tora a súkromného sektora. Vlastníctvo verejného sektora v riešenom území reprezentujú tri zá-
kladné kategórie: Hlavné mesto SR Bratislava a mestská časť (za samosprávu) a subjekty štátnej 
správy označené ako Slovenská republika. Pri súkromnom sektore je vlastníctvo pozemkov členené 
na fyzické osoby a právnické osoby. Štruktúra vlastníckych vzťahov má nasledovné zastúpenie: 

Tabuľka 51 Bilancia sektorov a základných kategórií vlastníkov pozemkov v riešenom území 
Sektor Výmera (ha) Podiel Vlastnícka kategória Výmera (ha) Podiel 

Verejný sektor 24,42 46,5% Slovenská republika 4,27 8,1% 

Hlavné mesto SR Bratislava 14,72 28,0% 

Mestská časť 5,43 10,3% 

Súkromný sektor 28,13 53,5% Právnická osoba 12,14 23,1% 

Fyzická osoba 15,99 30,4% 

Celkom 52,55 100,0% 
 

52,55 100,0% 

 
Graf 49 Podiely sektorov a základných kategórií vlastníkov pozemkov v riešenom území 
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Schéma 40 Všeobecná vlastnícka štruktúra v riešenom území v členení na sektory 
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Schéma 41 Štruktúra vlastníkov pozemkov v riešenom území v členení na kategórie 
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Graf 50 Vyhodnotenie všeobecnej vlastníckej štruktúry podľa urbanistických blokov 

 

Najvyšší podiel zastúpenia vlastníctva verejného sektora je v súčasnosti v nefunkčnom území X (92%), 
s významným potenciálom pre kvalitatívnu transformáciu s vybudovaním predĺženia Tomášikovej 
ulice. Urbanistickým blokom s najvyšším podielom vlastníctva verejného sektora je blok E (72%), pri-
čom výška zastúpenia je úmerná funkčnému využitiu bloku pre účely školstva (ZUŠ, ŠZŠ). Problema-
tickým je 10 % podiel uličných priestorov vo vlastníctve súkromného sektora (viď. kapitola č. 13.3). 

Najvyšší podiel zastúpenia súkromného sektora je v bloku B (99%), ktoré je logické, vzhľadom na lo-
kalizáciu rôzneho zastúpenia služieb a drobných prevádzok v území, nasledujú bloky J, M (95%), ktoré 
reprezentujú monofunkčné územia pre rodinnú zástavbu.  

13.2 Analýza registrov katastra 
V rámci komplexnej analýzy vlastníckych vzťahov bolo v riešenom území analyzované aj zastúpenie 
pozemkov registra C a E. Je možné konštatovať, že najviac pozemkov v registri E-KN sa nachádza 
v bloku A. Prevažná väčšina pozemkov, zatiaľ registrovaných ako nevysporiadaných, predstavujú ko-
munikácie, resp. verejné priestory vedené v uliciach – prakticky celá ulica Pluhová (aj s územím pri 
bytových domoch), Pri Dynamitke, Brezovská, Hálkova, Záborského a Vajnorská.  

Graf 51 Podiel pozemkov podľa registrov katastra 
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Schéma 42 Zaradenie pozemkov v registroch katastra v riešenom území 
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13.3 Problémy a potenciály vyplývajúce z vlastníckych 
vzťahov 

Podkladom pre špecifikáciu problémov a potenciálov vyplývajúcich z vlastníckych vzťahov bolo kom-
plexné vyhodnotenie na základe bilančných údajov podľa jednotlivých sektorov ako aj základných ka-
tegórií vlastníkov pozemkov v riešenom území. Z vyššie uvedených analýz možno problémy a poten-
ciály špecifikovať v troch rovinách: 

1. Pozemky vo vlastníctve verejného sektora s potenciálom pre riešenie, ktorých budúce využi-
tie vzhľadom na vlastníctvo k pozemkom sú plne v kompetencii mestskej časti, resp. vyplý-
vajú zo záväznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy: 

o nevyužívané stavby a pozemky vo vlastníctve verejného sektora – ide hlavne o úze-
mie X, ktoré z hľadiska vlastníckych vzťahov patrí prevažne mestskej časti. Ide o úze-
mie, cez ktoré je trasované navrhované predĺženie Tomášikovej ulice, 

o verejnosti úplne alebo čiastočne dostupný priestor s nízkou kvalitou vo vlastníctve 
verejného sektora – ide prevažne o územia reprezentujúce uličné priestory Kukučí-
novej, Vajnorskej, časti Hattalovej a Pluhovej, a Riazanskej ulice od Halašovej po Ku-
kučínovu ulicu, v sektore E (viazané pre účely školstva ZUŠ, ŠZŠ), 

o funkčne problematické pozemky vo vlastníctve verejného sektora – ide o plochy 
alebo stavby, ktoré boli v rámci kvalitatívnej analýzy funkčnej skladby identifikované 
ako problematické (napríklad lokalizácia hospodárskych zariadení v bloku D, ktoré 
z funkčného hľadiska a vzhľadom na centrálnu polohu a väzbu na park sú nevhodné), 

o nevhodný spôsob zástavby na pozemkoch vo vlastníctve verejného sektora – ide 
o územia, ktoré boli z hľadiska spôsobu zástavby identifikované ako problematické 
(napr. v bloku D, A a pod.),  

o budova s narušeným alebo zlým stavebno-technickým stavom vo vlastníctve verej-
ného sektora. 

2. Problémy všeobecnej dostupnosti priestorov: 
o verejnosti nedostupné priestory vo verejnom vlastníctve – vo všeobecnosti ide 

o priestory vo vlastníctve verejného sektora, ktoré však nie sú verejnosti dostupné, 
o verejnosti obmedzene dostupné priestory vo verejnom vlastníctve – vo všeobec-

nosti ide o priestory vo vlastníctve verejného sektora, ktoré sú verejnosti dostupné 
len čiastočne. 

3. Problémy vyplývajúce z nevysporiadaných vlastníckych vzťahov 
o verejný priestor na pozemkoch vo vlastníctve súkromného sektora – ide o časti ulíc 

Pri Dynamitke, Pluhová, Hattalova a Riazanská a priestorov pri bytových domoch, 
o nevysporiadané pozemky bytových domov – pozemky na ktorých sú umiestnené by-

tové domy vo vlastníctve verejného sektora, 
o stavby využívané sociálne vylúčenou skupinou na bývanie na pozemkoch vo vlast-

níctve verejného sektora. 

Je potrebné zdôrazniť, že špecifikované problémy a potenciály hodnotené v troch rovinách sa pre-
važne neprejavujú samostatne, ale dochádza ku ich násobnej kumulácii.   
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Schéma 43 Identifikované problémy a potenciály vyplývajúce z vlastníckych vzťahov v riešenom 
území 
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14 PRIESKUMY A ROZBORY ZELENE, 
OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY 

V analytickej časti sa realizovalo detailné mapovanie územia v teréne. Na základe terénneho prie-
skumu sa následne hodnotil stav prírodných prvkov, osobitne plôch zelene a drevín, lokalizovali sa 
možné stresové a rizikové javy, ktoré načrtli aj formuláciu odporúčaní pre ďalšie spracovanie z po-
hľadu ochrany a tvorby zelene. V prvých etapách práce sa získavali nasledovné vstupné informácie 
riešeného územia: 

Druhotná krajinná štruktúra  

• Druhotná krajinná štruktúra poukazuje na tie prvky krajiny, ktoré človek ovplyvnil, čiastočne 
alebo úplne pozmenil. V riešenom území sme mapovali prvky reálnej vegetácie (prírodnej 
a ľudskou činnosťou vytvorenej zelene), technické prvky pod.  

Krajinno-ekologické pozitívne prvky  

• Krajinno-ekologické pozitívne prvky predstavujú legislatívne chránené prvky krajiny, ako aj 
ostatné prvky s mimoriadnymi hodnotami (ktoré nie sú zatiaľ chránené legislatívou). Druhú 
časť tvoria krajinné štruktúry, ktoré vytvárajú typický krajinný obraz územia a historicky alebo 
pamiatkovo významné objekty. 

Stresové rizikové faktory 

• Stresové rizikové faktory sú reprezentované javmi a procesmi v krajine, ktoré spôsobujú 
(resp. môžu spôsobiť) rozličné environmentálne problémy, osobitne ohrozenie ekologickej 
stability, kvality prírodných zložiek (vody, pôdy a pod. a následne aj vegetácie a živočíšstva). 
Stresové faktory predstavujú zaťaženie prírodnej a kultúrnej krajiny, buď primárnymi alebo 
sekundárnymi javmi.  

Na základe analytickej práce a následného zhodnotenia sme načrtli aj formuláciu odporúčaní pre 
ďalšie spracovanie z pohľadu ochrany a tvorby zelene. Osobitne sme sa zamerali  možné ohrozenie 
vyplývajúce z  stresových rizikových faktorov a problémov potenciálneho ohrozenia zdravia a život-
ného prostredia. 

14.1 Druhotná krajinná štruktúra 
V riešenom území sme mapovali prvky reálnej vegetácie (prírodnej, synantropnej a ľudskou činnos-
ťou vytvorenej zelene). Riešené územie je možné charakterizovať ako rôznorodé. 

Nachádzajú sa tu obytné súbory s príslušnými plochami zelene, sčasti verejne prístupnej ako predzá-
hradky a verejnej zelene okolo a medzi jednotlivými stavebnými objektami, sčasti ako vnútrobloková 
zeleň vyhradená pre obyvateľov obytných domov.   

Rozsiahlejšia je zástavba rodinných domov s predzáhradkami a záhradami, ktorá tvorí plošne vý-
znamnú časť riešeného územia. Riešené územie má silne industriálny charakter, vyplývajúci z tu situ-
ovaných objektov výrobných a priemyselných areálov. 
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V území sa prakticky nenachádzajú verejné priestory – námestia. Verejná zeleň, ktorá spĺňa aj funkciu 
krátkodobej rekreácie s patričnou vybavenosťou je zastúpená parkovou zeleňou.  

Vyhradenou zeleňou je aj areál školy na Hálkovej, iná zeleň pri občianskej vybavenosti je zastúpená 
len v obmedzenej miere. V časti riešeného územia, osobitne medzi areálmi prevádzok a železničnou 
traťou sa nachádza líniová, nelesná ako aj synantropná vegetácia.  

Plochy zelene v riešenom území je možné zaradiť do nasledovných kategórií:  

1. zeleň pri rodinných domoch (predzáhradky a záhrady) 
2. zeleň obytných súborov (predzáhradky, vnútrobloky a medzibloková zeleň)  
3. parková zeleň a zeleň verejných priestorov (menších sadovnícky upravených plôch) 
4. zeleň občianskej vybavenosti (osobitne školy) 
5. zeleň výrobných areálov 
6. zeleň technickej infraštruktúry cestná zeleň 
7. ostatná zeleň (plochy synantropnej vegetácie a líniová nelesná drevinová vegetácia  

14.1.1 Ľudskou činnosťou vytvorená zeleň (antropogénna) 
Druhy antropogénnej zelene v riešenom území sa viažu na prevažujúcu funkciu budov a stavieb, 
ktoré obklopujú. V zóne prevažujú plochy zelene rodinných domov (45 %), ktoré sa skladajú z plôch 
zelene predzáhrad (5 %) a plôch zelene pri rodinnom dome (40 %). Dominantný podiel zelene rodin-
ných domov vyplýva z výrazného podielu bývania v rodinných domoch v rámci riešeného územia ako 
aj z intenzity využitia územia v rámci individuálnej bytovej zástavby. Nízky podiel zelene v rámci vý-
robných areálov (4 %) predstavuje problém, nakoľko v areáloch prevažujú zastavané plochy, ktoré 
negatívne vplývajú na celkovú mikroklímu v území. 

Graf 52 Druhovosť zelene v riešenom území 
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Graf 53 Kategórie zelene podľa blokov 

 

Nasledovná analýza sa zameriava na vyhodnotenie kategórií zelene podľa typov priestoru. Verejný 
priestor reprezentuje prevažne zeleň dopravnej a technickej infraštruktúry a zeleň obytných súborov. 
V neverejnom priestore logicky dominuje zeleň pri rodinných domoch. V poloverejných priestoroch 
prevažuje zeleň občianskej vybavenosti spolu so zeleňou obytných súborov.  

Graf 54 Kategórie zelene podľa typov priestoru 

 

  

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

A B C D DP E F G H I J K L M N O P Q R S T U UP X

Plocha zelene obytných súborov
Plocha zelene predzáhrad rodinných domov
Plocha zelene pri rodinnom dome
Plocha parkovej zelene a zeleň verejných priestorov
Plocha zelene občianskej vybavenosti
Plocha zelene výrobných areálov
Plocha zelene dopravnej a technickej infraštruktúry
Ostatná plocha zelene

3%

3%

12%

5% 40%

4%

2%

5%

3%

3%

0%

1%

2%

0%

14%

2%

0%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Neverejný priestor

Poloverejný priestor

Verejný priestor

Plocha zelene obytných súborov Plocha zelene predzáhrad rodinných domov

Plocha zelene pri rodinnom dome Plocha parkovej zelene a zeleň verejných priestorov

Plocha zelene občianskej vybavenosti Plocha zelene výrobných areálov

Plocha zelene dopravnej a technickej infraštruktúry Ostatná plocha zelene



ÚPN-Z ZÁTIŠIE-HATTALOVA – PRIESKUMY A ROZBORY  178 

Schéma 44 Kategórie zelene 
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Záhrady pri rodinných domoch  
V predzáhradkách a v samotných záhradách sa nachádzajú vysadené ovocné a okrasné dreviny (Thuja 
ssp., Picea pungens, Pinus nigra, Larix decidua, Betula pendula, stálezelené dreviny a i., v záhradách Sy-
ringa vulgaris , Armeniaca vulgaris, Persica vulgaris, Cerasus ssp., Prunus domestica, Malus ssp., Py-
rus ssp., Prunus cerasifera, Junglans regia a i.)  

V niektorých častiach riešeného územia by bolo vhodné zjednotiť výšku oplotenia od ulice, pričom  sa 
mali uprednostňovať nižšie formy oplotenia bez podmurovania s cieľom aby sa  umožnila migrácia 
menších druhov živočíchov (napríklad ježkov). 

Obrázok 31 Predzáhradky s smrekmi pichľavými (Picea pungens) na Halašovej ulici 

 

Zeleň obytných súborov 
Zeleň obytných súborov je možné ešte rozdeliť na viacero funkčne odlišných častí, ktoré sa odlišujú aj 
dostupnosťou (verejná zeleň a vyhradená zeleň) 

Zeleň predzáhradiek a vstupných priestorov do obytných domov. Často sa do týchto priestorovo ob-
medzených možností chybne vysádzajú dreviny s mohutným vzrastom (smreky – Picea pungens, Pi-
cea abies) lipy (Tilia), javory alebo topole (Populus nigra Italica – pozri foto dole) a pod., ktoré ná-
sledne svojou polohou blízkosti výsadby pri fasádach spôsobujú problémy s nadmerným tienením, 
resp. koreňový systém môže poškodiť priľahlé spevnené plochy nadvihnutím. Niektoré predzáhradky 
majú oddelenie od komunikácie za pomoci živého plotu, čo je veľmi vhodné. 
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Obrázok 32 Predzáhradka oddelená strihaným ži-
vým plotom (BD na Riazanskej ulici) 

Obrázok 33 Predzáhradka s vhodnou výsadbou 
(Yucca filamentosa) na Riazanskej ulici 

  
 
Vhodná výsadba v predzáhradkách sú nižšie druhy, kere a trvalky, ako je napr. realizované pred obyt-
ným blokom na Riazanskej s výsadbou juky (Yucca filamentosa) 

Medzi jednotlivými obytnými blokmi sa nachádzajú buď verejne prístupné plochy zelene, alebo vy-
hradená zeleň prístupná len pre obyvateľov bytového domu s rozličným druhovým zastúpením, avšak 
medzi dominujúce druhy patrí nepôvodná borovica čierna (Pinus nigra), lipa malolistá, brezy a javory 
(Acer platanoides). Pri uvedenom pomerne  druhovo chudobnom spoločenstve je potrebné podo-
tknúť masívne odumieranie borovíc čiernych, spôsobených hubou Micosphaerella pinii , čo môže mať 
negatívny dopad na stav a kvalitu prostredia.  

Parková zeleň a zeleň verejných priestorov (menších sadovnícky upravených plôch) 
Obrázok 34 So suchými kostrovými konármi je  
topoľ na Varšavskej ulici (Populus nigra „Italica“) 
ohrozením prevádzkovej bezpečnosti 

Obrázok 35 Preschnuté a šikmé agáty pred samo-
obsluhou na Brezovskej ulici 
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V riešenej lokalite sa nachádzajú 2 plochy (na Hálkovej a Pluhovej ul.), ktoré so svojím vybavením je 
možné zahrnúť ako parkové plochy  a viacero menších sadovnícky upravených plôch bez určenia 
funkcie.   

V parkovej ploche na Hálkovej (Varšavskej) sa nachádza viacero významných stromov, zaujímavými 
sú vzrastlé gledíčie, či mohutné jasene. Jednoznačne v danom priestore dožívajú krátkoveké stĺpové 
formy topoľov (Poplus nigra „Italica“).  Niektoré so suchými kostrovými konármi ohrozujú opadom 
suchých kostrových konárov a sú reálnym nebezpečenstvom a z toho dôvodu je potrebné ich odstrá-
nenie (pozri foto dole). 

Na verejných priestranstvách sa na sčasti nachádzajúce preschnuté stromy ako napr. agáty (pozri foto 
dole), ktoré môžu hroziť zlomom 

Obrázok 36 Vysoko hodnotné stromy v parčíku na Varšavskej ulici (Gleditsia, Fraxinus) 

 

Ďalšie menšie plochy verejnej zelene majú zatiaľ nevyužitý potenciál napr. plocha Hattalovej na kde 
okrem lavičiek nie je žiadna vybavenosť podporujúca niektorú z funkcií zelene. 

Zeleň výrobných areálov   
V areáloch priemyselných objektov sa nachádza pomerne rôznorodé druhové zastúpenie drevín, časti 
pri železnici sa zastúpení drevín nachádza  topole. Inde sú vstupy do areálov vysadené ihličnatými 
drevinami (Chamaecyparis, Picea pungens).  V samotných areáloch sa nachádzajú lipy (Tilia), javory, 
hlavne javor mliečny a iné. Zaujímavým stromom je moruša v areáli prevádzky (pozri foto dole) 
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Obrázok 37 Moruša (Morus ssp) a lipa (Tilia cordata) ako dominantné stromy  výrobnom areáli na Ku-
kučínovej ulici 

 

Zeleň technickej infraštruktúry – cestná zeleň 
Prícestná zeleň sa nachádza hlavne ako pás hygienickej zelene oddeľujúci cestnú komunikáciu Riazan-
ská od bytových domov. Drevinová vegetácia je zastúpená hlavne jaseňmi – jaseň štíhly, jaseň man-
nový. V menšej miere sú zastúpené aj iné dreviny ako javor, platan, pričom je potrebné v priebehu 
ďalších rokov diverzifikovať viac zastúpenie druhov, osobitne aj s ohľadom na masívne odumieranie 
jaseňov (osobitne jaseňa štíhleho Fraxinus excelsior) spôsobené hubou , kde sa ako  preventívna 
ochrana odporúčajú nasledovné opatrenia – pestovanie jaseňov v zmesi s inými druhmi drevín a od-
straňovanie napadnutých výhonkov 

Odumieranie jaseňov sa spája aj s ďalšími faktormi ako je sucho, jarné mrazy, znečistenie životného 
prostredia. 

14.1.2 Prírodná zeleň 

Ostatná zeleň (plochy synantropnej vegetácie a líniová nelesná drevinová vegetácia)  
Nelesná drevinová vegetácia ( NDV)  zaberá plochy okolo dopravných koridorov železnice Je to  úze-
mie porastené zväčša topoľom čiernym (Populus nigra), stĺpovitých krátkovekých foriem topoľa čier-
neho Populus nigra „Italica“.  V menšej miere sa nachádzajú aj ďalšie druhy: topoľ biely a sivý (Popu-
lus canescens),  javor mliečny (Acer platanoides), agát biely (Robinia pseudoacacia), jaseňom štíhlym 
(Fraxinus excelsior). Na viacerých miestach je možné pozorovať náletové a invázne rastliny, typické 
pre ruderálne spoločenstvá.  
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14.1.3 Mapovanie a hodnotenie drevín 
Vo verejných priestoroch riešeného územia bolo zmapovaných 647 drevín, pričom takmer 40% 
s identifikáciou druhu. V území sa nachádza viacero ovocných drevín, ktoré sú označené v tabuľke50 
a v grafickej časti. Novovysadené stromy sú v niektorých prípadoch silne preschnuté (až suché), tieto 
bude potrebné nahradiť spolu so zabezpečením povýsadbovej starostlivosti. 

Graf 55 Druhy drevín vo verejných priestoroch riešeného územia 

 

 

14.2 Krajinno-ekologické pozitívne prvky 
V súčasnosti sa priamo v riešenom území nenachádzajú prvky územného systému ekologickej stabi-
lity (ÚSES), ani biokoridory a žiadne biocentrá. 

V širšom riešenom území je len biocentrum miestneho významu BcMv Kuchajda – biocentrum vod-
ných spoločenstiev. 

                                                           
50 viď. kapitola č. 17 Prílohy 
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14.3 Stresové rizikové faktory a problémy potenciálneho 
ohrozenia zdravia a životného prostredia 

Stresové rizikové faktory sú javy, ktoré negatívne ovplyvňujú prirodzený vývoj ekosystémov, biodiver-
zitu a ekologickú stabilitu krajiny. V riešenom území sa nachádzajú nasledovné antropogénne stre-
sové faktory: 

• Znečistené ovzdušie 
• Kontaminácia pôdy a degradované pôdne zdroje v dôsledku blízkosti priemyslu 
• V  časti riešeného územia sa nachádza pásmo hygienickej ochrany priemyselnej prevádzky 
• Invazívne rastliny  

Medzi invázne dreviny, ktoré sa v riešenom priestore nachádzajú patrí hlavne pajaseň žliazkatý 
(Ailanthus altissima) a javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides). 

14.4 Vyhodnotenie 
Na základe získaných informácií, mapovania a údajov sme premietli v riešenom území ekologické po-
zitívne javy, ako aj lokalizáciu stresových faktorov. Následne sme stanovili ekologickú významnosť. 
Riešené územie je ekologicky veľmi málo významné. Významnejšie sú len rodinné záhrady a plocha 
parčíku na Hálkovej. 
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• Valéria Longauerová, a kol.: POZNATKY Z HYNUTIA JASEŇOV SPÔSOBOVANÉHO HUBOU HY-
MENOSCYPHUS PSEUDOALBIDUS (ANA. CHALARA FRAXINEA), on- line http://www.los.sk/as-
feu/longauerova_2013.pdf 

• Králik, J. a kol., 1994: Regionálny územný systém ekologickej stability mesta Bratislava. Brati-
slava : SAŽP 

• Doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, a kol.: Súčasný stav a perspektívy chránených a ekologicky 
hodnotných území v mestskom prostredí Bratislavy, VEDA, 2006 

• Králik, J. a kol.: Regionálny ÚSES hl. m. SR Bratislavy, SAŽP, Bratislava, 1994 5. Michalko, J. 
a kol.: Geobotanická mapa, VEDA, Bratislava, 1986 
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14.5 Analýza priepustnosti povrchov 
Analýza sa zamerala na vyhodnotenie plôch nezastavaných budovami z hľadiska ich vodoprie-
pustnosti. V princípe je možné odlíšiť tri hlavné kategórie: 

1. vodopriepustné nespevnené povrchy – reprezentované najmä plochami zelene s predpokla-
dom, že v plnej miere umožňujú infiltráciu, t. j. vsakovanie zrážkových vôd do podložia, 

2. vodopriepustné spevnené povrchy – zahŕňajú najmä inžinierske stavby (komunikácie, chod-
níky a pod.) a ostatné spevnené plochy s použitými povrchovými materiálmi a skladbou, 
ktoré umožňujú infiltráciu (napr. retenčná dlažba, mlatové povrchy a pod.), 

3. vodonepriepustné spevnené povrchy – zahŕňajú najmä inžinierske stavby (komunikácie, 
chodníky a pod.) a ostatné spevnené plochy s povrchovými materiálmi a skladbou, ktoré infil-
tráciu neumožňujú. 

Ostatné nespevnené povrchy sú povrchy, pri ktorých nie je možné určiť ich stupeň vodopriepustonsti 
napriek tomu, že nie sú spevnené. Rovnako je to aj pri ostatných (neidentifikovateľných) povrchoch. 
Plochy zastavané budovami sa v princípe chápu ako vodonepriepustné. 

Schéma 45 Vodopriepustnosť riešeného územia 

 

Pri hodnotení celého riešeného územia je možné konštatovať, že len viac ako 1/4 územia (26,8 %) je 
vodopriepustná a viac ako 2/3 územia (67,1 %) nie sú vodopriepustné.51 Pri samostatnom hodnotení 
čisto spevnených povrchov vyplýva, že len zhruba 1,2 % je vodopriepustných, pri zostávajúcich spev-
nených povrchoch neumožňujú použité materiály alebo skladba inžinierskych stavieb infiltráciu zráž-
kových vôd.  

  

                                                           
51 Bilancia zahŕňa vodonepriepustné spevnené povrchy a zastavané plochy budovami. 
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Schéma 46 Typy povrchov z hľadiska priepustnosti vody 
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15 ZHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH 
PODKLADOV, ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH 
PODKLADOV A OSTATNÝCH 
RELEVANTNÝCH PODKLADOV 
A PODNETOV 

Zásadným koncepčným a záväzným dokumentom je ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení následných 
zmien a doplnkov, ktorý na úrovni územného plánu obce reguluje funkčné využitie a priestorové 
usporiadanie územia.  

15.1 Územný plán hl. mesta SR Bratislavy 
Pre riešené územie, vrátane územia vymedzeného ako širšie vzťahy zóny Zátišie - Hattalova, vyplý-
vajú zo záväznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov nasledovné princípy a re-
gulácie: 

C.1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNK-
ČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA 
1.2 CELOMESTSKÉ VZŤAHY 
1.2.1 Priestorové, funkčné a prevádzkové vzťahy 

2. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania, funkčného využitia a prevádzkového rieše-
nia územia mesta v celomestských súvislostiach 

Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania 

• severovýchodný rozvojový smer, zahŕňajúci územia mestských častí Nové Mesto, Rača s oso-
bitným hodnotením územia MČ Vajnory s ťažiskovými priestormi urbanistickej koncepcie a 
kompozície: 

o Račianske mýto (križovanie s vnútorným dopravným okruhom), v priestore Račianska 
- Jarošova (križovanie so stredným dopravným okruhom), predlženie Tomášikovej na 
Račiansku v priestore Biely kríž, 

o so zvýšením mestotvornosti prostredia paralelných pôvodne dopravných radiál Ra-
čianska, Vajnorská, Trnavská a Rožňavská s ťažiskovými uzlami vybavenosti v priesto-
roch Račianske mýto a Trnavské mýto, lokalita Pasienky, s uzlovými priestormi križo-
vania Vajnorskej a Trnavskej s Bajkalskou a Tomášikovou ulicou, 

V rozvoji športu, telovýchovy a zariadení voľného času: 

• rešpektovať a rozvíjať jestvujúce zariadenia športu a rekreácie na území mesta, 



ÚPN-Z ZÁTIŠIE-HATTALOVA – PRIESKUMY A ROZBORY  188 

• rešpektovať dlhodobo rezervované plochy pre rozvoj vrcholového a výkonnostného športu a 
športových aktivít vo voľnom čase v MČ Nové Mesto (polyfunkcia s občianskou vybavenos-
ťou), v MČ Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Vajnory, Petržalka, Jarovce, Čunovo vrá-
tane saturovania športových aktivít verejnosti, 

1.2.4 Špecifické požiadavky na priestorové usporiadanie a funkčné využitie na úrovni mestských 
častí 

3. Mestské časti severovýchodného rozvojového smeru mesta – Nové Mesto, Rača, Vajnory  

MC Bratislava-Nové Mesto 
 

Rešpektovať: 
• lokalitu Pasienky ako športovo-rekreačné centrum a centrum občianskej vybavenosti celo-

mestského až nadmestského významu, so stabilizovaním športových areálov vyhradených 
organizovaným vrcholovým športovým aktivitám. 

Dotvoriť: 
• stavebnú štruktúru priestoru Račianskej, Vajnorskej, Rožňavskej a Trnavskej ulice na mesto-

tvorné radiály, hlavne v uzlových priestoroch ich križovania s okružnými dopravnými systé-
mami mesta, 

• spoločensko-komunikačné centrum celomestského až nadmestského významu v uzlovom 
priestore Filiálka medzi Račianskym mýtom a Trnavským mýtom, rozvoj občianskej vybave-
nosti a bývania, 

• zdevastované a nevyužívané plochy pozdĺž železničnej trate v Zátiší. 

C.2 URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH 
PODMIENOK PRE VYUŽITIE PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA, URČENIE 
REGULÁCIE VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH 
2.2 REGULÁCIA VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH 
2.2.1 Intenzita využitia funkčných plôch 

Pre rozvojové územia týchto funkcií, ak spĺňajú kritérium výmery a návrhového obdobia, sú na celo-
mestskej úrovni stanovené regulatívy intenzity využitia územia, ktoré sú vyjadrením kritérií rozvoja 
pre konkrétny typ územia v územnom pláne mesta. Poloha regulovaného rozvojového územia 
v meste sa uplatňuje v diferencovaní nárokov na intenzitu zástavby. Potrebné je rešpektovať nároky 
na intenzitu využitia územia pre konkrétnu urbanistickú funkciu a jednotlivé zariadenia v závislosti od 
polohy v meste. Pochopenie a rešpektovanie hodnotových vzťahov v území je jedným zo základných 
predpokladov kvalitného návrhu rozvoja mesta a musí byť akceptované v stanovených regulatívoch 
miery využitia územia. Z tohto dôvodu treba rešpektovať rozdelenie územia mesta na tri základné ur-
banistické celky: centrum, vnútorné mesto a vonkajšie mesto. 

V intenzite využitia územia je potrebné zohľadniť základné charakteristické špecifiká jednotlivých ur-
banistických celkov územia mesta: 

• vnútorné mesto: tvoria ho mestské časti Ružinov, Nové Mesto, Karlova Ves a Petržalka, 

Pri formulovaní nárokov na intenzitu využitia územia sa zohľadňujú charakteristické špecifiká jednot-
livých urbanistických celkov územia mesta: 
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• pre vnútorné mesto: kombinácia blokovej, solitérnej a výškovej zástavby, uplatnenie domi-
nánt, možnosti rozvoja všetkých foriem bývania, možnosti uplatnenia aj zariadení občianskej 
vybavenosti areálovej ako aj vybraných druhov výroby, 

•  

2.2.2. Regulácia využitia územia v stabilizovaných územiach 

Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a pro-
porcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií alebo 
pri hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Posudzovanie 
dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných území sa uskutočňuje na zá-
klade ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche. 

Z celomestského pohľadu nie je možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú predstavuje 
stavba v stabilizovanom území. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré repre-
zentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie 
pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť. 

Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre je potrebné: 

• vo vnútornom meste sa vyskytujú stabilizované územia so zástavbou mestského typu, kom-
plexy zástavby, areály a územia izolovanej zástavby, najmä bytové domy sídliskového typu a 
enklávy rodinných domov. V dotváraní území je potrebné rešpektovať diferencovaný prístup 
podľa jednotlivých typov existujúcej zástavby a nie je možné ho generalizovať stanovením 
jednotnej regulácie intenzity využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu. Táto úloha musí 
byť jednoznačne riešená na podrobnejšej zonálnej úrovni, 

 

2.2.3. Regulácia využitia jednotlivých plôch rozvojových území 

Tab.2. Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vnútorné mesto – mestské časti Ružinov, 
Nové Mesto, Karlova Ves, Petržalka 

Kód 
reg. 

IPP 
max 

Kód 
funkcie 

Názov urbanistic. funk-
cie 

Priestorové usporiadanie IZP max KZ min 

F 1,4 201 OV celomestského a  
nadmestského vý-
znamu 

obchodno-spoločenské komplexy 0,46  0,10 

zástavba mestského typu 0,35 0,20 

rozvoľnená zástavba - areály 0,23 0,20 

G 1,8 201 OV celomestského a  
nadmestského vý-
znamu 

OV areálového charakteru (nap. Stred 
školy) 

0,36 0,30 

zástavba mestského typu 0,30 0,25 

rozvoľnená zástavba  0,22 0,30 

I 2,4 201 OV celomestského a 
nadmestského vý-
znamu 

intenzívna zástavba charakteru obchod-
ných a kultúrno-spoločenských komple-
xov 

0,52 0,15 

zástavba mestského typu 0,35 0,25 

zariadenia areálového charakteru a kom-
plexy s nárokom na vyšší podiel zelene 
(napr. zdravotníctvo) 

0,30 0,30 
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Kód 
reg. 

IPP 
max 

Kód 
funkcie 

Názov urbanistic. funk-
cie 

Priestorové usporiadanie IZP max KZ min 

L 3,3 201 OV celomestského a 
nadmestského vý-
znamu 

zástavba formou výškových objektov v 
uzlových priestoroch mestskej štruktúry a 
v rámci celej hierarchie mestských centier 

0,30 0,25 

intenzívna zástavba OV v priestoroch v 
dopravných uzlov medzinárodného vý-
znamu* 

0,70 0,10 

M 3,6 201 OV celomestského a 
nadmestského vý-
znamu 

zástavba formou výškových objektov v 
uzlových priestoroch mestskej štruktúry a 
v rámci celej hierarchie mestských centier 

0,30 0,25 

Komplexy OV 0,28 0,25 

intenzívna zástavba OV na územiach 
s environmentálnou záťažou (na sanova-
ných plochách s chemickým zamorením 
podložia) ** 

0,52 0,10 

intenzívna zástavba OV v priestoroch v 
dopravných uzlov medzinárodného vý-
znamu* 

0,6 0,10 

H 2,1 501 Zmiešané územia  
bývania a občianskej 
vybavenosti 

zástavba mestského typu 0,35 0,25 

0,30 0,30 

L 3,3 501 Zmiešané územia  
bývania a občianskej 
vybavenosti 

rozvoľnená zástavba 0,30 0,30 

N  502 Zmiešané územia 
obchodu, výrobných a 
nevýrobných služieb 

zariadenia areálového charakteru, kom-
plexy 

  

* predpriestory príp. priestory nad dopravnými zariadeniami –Železničná stanica Filiálka, Železničná stanica Nové Mesto, 
Autobusová stanica Mlynské nivy 
** zástavba v územiach s environmentálnou záťažou (chemické zaťaženie územia) – Klingerka 

 
2.2.5. Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN Z 
2. MČ Nové Mesto 

Určenie častí územia na spracovanie ÚPN Z: 

• Horná Mlynská dolina, 
• Krahulčia, 
• Filiálka, 
• Zátišie-Hattalova, 
• Tomášikova-Trnavská (dopracovať na podklade UŠ Z Tomášikova-Rožňavská), 
• Vajnorská-Odborárska, 
• Stromová-Pražská. 
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C.2 REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

RIEŠENÉ ÚZEMIE ÚPN-Z 
V rámci riešeného územia sú územným plánom hl. mesta SR Bratislavy v rozsahu grafickej časti52 defi-
nované nasledovné záväzné regulatívy: 

Tabuľka 52 Funkčná a priestorová regulácia územného plánu Bratislavy v riešenom území 
Kód Funkčné územie Funkčné využitie Stav53 Reg. 

101 OBYTNÉ ÚZEMIA Viacpodlažná bytová zástavba SÚ  

102 OBYTNÉ ÚZEMIA Málopodlažná zástavba obytného územia SÚ 
 

201 ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVE-
NOSTI 

OV celomestského a nadmestského významu SÚ, RÚ I, 

502 ZMIEŠANÉ ÚZEMIA Zmiešané územia obchodu, výrob. a nevýrob. služieb SÚ  

1110 ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy SÚ  

 Námestia a ostatné komunikačné plochy a ostatné regulačné prvky v zmysle regulačného 
výkresu. 

  

 
 

                                                           
52 viď. schéma č. 3 v kapitole 4.1 
53 SU – stabilizované územia, RÚ – rozvojové územie 
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(101) OBYTNÉ ÚZEMIA - viacpodlažná zástavba obytného územia 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch a k nim prislúchajúce nevyhnutné 
zariadenia – v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, 
vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia 
pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. 

Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zá-
stavby funkčnej plochy. 

Základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii územia. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• viacpodlažné bytové domy 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 
• stavby a zariadenia zabezpečujúce komplex-

nosť a obsluhu obytného územia v súlade s vý-
znamom a potrebami územia, zariadenia ob-
čianskej vybavenosti predovšetkým vstavané 
do objektov bývania - 

• zariadenia obchodu a služieb, verejného stra-
vovania, zariadenia pre kultúru, školstvo, zaria-
denia pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc 

• zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obyt-
ných budov 

• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 
• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-
sahu najmä : 

• bytové domy do 4 nadzemných podlaží, ro-
dinné domy v doplnkovom rozsahu 

• zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho 
významu, pokiaľ nie sú súčasťou lokálnych cen-
tier 

• zariadenia telovýchovy a voľného času, zaria-
denia sociálnej starostlivosti rozptýlené v 
území 

• solitérne stavby občianskej vybavenosti slú-
žiace širšiemu územiu 

• zariadenia drobných prevádzok služieb 
• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane komu-
nálnych odpadov s obsahom škodlivín z do-
mácností 

neprípustné 

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä: 
• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a 

zariadenia v ich okolí 
• stavby občianskej vybavenosti areálového typu 

s vysokou koncentráciou návštevníkov a náro-
kov na obsluhu územia 

• stavby na individuálnu rekreáciu 
• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 
• skladové areály, distribučné centrá a logistické 

parky, stavebné dvory 
• ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou 

plynu 
• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

radeného významu 
• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 

prípustných v obmedzenom rozsahu 
• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
•  
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(102) OBYTNÉ ÚZEMIA – Malopodlažná zástavba obytného územia 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a 
k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občian-
skeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a tech-
nické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. 

V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúš-
ťajú. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových úze-
miach, málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpod-
lažnou bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zá-
stavby. 

Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zá-
stavby funkčnej plochy. 

Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho 
zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• rôzne formy zástavby rodinných domov 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 
• bytové domy do 4 nadzemných podlaží 
• zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obyt-

ných budov 
• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 
• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-
sahu najmä: 

• zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho 
významu rozptýlené v území alebo ako vsta-
vané 

• zariadenia telovýchovy a voľného času rozptý-
lené v území 

• solitérne stavby občianskej vybavenosti slú-
žiace širšiemu územiu 

• zariadenia drobných prevádzok služieb 
• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane komu-
nálnych odpadov s obsahom škodlivín z do-
mácností 

neprípustné 

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä: 
• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a 

zariadenia v ich okolí málopodlažné bytové 
domy v stabilizovaných územiach rodinných 
domov 

• bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 
• stavby občianskej vybavenosti areálového typu 

s vysokou koncentráciou návštevníkov a náro-
kov na obsluhu územia 

• stavby na individuálnu rekreáciu 
• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, 
skladové areály, 

• distribučné centrá a logistické parky, stavebné 
dvory 

• ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou 
plynu 

• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 
prípustných v obmedzenom rozsahu 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-
radeného významu 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 



ÚPN-Z ZÁTIŠIE-HATTALOVA – PRIESKUMY A ROZBORY  194 

(201) ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI občianska vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s kon-
krétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy zelene, 
vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a 
civilnú obranu. 

Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby 
funkčnej plochy. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• zariadenia administratívy, správy a riadenia 
• zariadenia kultúry a zábavy 
• zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 
• ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 
• zariadenia verejného stravovania 
• zariadenia obchodu a služieb 
• zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostli-

vosti 
• zariadenia školstva, vedy a výskumu 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• integrované zariadenia občianskej vybavenosti 
• areály voľného času a multifunkčné zariadenia 
• účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 
• zeleň líniovú a plošnú 
• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-
sahu najmä : 

• bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzem-
ných podlažných plôch funkčnej plochy 

• zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 
• vedecko – technické a technologické parky 
• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 
• zariadenia drobných prevádzok výroby a slu-

žieb 
• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane komu-
nálnych odpadov s obsahom škodlivín z do-
mácností 

neprípustné 

V území nie je neprístupné umiestňovať najmä : 

• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a 
zariadenia v ich okolí 

• rodinné domy 
• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 
• skladové areály, distribučné centrá a logistické 

parky, stavebné dvory 
• autokempingy 
• stavby na individuálnu rekreáciu 
• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 

prípustných v obmedzenom rozsahu 
• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

radeného významu 
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(502) ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrob-
ných  

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb s prísluš-
nými súvisiacimi činnosťami. 

Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie 
a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• zariadenia obchodu 
• zariadenia výrobných a nevýrobných služieb 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• zariadenia veľkoobchodu 
• výstavné a predvádzacie priestory 
• skladové areály, distribučné centrá a logistické 

parky 
• zeleň líniovú a plošnú 
• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 
• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-
sahu najmä : 

• byty v objektoch určených pre inú funkciu 
• zariadenia občianskej vybavenosti viažuce sa 

na funkciu 
• zariadenia na zber odpadov 

neprípustné 

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä: 

• rodinné domy a bytové domy 
• areálové zariadenia občianskej vybavenosti 
• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, sta-
vebné dvory a zariadenia 

• stavby pre individuálnu rekreáciu 
• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 

zariadení na zber odpadov 
• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

radeného významu 
• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

(1110) ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE – Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s úpravou lesoparkového cha-
rakteru. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• parky 
• sadovnícka plošná a líniová zeleň 
• lesoparkové úpravy 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• vodné plochy 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-
sahu najmä : 

• pobytové lúky 
• ihriská a hracie plochy 
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• drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s 
funkciou 

• náučne chodníky, turistické a cyklistické trasy 
• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

neprípustné 

• parkinggaráže nad terénom 
• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

Námestia a ostatné komunikačné plochy a ostatné regulačné prvky v zmysle regulač-
ného výkresu 
 

ŠIRŠIE VZŤAHY ÚPN-Z 
V rámci širších vzťahov sú územným plánom hl. mesta SR Bratislavy v rozsahu grafickej časti54 defino-
vané nasledovné záväzné regulatívy: 

Tabuľka 53 Funkčná a priestorová regulácia územného plánu Bratislavy v rámci širších vzťahov 
Kód Funkčné územie Funkčné využitie Stav55 Reg. 

101 OBYTNÉ ÚZEMIA Viacpodlažná bytová zástavba SÚ  

102 OBYTNÉ ÚZEMIA Málopodlažná zástavba obytného územia SÚ  
 

201 ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI OV celomestského a nadmestského významu SÚ, RÚ F, G, I, 
L, M 

202 ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI OV lokálneho významu SÚ  

301 ÚZEMIA VÝROBY Priemyselná výroba SÚ  

401 ÚZEMIA ŠPORTU šport, telovýchova a voľný čas   

501 ZMIEŠANÉ ÚZEMIA Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti SÚ, RÚ H, L, 

502 ZMIEŠANÉ ÚZEMIA Zmiešané územia obchodu, výrob. a nevýrob. slu-
žieb 

RÚ N,  

602 ÚZEMIA TECHNICKEJ VYBAVENOSTI energetika a telekomunikácie SÚ  

702 ÚZEMIA DOPRAVY A DOPRAVNEJ 
VYBAVENOSTI 

Železničná doprava SÚ  

901 ÚZEMIA VODNÝCH PLÔCH A TOKOV vodné plochy a toky SÚ  

1110 ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy SÚ  

1130 ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE Ostatná ochranná a izolačná zeleň SÚ  

 Námestia a ostatné komunikačné plochy a ostatné regulačné prvky v zmysle regulačného 
výkresu. 

  

 

POZN.: V nasledovnom prehľade sú uvedené len tie tabuľky regulácie funkčného využitia plôch, ktoré 
neboli uvedené v kapitole týkajúcej sa RÚ. 

  

                                                           
54 viď. schéma č. 3 v kapitole 4.1 
55 SU – stabilizované územia, RÚ – rozvojové územie 
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(202) ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI – Občianska vybavenosť lokálneho vý-
znamu  

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s kon-
krétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy zelene, 
vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a 
civilnú obranu. 

Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby 
funkčnej plochy. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• zariadenia administratívy, správy a riadenia 
• zariadenia kultúry a zábavy 
• zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 
• ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 
• zariadenia verejného stravovania 
• zariadenia obchodu a služieb 
• zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostli-

vosti 
• zariadenia školstva, vedy a výskumu 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• integrované zariadenia občianskej vybavenosti 
• areály voľného času a multifunkčné zariadenia 
• účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 
• zeleň líniovú a plošnú 
• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-
sahu najmä : 

• bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzem-
ných podlažných plôch funkčnej plochy 

• zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 
• vedecko – technické a technologické parky 
• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 
• zariadenia drobných prevádzok výroby a slu-

žieb 
• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane komu-
nálnych odpadov s obsahom škodlivín z do-
mácností 

neprípustné 

V území nie je neprístupné umiestňovať najmä : 

• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a 
zariadenia v ich okolí 

• rodinné domy 
• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 
• skladové areály, distribučné centrá a logistické 

parky, stavebné dvory 
• autokempingy 
• stavby na individuálnu rekreáciu 
• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 

prípustných v obmedzenom rozsahu 
• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

radeného významu 

 

 (301) ÚZEMIA VÝROBY Priemyselná výroba 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace pre umiestňovanie areálov a stavieb priemyselnej výroby s prípadným rizikom ruši-
vého vplyvu na okolie, vrátane dopravného a technického vybavenia a plôch líniovej a plošnej zelene.  

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 
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prevládajúce 

• areály a stavby veľkých a stredných q priemy-
selných podnikov vrátane prislúchajúcich skla-
dov a skladových plôch pre výrobu  

• areály a stavby služieb a výroby všetkých dru-
hov  

• priemyselné a technologické parky 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• zariadenia administratívy, vedeckého výskumu 
a vedecko  technologické parky súvisiace s 
funkciou 

• dopravné vybavenie, ktorého dimenzie musia 
byť v súlade s potrebami na zabezpečenie po-
žiadaviek parkovania, prepravy osôb. Tovaru a 
surovín 

• skladové areály, distribučné centrá a logistické 
parky 

• zariadenia a vedenia technickej vybavenosti 
pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-
sahu najmä : 

• skladové areály, distribučné centrá 
• stavebné dvory a zariadenia 
• zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace 

s funkciou 

• byty v objektoch určených pre inú funkciu – 
služobné byty 

• zeleň líniová a plošná 
• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

radeného systému 
• zariadenia na nakladanie s odpadmi 

neprípustné 

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä: 

• bývanie okrem prípustného v obmedzenom 
rozsahu 

• zariadenia občianskej vybavenosti presahujúce 
význam územia funkcie: 

o  zariadenia veľkoobchodu a veľkop-
lošného maloobchodu 

o  základné a vysoké školy 
o  ubytovacie a stravovacie zariadenia 

cestovného ruchu 
o  kongresové a veľtržné areály 
o  zariadenia pre kultúru, zábavu a cir-

kev 
o  zariadenia zdravotníctva a sociálnej 

starostlivosti 
o  areály a kryté zariadenia športu 

a voľného času 
• stavby pre individuálnu rekreáciu 
• zariadenia pre poľnohospodársku funkciu 
• skládky odpadov 
• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

(401) ÚZEMIA ŠPORTU - šport, telovýchova a voľný čas  

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia prevažne areálového charakteru s využitím pre šport a telesnú výchovu tvorené krytými špor-
tovými zariadeniami, športovými otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými zariadeniami 
športu slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a územia slú-
žiace športovým aktivitám vo voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné a technické vybavenie a 
plochy líniovej a plošnej zelene. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• kryté a otvorené ihriská, zariadenia a areály 
športu, telovýchovy a voľného času 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• špecifické športové zariadenia jazdeckého, cyk-
listického, motoristického, vodáckeho, letec-
kého, 

• modelárskeho športu, zimných športov a iné 
• zeleň líniovú a plošnú 
• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 
• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia 
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prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-
sahu najmä : 

• zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré ne-
prekročia 10% z funkčnej plochy 

• byty v objektoch funkcie– služobné byty 

neprípustné 

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä : 

• bývanie okrem prípustného v obmedzenom 
rozsahu 

• areálové zariadenia občianskej vybavenosti 
• zariadenia a areály výroby 
• skladové areály, distribučné centrá a logistické 

parky 
• stavby na individuálnu rekreáciu 
• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

radeného významu 
• zariadenia odpadového hospodárstva 
• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

(501) ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace predovšetkým pre umiestňovanie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vy-
bavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na 
vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komple-
xitu prostredia centier a mestských tried. 

Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho 
mesta malopodlažná zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí 70% celkových podlažných plôch nad-
zemnej časti zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým 
ako vstavané zariadenia polyfunkčných objektov. 

Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, 
garáže a zariadenia pre civilnú a požiarnu obranu.  

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• polyfunkčné objekty bývania a občianskej vy-
bavenosti 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• bytové domy 
• zariadenia občianskej vybavenosti zabezpeču-

júce vysokú komplexnosť prostredia centier 
a mestských tried: 

o  zariadenia administratívy, správy 
a riadenia, 

o  zariadenia kultúry  
o  zariadenia cirkvi a na vykonanie ob-

radov, 
o  ubytovacie zariadenia cestovného 

ruchu, 
o  zariadenia verejného stravovania, 
o  zariadenia obchodu a služieb, 

o  zariadenia zdravotníctva a sociálnej 
starostlivosti, 

o  zariadenia školstva, vedy a výskumu 
• vodné plochy ako súčasť parteru plôch zelene 
• zariadenia a vedenia technickej vybavenosti 

pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-
sahu najmä: 

• rodinné domy 
• zariadenia športu 
• účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 
• zariadenia drobných prevádzok výroby a slu-

žieb bez rušivých vplyvov na okolie 
• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane komu-
nálnych odpadov s obsahom škodlivín z do-
mácnosti 
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neprípustné 

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä: 

• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby 
a zariadenia v ich okolí 

• areálové zariadenia občianskej vybavenosti 
s vysokou koncentráciou osôb a nárokmi na 
obsluhu územia 

• zariadenia veľkoobchodu 
• autokempingy 

• areály priemyselných podnikov, zariadenia 
priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

• skladové areály, distribučné centrá a logistické 
parky, stavebné dvory 

• stavby na individuálnu rekreáciu 
• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 

prípustných v obmedzenom rozsahu 
• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

radeného významu 
• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

 

(602) ÚZEMIA TECHNICKEJ VYBAVENOSTI – energetika a telekomunikácie  

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia určené pre umiestnenie stavieb a zariadení energetických a telekomunikačných systémov. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce  

• zdroje na výrobu elektrickej energie a tepla 
• rozvodné zariadenia 
• elektrické stanice 
• regulačné stanice plynu 
• koncové a výstupné zariadenia plynovodov 
• odovzdávacie stanice tepla 
• prečerpávacie a kompresorové stanice 
• nádrže a zásobníky 
• telekomunikačné zariadenia 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä: 

• zeleň ochrannú a izolačnú 
• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

• tranzitné vedenia a zariadenia technickej vyba-
venosti nadradeného významu súvisiace s 
funkciou 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-
sahu najmä: 

• prevádzkové zariadenia a areály prevádzkova-
teľov 

• byty v objektoch funkcie – služobné byty 
• technické a skladovacie zariadenia slúžiace 

prevádzke 

neprípustné 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

 

(702) ÚZEMIA DOPRAVY A DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI – plochy zariadení železničnej 
dopravy 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia určené pre umiestnenie stavieb a zariadení, ktoré slúžia na prevádzku železničnej dopravy 
A – osobnej 
B - nákladnej 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce  • A – stanice a zastávky osobnej dopravy 
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• B – stanice nákladné, odstavné a zriaďovacie, 
rušňové depá 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä: 

A 

• Zariadenia administratívy súvisiace s funkciou 
• Zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace 

s funkciou 
• Parkoviská a garáže 
• Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 

vybavenosti pre obsluhu územia 

B 

• Zariadenia administratívy súvisiace s funkciou 
• Sklady, skladové plochy a prevádzky súvisiace s 

funkciou 
• Zariadenia vybavenosti pre obsluhu prevádzok 
• Parkoviská  

• Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 
vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-
sahu najmä: 

A 

• byty v objektoch funkcie – služobné byty 
• zeleň líniovú a plošnú  

B 

• byty v objektoch funkcie – služobné byty 
• zeleň líniovú a plošnú  
• zariadenia na separovaný zber odpadu 

neprípustné 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

 

(901) ÚZEMIA VODNÝCH PLÔCH A TOKOV - vodné plochy a toky  

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace pre umiestňovanie prirodzených a umelých vodných plôch s využitím na plavebné, 
hospodárske, ochranné, ekostabilizačné, krajinotvorné a rekreačné účely. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• vodné plochy a toky ako výrazné krajinné prvky 
• vodné plochy a vodné toky na vodohospodár-

ske využitie ako zdroje vody, recipienty, na od-
vádzanie prívalových vôd a povodňových prie-
tokov 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• zariadenia pre vodnú dopravu a hydroenerge-
tické využitie 

• stavby a zariadenia slúžiace pre ochranu a vyu-
žívanie vodných zdrojov 

• stavby a zariadenia slúžiace na protipovodňovú 
ochranu 

• vodné športy a rekreácia 
• zariadenia na chov rýb, rybárstvo 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-
sahu najmä : 

• zariadenia pre správu tokov 
• zariadenia na ťažbu štrkov a pieskov 
• plávajúce stravovacie zariadenia cestovného 

ruchu zakotvené, vyviazané 
• plávajúce ubytovacie zariadenia zakotvené, vy-

viazané 
• plávajúce zariadenia pre rekreáciu zakotvené, 

vyviazané 
• plávajúce drobné zariadenia občianskej vyba-

venosti zakotvené, vyviazané 
• plávajúce zariadenia na pristávanie plavidiel – 

prístavné pontóny  
• prístavné móla 
• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia  

neprípustné 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 



 

(1130) ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE – Ostatná ochranná a izolačná zeleň  
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými účin-
kami susediacich prevádzok a zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej 
vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické pod-
mienky jednotlivých druhov ochranných pásiem. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• parky 
• zeleň líniová a plošná  

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-
bavenosti s ochrannými pásmami 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom roz-
sahu najmä : 

• stavby pre individuálnu rekreáciu mimo korido-
rov plynovodov, vodovodov, produktovodov, 

• drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s 
funkciou 

• ČSPH 
• Diaľničné odpočívadlá, odstavné státia a parko-

viská 
• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-

bavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy, 
• zariadenia na separovaný zber odpadov miest-

neho významu okrem nebezpečného odpadu 

neprípustné 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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15.2 Zhodnotenie strategických dokumentov 

15.2.1 Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto (2018-2021) 

Na obdobie rokov 2018 – 2021 si mestská časť Bratislava-Nové Mesto stanovila 
nasledujúce ciele, priority a k nim prislúchajúce opatrenia (zámery), ktorými zamýšľa svoje 
ciele v oblasti poskytovania sociálnych služieb dosiahnuť: 
Tabuľka 54 Ciele, priority a opatrenia MČ Bratislava-Nové Mesto na roky 2018 – 2021 pre oblasť 
poskytovania sociálnych služieb 

Cieľ Priorita Opatrenie/zámer 
 

1. Kvalitná sociálna infraštruktúra 1.1 Zvýšenie kvality sociál-
nych služieb pre seniorov a 
ŤZP 

1.1.1 Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej 
služby 

1.1.2 Vybudovanie zariadenia pre seniorov 

1.1.3 Debarierizácia denných centier 

2. Zvýšenie informovanosti verejnosti 2.1 Zvýšenie 
Informovanosti verejnosti o 
sociálnych službách 

2.1.1 Zostavenie informačnej brožúry o sociál-
nych službách s obsahom rešpektujúcim ľudskú 
dôstojnosť, prirodzené právo a morálne zásady 

 
V nadväznosti na definované ciele, MČ vykonala monitoring východiskových podmienok, so stanove-
ním ďalších krokov pre dosiahnutie cieľov, so špecifikovaním finančných nákladov. 

15.2.2 Program rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 
2016-2020 

Program rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto56 zadefinoval 13 prioritných oblastí, ktorým 
sa bude mestská časť v najbližšom období venovať a to: 

1. Rozumné využitie verejných priestranstiev a moderné zariadenia verejnej vybavenosti 
2. Ochrana prírody, verejnej zelene a podpora prispôsobovania sa zmenám klímy vrátane pred-

chádzania súvisiacim rizikám 
3. Kvalitná technická infraštruktúra 
4. Rozvoj ľudského kapitálu 
5. Dáta, informačné technológie a digitalizácia 
6. Kvalitná cestná infraštruktúra a udržateľná mobilita 
7. Efektívna miestna správa 
8. Bezpečné prostredie 
9. Podpora participácie občanov 
10. Podpora sociálneho začleňovania 
11. Rozmanité kultúrne a voľnočasové aktivity 
12. Kreatívne a inovatívne podnikateľské prostredie 
13. Podpora procesu realizácie PRO 

                                                           
56 Inštitút priestorového plánovania (2016) 
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schválilo miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10.6.2008 uznesením č. 11/08. V súčas-
nosti je v procese prípravy vypracovanie nového Programu rozvoja mestskej časti Bratislava 
Nové Mesto. 

15.3 Prehľad projektov s platným stavebným povolením 
alebo územným rozhodnutím 

15.3.1 Projekty s platným stavebným povolením 

1. Stavba „Atelier“ na ul. Varšavská 13  
Na stavbu bolo v roku 2014 vydané stavebné povolenie č. ÚKaSP/2014/862/HAK-64 zo dňa 
02.07.2014. Stavebník pred dokončením stavby začal realizovať zmenu stavby bez stavebného povo-
lenia. Následne na stavbu „Ateliér“ na ul. Varšavská 13 bolo vydané dodatočné povolenie č. 
2736/2016/UKSP/HAVK-64 zo dňa 24.06.2016.  

2. Dostavba a rekonštrukcia rodinného domu na Pluhovej ul. č. 54 
Na stavbu „Dostavba a rekonštrukcia rodinného domu" na Pluhovej ul. Č. 54“bolo vydané stavebné 
povolenie MČ Bratislava-Nové Mesto č. 601 9/20 1 6/ÚKSPIHADL-116 zo dňa 07.10.2016. 

Stavba sa týka jestvujúceho rodinného domu s jedným nadzemným podlažím, čiastočne podpivniče-
ného, zastrešeného sedlovou strechou, s čiastočne obytným podkrovím, ktorý je vybudovaný na rovi-
natom pozemku v celej jeho šírke. RD zo SZ strany sa celou stenou tesne dotýka susedného objektu. 
Rodinný domje napojený na všetky inžinierske siete. Po dostavbe a rekonštrukcii bude mať RD tri 
podlažia - čiastočné l.PP, l.NP a 2.NP ako podkrovie. Zastavaná plocha sa zväčší o 25 m2 Vstup do ob-
jektu je na l.NP z Pluhovej ulice. 

4.Stavba „Nadstavba bytového domu Vajnorská 69-73“ 
Na stavbu „Nadstavba bytového domu Vajnorská 69-73“ bolo vydané stavebné povolenie MČ Brati-
slava-Nové Mesto č. 6575/2017/UKSP/VIDM-57 zo dňa 30.10.2017. Ide o nadstavbu bytového domu 
na pozemku parc. č . 12288 v katastrálnom území Nové Mesto, pre ktorú bolo vydané územné roz-
hodnutie č. 1621 /2016/UKSP/VIDM·18 zo dňa 4.10.2016 s právoplatnosťou 10.2.2017 spoločnosť 
PBL, s.r.o., so sídlom Koreničova 11,811 03 Bratislava. 

Povol'ovaná nadstavba 5 podlažného bytového domu je navrhnutá ako 3 podlažná s posledným tre-
tím ustúpeným podlažím. Nadstavbou vznikne 14 nových bytových jednotiek, ktoré sú napojené na 
existujúce domové rozvody technickej infrastruktury. 

5. Stavba „Nadstavba rodinného domu“, súp.č. 967, 
Na stavbu "Nadstavba rodinného domu", súp.č. 967, na ul. Pluhová č. 48 v Bratislave bolo vydané sta-
vebné povolenie MČ Bratislava-Nové Mesto č. ÚKaSP-2015-16/2094/HAK-2 zo dňa 14.01.2016, na 
pozemkoch parc.č. 12770, 12771 v katastrálnom území Nové Mesto na ktorú bolo vydané územné 
rozhodnutie Č. ÚKaSP-2015/919/HAK-16 zo dňa 17.06.2015, právoplatné dňa 17.07.2015. 

Predmetom projektovej dokumentácie je nadstavba rodinného domu, ktorý je časťou pôvodného 
dvoj domu. 
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6. Líniová stavba „BA - Nové Mesto, Tetmayerova, NNK“, 
Na líniovú stavbu „BA - Nové Mesto, Tetmayerova, NNK“, bolo vydané stavebné povolenie MČ Brati-
slava-Nové Mesto pod č. 9788/2016/CKSP/HAVK-SP-142 zo dňa 15.12.2016. 

Ide o líniovú stavbu na pozemkoch parcely reg. C č . 12780/1 a 12456/1 a parcela reg. E Č. 22049 
v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave, stavebníkovi  Západoslovenská distribučná, a.s. so 
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Účelom stavby je rozšírenie NN káblového distribučného roz-
vodu v lokalite Tetmayerova ulica v Bratislave. 

7. RD Száraz - Novostavba rodinného domu 
Na stavbu „RD Száraz - Novostavba rodinného domu“ na Lombardiniho ul. č. 2, na pozemkoch parc. 
č. 12567, 12566 v katastrálnom územi Nové Mesto bolo vydané dodatočné stavebné povolenie MČ 
Bratislava-Nové Mesto pod č. 2642/20 18/Ú KSP/STEA-67 zo dňa 12.09.2018. Ide o je novostavba prí-
zemného, nepodpivničeného rodinného domu s podkrovím s troma bytovými jednotkami.  

8. Novostavba rodinného domu Pluhová 64 
Na stavbu „Novostavba rodinného domu Pluhová“ na pozemku parc. č. 12818/1, 12818/2 a prípojku 
NN aj na pozemku parc. č . 12830 v k.ú. Nové Mesto v Bratislave, bolo vydané SP pod. č. 
2618/2018/ÚKSP/STEA-40 zo dňa 04.06.2018. Ide o rodinný dom dvojpodlažný, nepodpivničený s 
plochou strechou. 

9. Novostavba rodinného domu na Pluhovej ulici  
Pri stavbe „Novostavba rodinného domu“ na Pluhovej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. Č. 
12924/1 a 12924/2 v k.ú. Nové Mesto, bolo vydané stavebné povolenie pod. č. 
11044/2016_39/2017/UKSP/HADL-15 zo dňa 6.3.2017. Ide o novostavbu samostatne stojaceho čias-
točne podpivničeného dvojpodlažného rodinného domu pôdorysného tvaru L, zastrešeného plochou 
strechou s atikami. 

11.Stavba „Obnoviteľný zdroj tepla so záložným zdrojom“ 
Na stavbu „Obnoviteľný zdroj tepla so záložným zdrojom“ na pozemkoch parc. č. 12272/1/2 na Ria-
zanskej ulici v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto, pre stavebníkov vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov v bytovom dome Riazanská ul. č. 48-50, 831 03 Bratislava bolo vydané stavebné 
povolenie pod č. 8721/2017/UKSP/MARK-78 zo dňa 27.11.2017. 

12. Prestavba rodinného domu 
Na stavbu „Prestavba rodinného domu“ so súp. číslom 1085, na pozemkoch parc. č. 12407/1 ,2, 
12408/1, v k.ú. Nové Mesto, na ulici Zátišie č . 27, v Bratislave, bolo vydané dodatočné stavebné po-
volenie pod. č. 
JAP,HAK/2015_1004,8320/HAVK/SZOM/HROD/20L6_SZOM/2017785/201/UKSP/HADL-1 zo dňa 
02.01.2018. 

13. Prevádzkový objekt skladovacej haly s administratívnymi jednotkami, Vajnorská 
Na stavbu „Prevádzkový objekt skladovacej haly s administratívnymi jednotkami, Vajnorská ul., Brati-
slava“ na pozemku parc. č. 13607/18 a 13607/33 v k.ú. Nové Mesto v Bratislave stavebníkovi Realitná 
staromestská, a.s., Račianska 66, 831 02 Bratislava, na ktoré bolo vydané územné rozhodnutie 
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3752/2016/ÚKSP/POBA-UR-22 dňa 15.7.2016 právoplatné dňa 1.9.2016, bolo vydané stavebné povo-
lenie 4597/20l7IÚKSP/HROD – 43 zo dňa 12.06.2017. Ide novostavbu prevádzkovej budovy s vlože-
ným podlažím pre administratívnu funkciu. Objekt je rozdelený do 6 modulov. 

14. Zmena dokončenej stavby - Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu 
Na stavbu: „Zmena dokončenej stavby - Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu“ súp.č. 905 na 
pozemkoch parc. č 12300/3,4, 12301/3,4 v k.ú. Nové Mesto, na Lamanského ulici Č. 8 v Bratislave, 
bolo vydané stavebné povolenie pod. č. 8447/2016_781/2017/HA VK,HROD_ 
205/2018/ÚKSP/HADL-5 zo dňa 31.01.2018. Stavba sa týka rekonštrukcie podkrovia existujúceho ro-
dinného domu na obytné podlažie a dobudovanie komunikačných priestorov - schodiska pre jeho zo-
bytnenie. 

15. BA - Nové Mesto, rekonštrukcia TS0313 
Na inžiniersku stavbu transformačnej stanice „BA - Nové Mesto, rekonštrukcia TS0313“ na pozemku 
parc. č . 11723/34 a miestne rozvody elektrickej energie na pozemkoch parc . č . 11720/1, 111723/1 
a 21966 v k. ú.  Nové Mesto v Bratislave Stavebníkovi Západoslovenská distribučná a, s, bolo vydané 
stavebné povolenie pod. č. 113/2018.939/2017 a 2792 2016, UKSP POBA – 14 zo dňa 12.03.2018. 

16. Guthaus (územie širších vzťahov) 
Obytný komplex Guthaus vzniká v transformujúcej sa lokalite pozdĺž Račianskej ulice. Lokalita sa na-
chádza v rámci územia širších vzťahov v priamom kontakte s riešeným územím. Predmetný komplex 
získal v roku 2018 stavebné povolenie. Projekt komplexu sa skladá z 8 podlažnej platformy, na ktorej 
sa nachádzajú dve vežové budovy (16 a 20 podlaží). Celkový počet bytov predstavuje 290.   

Schéma 47 Lokalizácia komplexu Guthaus vo vzťahu na hranicu riešeného územia zóny57 

 

                                                           
57 Zdroj: www.guthaus.sk 
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15.4 Zhodnotenie územnoplánovacích podkladov 

15.4.1 Urbanistická štúdia zóny Kukučínova-Varšavská v MČ Bratislava-
Nové Mesto 

Urbanistická štúdia zóny Kukučínova-Varšavská v MČ Bratislava-Nové Mesto je obstaraná súkromným 
investorom v spolupráci s MČ Nové Mesto, ako územnoplánovací podklad. Dané územie je v zmysle 
Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z roku 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov defino-
vané ako stabilizované pre funkciu č.502 - Zmiešané územie obchodu, výrobných a nevýrobných slu-
žieb a 201 - Občianska vybavenosť - celomestského a nadmestského významu.  

Profilácia územia je s prevažujúcimi podnikateľskými aktivitami a s fyzicky i morálne schátralou sta-
vebnou štruktúrou, pričom predstavuje pozostatky pôvodne periférnej časti mesta, dnes začlenenej 
do jeho vnútorného prostredia. Zámerom spoločnosti ako vlastníka v súčinnosti s ostatnými vlast-
níkmi v záujmovom území je zhodnotiť územie v súlade s polohovým potenciálom danej lokality pre 
funkčné zložky bývania vo väzbe na prevažne obytné mestské prostredie v jeho okolí. Tento zámer 
zodpovedá procesu postupnej reštrukturalizácie dožívajúcich skladových a výrobno-obslužných plôch 
v lokalitách situovaných vo vnútromestskom území. 

Dôvodom obstarania urbanistickej štúdie je vypracovať územnoplánovací podklad, ktorý overí mož-
nosť zmeny funkčného využitia územia v dotknutom území zo súčasnej funkcie na rozvojové územie 
s funkčným kódom 101 - viacpodlažná bytová zástavba, a bude slúžiť ako podklad pre zmeny a do-
plnky ÚPN hl. mesta SR Bratislavy. V súčasnosti je vypracované Zadanie pre vypracovanie urbanistic-
kej štúdie (návrh, november 2018). 

Obrázok 38 Vizualizácia návrhu urbanistickej štúdie Zóny Kukučínova-Varšavská58

 

                                                           
58 Zdroj: mrazek.sk/portfolio/obytne-subory/ 

http://mrazek.sk/portfolio/obytne-subory/
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Zhodnotenie 
Urbanistická štúdia Zóny Kukučínova-Varšavská je v súčasnosti rozpracovaná, k dispozícii je zadanie 
a čiastkové výstupy z navrhovanej urbanistickej koncepcie (vizualizácie, schematické situácie). Na-
priek uvedenému štádiu rozpracovanosti, je možné na základe dostupných podkladov už teraz zhod-
notiť pracovný urbanistický koncept.  

Urbanistická štúdia predpokladá umiestnenie obytného komplexu s doplnkovým podielom občianskej 
vybavenosti. Z urbanistického hľadiska ide o kompaktnú poloblokovú zástavbu, orientovanú do ulič-
ného priestoru (rešpektujúc existujúcu stavebnú čiaru) a navrhovaných vnútroblokov. Výška navrho-
vanej zástavby sa pohybuje v rozmedzí 4 NP v dotyku s Varšavskou ulicou s prechodom do vnútrob-
loku na 6 NP až 8 NP na Kukučínovej ulici s lokalizáciou dvoch výškových budov s 12 a 17 NP.  

Štúdia síce veľkoryso narába s plochami zelene, avšak objemný hmotovo-priestorový koncept presa-
huje mierku príjemného obytného prostredia. Problémom je celková výška komplexu (6-8 NP), ktorá 
pôsobí v kontexte susediacej zástavby nevhodne, pričom výšku dvoch navrhovaných výškových bu-
dov na Kukučínovej ulici je možné aj vzhľadom na okolitú zástavbu označiť za neprimeranú (viď. kapi-
tola č. 4). Uvedené výškové budovy pôsobia v koncepte samoúčelne, problematické sú nielen vzhľa-
dom na celkovú kompozíciu riešeného územia ale aj vzhľadom na ich lokalizáciu mimo ťažiskových 
uzlov, definovaných územným plánom mesta. 

15.5 Zhodnotenie významných investičných zámerov 

15.5.1 Investičný zámer Polyfunkčný komplex Zátišie 
Investor: Atrios Real Estate s.r.o., Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava Zátišie, na po-
zemkoch par. č. 12780/176, 12781/6, 12781/261, 12781/262, 12781/263, 12781/265, 12781/266, 
12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271, k. ú. Nové Mesto. 

Investičný zámer predstavuje komplex piatich nadzemných budov na dvojpodlažnom bloku podzem-
ných garáží. V nárožnej polohe pri križovatke Tomášikovej a Vajnorskej je umiestnená 15-podlažná 
administratívna budova (A). Pozdĺž Vajnorskej je navrhnutá 6-8 podlažná administratívna budova 
(BC). V parteri budov sa vo väzbe na verejné priestory nachádzajú aj plochy obchodu a služieb. Os-
tatné objekty - bytový dom D (6 NP), bytový dom E (8NP) a apartmánový dom F (6NP) - sú radené 
kolmo k budove BC tak, že svojim tvarom a usporiadaním tvoria tri vnútrobloky.  

Bilancie investičného zámeru: 

• administratívna budova (A) - 648 zamestnancov, úžitková plocha 647 m2 
• administratívna budova (BC) – 284 zamestnancov, úžitková plocha 286 m2 
• administratívna budova (BC časť C) – 324 zamestnancov, úžitková plocha 142 m2 
• bytový dom D - 46 b. j., služby - predajné plochy 221 m2 
• bytový  dom E – 65 b. j., služby - predajné plochy 183 m2  
• apartmánový dom F – 40 apar. MŠ 311 m2 a služby - predajné plochy 346 m2  
• podzemné garáže 677 parkovacích miest a 37 na teréne 
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Zámer je v súlade s ÚPN hl. mesta SR Bratislavy. Ide o rozvojové územie s funkčným kódom 201 (I) - 
OV celomestského a nadmestského významu, s navrhovanými zariadeniami  administratívy, obchodu 
a ubytovacie zariadenia cestovného ruchu.  

Schéma 48 Lokalizácia Polyfunkčného komplexu Zátišie 

 

Zhodnotenie 
Polyfunkčný komplex Zátišie svojím hmotovo-priestorovým a funkčno-prevádzkovým konceptom 
podporuje významný ťažiskový bod križovania Vajnorskej a Tomášikovej ulice. Komplex nadväzuje na 
okolitú zástavbu s dostatočným odstupom a primeranou výškovou gradáciou posilňuje kompozičnú 
os Vajnorskej ulice. Návrh citlivo narába s verejným priestorom a počíta s vytvorením lokálneho uzlo-
vého priestoru v rámci svojho územia.  

15.5.2 Areál pre EKO podnik VPS 
Investor Mestská časť Bratislava-Nové Mesto na pozemku par. č. 12780/1 k. ú. Nové mesto (LV č. 
5510) zadal požiadavku na dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ktorá preveruje a navrhuje areál 
prevádzky EKO podniku vrátane všetkých jeho stredísk centrálne na jednom mieste. V súčasnosti má 
podnik svoje prevádzky v troch lokalitách. Riešený pozemok (časť parcely 12780/1 k. ú. Nové Mesto) 
o rozlohe 17 833 m2 je situovaný v lokalite Zátišie, Bratislava III – Nové Mesto. Úlohou EKO podniku 
VPS je zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pre mestskú časť Bratislava Nové Mesto. Návrh 
rieši územie areálu v dvoch alternatívach - pri realizácii predĺženia Tomášikovej ulice (Alternatíva 01) 
a pri existujúcom stave (Alternatíva 02). 
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Tabuľka 55 Bilancie územia podľa alternatív riešenia 
Alternatíva 01 m2 Alternatíva 02 m2 

Plocha areálu 9140 Plocha areálu 17833 

Zastavané plochy 2468 Zastavané plochy 3980 

Spevnené plochy 5185 Spevnené plochy 9605 

Zeleň 1487 Zeleň 4248 

IZP=0,270 ISP=0,567 KZ=0,163 IPP=0,378 IZP=0,223 ISP=0,538 KZ=0,238 IPP=0,279 

Navrhovaný areál pozostáva z nasledovných budov: 

• SO 301 – Administratívna budova 
• SO 302 – Stredisko zelene 
• SO 303 – Stredisko dopravy 
• SO 304 – Stredisko DI a údržby 
• SO 305 – Stanica PHM a hala WAP 
• SO 306 – Garáže 

Zámer vybudovať v lokalite nový areál pre EKO podnik VPS je v súlade s platným Územným plánom 
Hlavného mesta SR Bratislavy, rovnako akceptuje a dodržiava Zmeny a doplnky 01-05. Nový areál pre 
EKO podnik VPS patrí do občianskej vybavenosti služieb celomestského významu. 

Schéma 49 Areál pre EKO podnik VPS, Alternatíva 0159 

 

                                                           
59 Zdroj: MČ Bratislava-Nové Mesto, 2017 



ÚPN-Z ZÁTIŠIE-HATTALOVA – PRIESKUMY A ROZBORY  211 

Schéma 50 Areál pre EKO podnik VPS, Alternatíva 0260 

 

Zhodnotenie 
Návrh areálu pre EKO podnik VPS rieši len časť lokality, ktorá je súborom dožívajúcich výrobno-skla-
dových prevádzok a územia bez funkčného využitia. Do týchto podmienok vstupuje navrhované pre-
dĺženie Tomášikovej ulice, ktoré sa priamo dotýka pozemkov navrhovaného areálu. Predmetná loka-
lita predstavuje hodnotné územie s potenciálom vzniku mestotvornej štruktúry (. Z pohľadu širších 
územných súvislostí sa lokalizácia areálu EKO podnik javí ako problematická. Industriálny charakter 
areálu nekorešponduje s tendenciou rozvoja územia najmä vo väzbe na Polyfunkčný komplex Zátišie. 

15.5.3 Apartmánový dom Zátišie 
Predmetom projektovej dokumentácie je zámer výstavby apartmánového domu s doplnkovou funk-
ciou bývania na pozemku s par. č. 12781/2; reg. "C" KN. k. ú. Nové Mesto, s celkovou výmerou 
1922,50 m2 zastavanou plochou 769,60 m2 a plochou zelene 450,30 m2. Záujmové územie sa nachá-
dza na ulici Zátišie. Navrhovaný objekt má sedem nadzemných podlaží zastrešených plochou stre-
chou. Celkovo je v apartmánovom dome navrhnutých 34 apartmánov a 10 bytových jednotiek. Na 
pozemku je umiestnených 54 parkovacích miest. 

Navrhovaný zámer apartmánového domu Zátišie sa nachádza v problematickej lokalite z pohľadu sú-
časného funkčného využitia v kombinácii s nefunkčným územím (detailnejší popis problematiky 
v predošlej kapitole 15.5.2). Umiestňovanie nových stavieb v území si vyžaduje zvláštnu pozornosť 
s dôrazom na kvalitu urbanistického a architektonického riešenia. K dispozícii nie je celá dokumentá-
cia, preto sa nie je možné vyjadriť detailne k riešeniu.  

                                                           
60 Zdroj: MČ Bratislava-Nové Mesto, 2017 
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Schéma 51 Apartmánový dom Zátišie 
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16 SÚHRNNÉ ZHODNOTENIE 
PRIESKUMOV A ROZBOROV 
A IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMOV NA 
RIEŠENIE 

Kapitola predstavuje sumarizáciu a syntézu pozitívnych a negatívnych javov v území vyplývajúcich 
z prírodných, urbanistických, krajinno-ekologických, sociálno-ekonomických, kultúrnych, technických 
a prevádzkových aspektov. Sumarizácia slúži ako vstup pre spracovanie etapy Zadanie. 

16.1 Limity využitia územia 
Prehľad hlavných prvkov a javov limitujúcich, obmedzujúcich alebo ohrozujúcich riešené územie: 

Urbanistická štruktúra 

• funkčná regulácia územného plánu mesta s kódom 502 vzťahujúca sa na dožívajúci výrobno-
obslužný areál na Kukučínovej ulici a areály na Vajnorskej a Hattalovej ulici zamedzuje v ich 
potenciálnej transformácii alebo čiastočnému využitiu na obytné funkcie, 

• nevyvážená výšková konfigurácia územia, ovplyvňujúca z kompozičného hľadiska možnosti 
urbanistického dotvárania územia. 

Doprava a technická infraštruktúra 

• limitujúcimi prvkami v rozvoji potenciálnych väzieb územia na susedné zóny sú línie železnič-
ných tratí, ktoré lemujú riešené územie zo severozápadnej a severovýchodnej strany, 

• negatívne vplyvy prevádzky letiska M. R. Štefánika s priamymi obmedzeniami z titulu ochran-
ných pásiem a obmedzení nepriamych, viažucich sa na podmienky hygienické, 

• obmedzené priestorové možnosti pre riešenie problematiky statickej dopravy, 
• ochranné pásma a priestorové limity železničnej dopravy, 
• súčasné kapacity sietí technickej infraštruktúry, 
• ochranné a bezpečnostné pásma podzemných a nadzemných vedení a zariadení technickej 

infraštruktúry. 

Hygiena, kvalita života a bezpečnosť 

• hluková záťaž z leteckej prevádzky je v zmysle Vyhlášky č.14/1977Zb.MZ SSR (pre daný typ 
územia cez deň limity 85dB pre L A,max,d a 65 dB pre L A,eq,d.) v súčasnosti prekračovaná na 
oveľa väčšej ploche územia ako ekvivalentná hladina zvuku. Vzhľadom ku skutočnosti, že zaťa-
ženie zasahuje i existujúcu zástavbu, je nutné v tejto časti sídla vybaviť objekty účinnými tech-
nickými opatreniami tak, aby tu v maximálne možnej miere eliminovali negatívne hygienické 
dopady prevádzky letiska na životné prostredie,  

• zdroje hluku z cestnej a železničnej dopravy, prekračujúce prípustné hladiny pre obytné pro-
stredie, 
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• znečistenie podzemných vôd v dôsledku environmentálnych záťaží bývalého priemyselného 
areálu Chemických závodov Juraja Dimitrova,  

• územia znečistené odpadom (komunálny, stavebný, biologicky rozložiteľný odpad, chemický), 
• bezpečnostné riziko je spojené s 9 % riešeného územia, ktoré je urbanisticky nedefinované 

(bez funkčnej náplne) a so zanedbanými, potenciálne asociálnymi priestormi (radové garáže). 

16.2 Potenciály územia 

Urbanistická štruktúra a funkcie 

• rozvojové územia v zmysle územného plánu mesta s funkciou občianskej vybavenosti celo-
mestského a nadmestského významu (201), 

• potenciál formovania nových urbanistických osí (predĺženie Tomášikovej, Kukučínova, predĺ-
ženie Pluhovej, potenciálne prepojenie na Odborársku ulicu) a formovania alebo posilnenia 
ťažiskových priestorov v podobe verejných spoločensko-pobytových priestorov (parkov, ná-
mestí) a podpornou vybavenosťou v zmysle urbanistickej kompozície územného plánu mesta 
a zóny, 

• potenciál skvalitnenia uličných priestorov a priestorov v okolí bytových domov, 
• identifikovaná príliš nízka zástavba (Vajnorská, Pluhová, Varšavská a ulica Zátišie), ktorá pred-

stavuje rezervu rozvoja územia do výšky, 
• nezastavané prieluky a nárožia s potenciálom doplnenia zástavby a dotvorenia uličného prie-

storu, 
• územia s nevhodnou funkciou vzhľadom na polohu, problematickým spôsobom zástavby 

alebo spôsobom využitia vhodné na urbanistickú transformáciu (najmä bloky B, D, P a U), 
• potenciál doplnenia chýbajúcej základnej občianskej vybavenosti (školstvo, zdravotníctvo, 

sociálna starostlivosť) a športovo-rekreačnej vybavenosti,  
• potenciál vybudovania kultúrno-spoločenského objektu a potenciál vybudovania cirkevného 

stánku pre potreby zóny, 
• historická zástavba na ulici Zátišie (NKP č. 10503/1-8). 

Prírodné podmienky a zeleň 

• Park Hálkova, 
• potenciál rozvoja parčíku na ulici Hattalova, 
• uličná zeleň s potenciálom dotvorenia, 
• vodná plocha Kuchajda v dotyku s riešeným územím, 

Doprava 

• plánované vybudovanie dopravného prepojenia – predĺženia Tomášikovej ulice (Vajnorská-
Račianska), súčasťou je vybudovanie autobusových zastávok a chodníkov,61 

• potenciál prehodnotenia, efektívnejšieho využitia plôch radových garáží v prípadoch, kde je 
to technicky možné. 

                                                           
61 vydané územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 
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16.3 Problémy a požiadavky na riešenie 
Identifikácia problémov v území vyplýva z podrobnej analýzy riešeného územia. Vychádza zo stretov 
záujmov v území, nevhodných a absentujúcich funkcií alebo dopravných a iných problémov. Ide 
najmä o riešenie nasledovných problémových okruhov: 

16.3.1 Požiadavky z hľadiska demografických vstupov 

Obyvateľstvo 

• Z hľadiska hodnotenia prirodzených prírastok za obdobie od roku 2001 po súčasnosť možno 
konštatovať, že v období rokov 2001-2013 má MČ Nové Mesto nepriaznivý vývoj, od roku 
2014 po súčasnosť sa prejavuje mierny nárast prirodzeného prírastu obyvateľov, 

• Migračné saldo má v rovnakom období od roku 2001 po súčasnosť plusovú hodnotu, čo za-
bezpečuje MČ od roku 2007 plusové hodnoty v celkovom prírastku obyvateľov,  

• V intercenzálnom období 1991-2001 sa v MČ prejavilo zníženie počtu obyvateľov (o 3 070), 
v nasledujúcich rokoch až po súčasnosť sa prejavuje kontinuálny nárast počtu obyvateľov, 
pričom stále nebol dosiahnutý stav z roku 1991, 

• V mestskej časti má vývoj obyvateľstva od posledného sčítania v roku 2011 mierne stúpajúcu 
tendenciu (2011-2018 nárast o 2 413 obyvateľov),  

• Z hľadiska pohlaví prevláda v roku 2018 počet žien v pomere 53,82 % žien k 46,18 % mužom,  
• Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva MČ Nové Mesto je za posledných 15 rokov veľmi roz-

dielny. Napríklad podiel obyvateľov v predproduktívnom veku klesol od roku 2001 do roku 
2007 o hodnotu 0,8%, od roku 2007 do roku 2017 má stúpajúcu tendenciu o 4,96.  

• vývoj obyvateľov v poproduktívnom veku kontinuálne klesal od roku 2001 do roku 2010 
o hodnotu 3,46%. Hoci táto veková zložka klesá, v pomere k zložke obyvateľov v predproduk-
tívnom veku zaznamenáva vyššie zastúpenie o 1,32 (rok 2017) 

• pre zlepšenie vekovej štruktúry je potrebné zvýšiť podiel obyvateľstva v území mladších veko-
vých skupín, 

• vysoké rozdiely v hustote obyvateľov susediacich obytných blokov, resp. v rámci samotných 
urbanistických blokov vyplývajú z ich rozdielneho spôsobu využitia a výškovej konfigurácie 
(bytové domy vs. rodinné domy). 

Domový a bytový fond 

• obývané byty podľa typu domu pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto predstavujú 18 576 
z toho v UO Zátišie 793 b. j. a UO Brezová ulica 488 b. j. spolu 1281 b. j. 

• obývané domy podľa typu domu pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto predstavujú 3 259 
a pre Zátišie 241 b. j. a UO Brezová ulica 110 b. j. spolu 351 b. j. 

16.3.2 Problémy a požiadavky z hľadiska priestorového usporiadania 
a funkčného využívania územia 

V rámci, analýzy funkčno-prevádzkových vzťahov a priestorového usporiadania územia, boli identifi-
kované funkčné a organizačné problémy vnútornej štruktúry územia (detailne analyzované v kapi-
tole č. 4), z ktorých vyplývajú najmä nasledovné požiadavky na riešenie: 
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Mestské súvislosti a urbanistická kompozícia riešeného územia 
• je potrebné rešpektovať územným plánom hl. mesta SR Bratislavy definované záväzné regula-

tívy funkčného využitia a priestorového usporiadania, s prevažujúcim zastúpením obytného 
územia, občianskej vybavenosti a zmiešaného územia obchodu, výrob. a nevýrob. služieb,  

• rešpektovať jasne identifikovateľnú základnú kompozičnú kostru pozostávajúcu z kompozič-
ných osí celomestského a mestského významu a ťažiskových priestorov, (situované v okrajo-
vej polohe k riešenému územiu). Kompozičné osi celomestského významu predstavujú ulice 
Vajnorská, Tomášikova, s potenciálom predĺženia po Račiansku ulicu, Račianska ulica (hranica 
širších vzťahov), 

• podporovať vytvorenie ťažiskového priestoru celomestského významu na križovaní Tomáši-
kovej a Vajnorskej ulici, 

• doplniť kompozičnú kostru riešeného územia o ťažiskové priestory mestského a zonálneho 
významu, ktoré v súčasnosti sú prakticky neidentifikovateľné – podporovať vytvorenie ťažis-
kových priestorov zonálneho a lokálneho významu vo vzťahu na parkovú plochu (Hálkova, 
Kukučínova, Hattalova, Záborského). 

Urbanistické požiadavky pre riešené územie 
• pre potreby regulácie riešeného územia členiť riešené územie na urbanistické bloky, ktorých 

hranice sú vymedzené na základe historického kontextu a uličných čiar, 
• riešiť problematické priestory potenciálne asociálneho charakteru, ide o územie pozdĺž želez-

ničnej trate určené pre navrhované predĺženie Tomášikovej ulice (ÚPN BA), kde v súčasnosti je 
prevažná časť garáží po asanácii, územie vo veľkej miere pokrývajú nelegálne skládky a malá 
časť zachovaných stavieb radových garáží slúži na bývanie sociálne vylúčených skupín, 

• riešiť urbanistickú transformáciu: 
o najrozsiahlejšej nevyužívanej časti zóny, nachádzajúcej sa vo východnom cípe rieše-

ného územia medzi ulicami Vajnorská a Zátišie (v súčasnosti využívaná pre účely doží-
vajúceho výrobno-skladového areálu vo vlastníctve spoločnosti Digesta; blok P), 
ktorá je Územným plánom mesta Bratislava definovaná rozvojová plocha,  

o severozápadne lokalizované dožívajúce alebo nefunkčné areály na Kukučínovej ulici 
(vo vlastníctve spoločností Vargem a Slovak Telekom; blok B), 

• prehodnotiť vplyv nevhodnej funkčnej skladby územia, ktorá vytvára tzv. funkčné hrany, 
identifikujúce miesta dotyku najvýraznejšie kontrastujúcich funkčných kategórii, pričom v rie-
šenom území medzi najvýraznejšie kontrasty v zóne patrí stret bývania s výrobou (najmä 
v blokoch B, D a U; výrobno-obslužné a výrobno-skladové územia Vargem, Slovak Telekom, 
Spektra, Tercoplast), 

• uvedené problematické areály svojou lokalizáciou vo významných polohách zóny zamedzujú 
posilneniu mestského charakteru územia a vzniku potenciálnych mestských alebo lokálnych 
ťažísk: 

o areál Spektra (blok D) je problematický vzhľadom na lokalizáciu v centrálnej polohe 
riešeného územia s významným urbanistickým potenciálom pre celú zónu, pričom 
svojim súčasným funkčným využitím nie je v súlade s územným plánom mesta, 

o areál Tercoplast (blok U) sa nachádza na významnej kompozičnej línii Vajnorskej ulice 
v križovaní s ulicou Zátišie (navrhované celomestské ťažisko Vajnorská-Tomáškova), 

o lokalizácia uvedených areálov je problematická aj nevhodným spôsobom zástavby, 
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• nevhodná alebo nesúrodá kombinácia funkcií sa nachádza pozdĺž ulice Hattalova. V území je 
identifikovaná kombinácia areálov výroby, sociálnych služieb, administratívy a nefunkčných 
opustených areálov. Predmetné územie pôsobí chaotickým dojmom po funkčnej aj priestoro-
vej stránke si vyžaduje komplexné prehodnotenie,  

• riešiť neefektívny spôsob využitia územia, ktorý sa týka početných lokalít radových garáží, 
rozsiahlych súvislých plôch statickej dopravy (parkoviská) a ďalších neefektívne využitých 
priestorov, 

• rešpektovať prevažujúcu podlažnosť pre jednotlivé stabilizované časti územia z dôvodu po-
treby zachovania charakteru pôvodnej urbanistickej štruktúry, jej hmotovej skladby a priesto-
rovej identity. 

Verejné priestory 
• revitalizácia a prehodnotenie usporiadania verejných priestorov (najmä uličných priestorov), 

vo väzbe na urbanistickú kompozíciu riešeného územia, vrátane pridružených plôch verejnej 
zelene, 

• zohľadniť problematiku verejných priestranstiev, komunikácií a verejnej zelene (najmä v okolí 
blokov bytových domov) a vlastníckych práv k dotknutým pozemkom, 

• rešpektovať a zabezpečiť všeobecnú dostupnosť a bezbariérovosť verejných priestorov, 
• bariérový charakter majú v území uzatvorené výrobno-obslužné areály, občianskej vybave-

nosti a niektoré priestory radových garáží, ktoré čiastočne, alebo úplne zabraňujú priestup-
nosti územia pre pešiu a cyklistickú dopravu,  

• bariérový charakter majú limitujúce línie a zariadenia železničných tratí, ktoré lemujú riešené 
územie zo západnej a severovýchodnej strany, pričom úplne zabraňujú priestupnosti územia 
pre pešiu a cyklistickú dopravu, ako aj potenciálnym väzbám územia na susedné zóny. 

16.3.3 Požiadavky zachovania kultúrno-historických a prírodných 
hodnôt 

Na základe analýzy riešeného územia a vo vzťahu na vypracované dokumenty a materiály, ktoré slú-
žili ako podklad pre analýzu územia, možno konštatovať nasledovné potreby a požiadavky: 

• pri urbanistickom rozvoji územia definovať ako limitujúce faktory rozvoja nehnuteľné kul-
túrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (v zmysle ustanovení 
pamiatkového zákona, ako aj objekty zapísané v zozname pamätihodností mestskej časti Bra-
tislava-Nové Mesto62, ktoré sa nachádzajú v riešenej zóne a taktiež v jej blízkom okolí, 
v zmysle ustanovení "Záväzných regulatívov územného rozvoja Bratislavského samospráv-
neho kraja" obsiahnutých vo VZN BSK č. l/2013 zo dňa 20.09.2013 a pamiatkového zákona, 

o v riešenom území sa v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu63 nachádzajú 
pamiatky, evidované v ÚZPF SR, ide o: NKP Č. ÚZPF 10503/1-8, Zátišie, ktoré je po-
trebné chrániť v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového zákona, 

                                                           
62 pamätihodnosti mestskej časti schválené uznesením MČ č. 14/2009/MZ zo dňa 16.12. 2008  

 
63 Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien 
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o pamätihodnosti v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v riešenej zóne: štvrť Emy-
háza, vymedzená ulicami Kukučínova, Hattalova, Zátišie, Vajnorská a Riazanská, v 
ktorej sa nachádzajú NKP Č. ÚZPF 10503/1-8, Zátišie, (evidenčný list pamätihodnosti 
mesta NoM-1A-24), 

o pamätihodnosti v rámci širších vzťahov: Ľudová štvrť, vymedzená ulicami Riazanská, 
Hálkova a Vajnorská, bývalá továreň Stollwerck na Račianskej ul. Č. 42, športová hala 
Pasienky na Bajkalskej ulici a Biely kríž na námestí Biely Kríž, ak bude s nimi riešenie 
územnoplánovacej dokumentácie súvisieť, 

• chrániť a rešpektovať archeologické náleziská v predmetnom území a zabezpečiť ich prime-
ranú prezentáciu, pričom Investor/stavebník si v každom stupni územného a stavebného ko-
nania vyžiada stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislave ku každej pripravovanej 
stavebnej činnosti (líniové stavby, budovanie komunikácii, bytovej výstavby apod.). Investor 
predloží KPÚ na posúdenie PD pre územné a stavebné konanie za účelom definovania pod-
mienok archeologického výskumu potenciálnych archeologických nálezov na miestach dot-
knutých pripravovanou investičnou výstavbou podľa § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového 
zákona. 

16.3.4 Požiadavky z hľadiska riešenia prevádzkových vzťahov a dopravy 
Rozanalyzovanie dopravných vzťahov v rámci rozborovej časti riešeného územia by malo vytvoriť zá-
kladné východiská pre návrh ďalšieho riešenia. Problémové javy identifikované v území: 

• dopravno-technické závady líniového a bodového charakteru – medzi hlavné zistené prob-
lémy územia z hľadiska motorových komunikácií patrí nedostatočná šírka miestnych komuni-
kácií. Z hľadiska normy STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií, je možné najmen-
šiu funkčnú triedu C3 uvažovať do minimálnej šírky komunikácie 5,0 m ako pre obojsmernú, 
tak pre jednosmernú s parkovacím státím. V území sa nachádzajú ulice, komunikácie, ktoré 
túto podmienku nedodržujú a nemôžu byť teda ani klasifikované pre funkčnú triedu C3,  

• problematickým úsekom je úsek na ul. Riazanská, kde od križovatky s ulicou Hálkovou po tak-
mer križovatku s ulicou Kukučínovou nie sú jasne definované jednotlivé jazdné pruhy, pričom 
šírka komunikácie dovoľuje umiestniť min. 4 jazdné pruhy. Z tohto dôvodu sú na ulici vytvo-
rené miesta pre „divé státie“ spolu s prípadnými krátkodobými státiam,.  

• dopravno-inžinierske závady, viazané na usporiadanie komunikačného priestoru v predkrižo-
vatkových priestoroch, rozhľadových pomerov – problémom územia je takisto rozhľad v jed-
notlivých križovatkách. Tento je v prevažnej časti územia nedostatočný, obmedzený hlavne 
výstavbou oplotení, prípadne jednotlivých budov tesne na hranicu komunikácie, 

• v časti zóny, v mieste kde prevažuje funkcia rodinných domov bola v minulosti riešená do-
pravná situácia spôsobom zavedenia jednosmerných komunikácií. Tento spôsob v súčasnosti 
vytvára sieť neprehľadných jednosmerných komunikácií a vozidlá, ktoré nepoznajú dané po-
mery v území často „blúdia“ pri hľadaní konkrétnych adries. Takisto to komplikuje výjazd 
a príjazd do zóny, dopravné pomery v území nezohľadňujú potrebu bezpečnej a plynulej pre-
mávky, 

• cca 50% chodníkov nedosahuje normou STN 736110 predpísanú minimálnu šírku. Z tohto po-
hľadu tieto chodníky nie sú bezpečné pre vedenie chodcov, a ostatných účastníkov premávky 
v rámci chodníka, v lokalite, 
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• závady vychádzajúce z dopravno-urbanistických kritérií hodnotiacich miestny komunikačný 
systém z pohľadu miery segregácie motorovej a nemotorovej, resp. cyklistickej dopravy,  

• potreba riešenia dopravnej obslužnosti riešeného územia integrovanou verejnou hromadnou 
dopravou (MHD a železnica); prehodnotenie umiestnenia zastávok autobusovej MHD v cen-
trálnej časti zóny, 

• hygienické podmienky v územiach zaťažených nadmernou hladinou hluku z prevádzky moto-
rovej dopravy,  

• deficit miest statickej dopravy a nízky stupeň garážovania (integrované HG) v intenzívne za-
stavanom území, kde možnosti parkovania a odstavovania vozidiel na úrovňových plochách 
statickej dopravy sa stávajú pri saturovanom stupni automobilizácie vyčerpané,  

• veľký počet radových garáži s predpokladom ich nízkeho využitia pre odstavovanie motoro-
vých vozidiel. Mieru využitia radových garáži je potrebné preveriť a objektivizovať,  

• deficit dopravnej infraštruktúry upokojenej dopravy (vedľajšie a doplnkové cyklistické trasy 
a cyklochodníky) vo vzťahu na rozloženie základných urbanistických prvkov. Charakter rieše-
ného územia si vyžaduje osobitný prístup pri riešení nemotorovej dopravy ako jedného z roz-
hodujúcich dopravných systémov. Tu je nutné definovanie miery segregácie motorovej a ne-
motorovej dopravy. Je nutné riešiť systémové väzby – na radiálne cyklistické trasy (račianska 
cykloradiála R13, vajnorská cykloradiála R14). 

16.3.5 Požiadavky z hľadiska technickej infraštruktúry 
• rešpektovať vedenia koridorov technickej infraštruktúry s ochrannými pásmami, ktoré 

územím tranzitujú, pričom nezabezpečujú priamu technicko-infraštrukturálnu obsluhu úze-
mia, 

• rešpektovať vedenia koridorov technickej infraštruktúry s ochrannými pásmami, ktoré zabez-
pečujú priamu technicko-infraštrukturálnu obsluhu územia. 

Vodné hospodárstvo 
Z hľadiska vodného hospodárstva je pre riešené územie potrebné: 

• z vyjadrenia BVS a.s. v rámci prípravných práv vyplýva, že v riešenom území sa nachádzajú 
verejné vodohospodárske zariadenia SVS, ktoré je potrebné rešpektovať vrátane ich pásma 
ochrany v súlade so zákonom Č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizá-
ciách, 

• pri návrhu umiestnenia nových zámerov v danom území, je nutné rešpektovať skutočnú vytý-
čenú polohu jestvujúcich VH sietí vrátane ich pásiem ochrany v súlade so z . č.442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, s ohľadom na ich kategorizáciu, 

• vo vodohospodárskej bilancii špecifikovať nároky na pitnú a požiarnu vodu, výšku zástavby, 
množstvá splaškovej a dažďovej vody, 

• v návrhu riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania je potrebné zohľadniť súčasné kapa-
city a skutkový stav jestvujúcich verejných vodohospodárskych zariadení. Prípadnú potrebu 
rekonštrukcie jestvujúcich vodohospodárskych zariadení bude možné zhodnotiť v závislosti 
od plánovaných bilančných nárokov riešeného územia, 

• navrhované, resp. rekonštruované verejné vodohospodárske siete vrátane pásma ochrany 
umiestňovať do verejných komunikácií prístupných servisným vozidlám BVS, 

• nové verejné vodovody, z hľadiska bezpečnosti prevádzky zokruhovať, 
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• odvádzanie odpadových vôd riešiť ako delenú kanalizáciu. Vody z povrchového odtoku vyrie-
šiť mimo verejnú kanalizáciu, nenavyšovať súčasné odtokové množstvá odvádzané do verej-
nej kanalizácie. Koeficient zastavanosti zvoliť s ohľadom na potreby retencie nekontaminova-
ných dažďových vôd v území, 

• vhodnosť vsakovania nekontaminovaných zrážkových vôd je nutné v projektovej dokumentá-
cii preukázať hydrogeologickým prieskumom, 

• zvýšené nároky na zabezpečenie požiarnej vody je potrebné riešiť individuálne pre jednotlivé 
objekty (požiarne nádrže, samostatné požiarne systémy), 

• na prípadné preložky verejných vodohospodárskych zariadení sa z majetkoprávneho hľadiska 
v celom rozsahu vzťahuje § 35 zákona Č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

• majetko-právny a prevádzkový režim verejných vodohospodárskych sietí musí byť zosúladený 
s ustanoveniami zákona Č . 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov Verejné vodohospo-
dárske siete žiadame navrhovať v súlade s STN 736005, STN 755401, OTN 755411; STN 
756101, súvisiacimi normami, 

• potrebná je časová a vecná koordinácia s investičnými zámermi v riešenom a širšom území 
najmä so stavbou, predĺženie Tomášikovej ulice, 

• verejné vodohospodárske siete navrhovať v súlade s STN 736005, STN 755401, OTN 755411, 
STN 756101, súv. normami. 

Zásobovanie elektrickou energiou 
Z hľadiska zásobovania elektrickou energiou je pre riešené územie (vrátane širších vzťahov) potrebné: 

• vychádzať z podmienok a bilancií stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení 
zmien a doplnkov, 

• rešpektovať existujúce elektrické vedenia a zariadenia, trasované riešeným územím, ktoré 
zásobujú riešené územie, resp. tranzitujú cez riešené územie, 

• prípojky z kmeňových vedení je potrebné v maximálnej miere kabelizovať a v maximálnej 
miere trasovať pozdĺž miestnych komunikácií, 

• SEPS ani ZSDIS v krátkodobom ani dlhodobom výhľade neuvažuje s rekonštrukciou a ani s vý-
stavbou nových rozvodov a technologických celkov prenosovej a distribučnej sústavy. 

Zásobovanie plynom 
Z hľadiska zásobovania plynom je pre riešené územie (vrátane širších vzťahov) potrebné: 

• vychádzať z podmienok a bilancií stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení 
zmien a doplnkov, 

• rešpektovať existujúce vedenia a zariadenia plynu, trasované riešeným územím, ktoré záso-
bujú riešené územie, resp. tranzitujú cez riešené územie, 

• SPP-distribúcia, a.s. nemá v riešenom území vlastné rozvojové zámery. 

Zásobovanie teplom 
• vychádzať z podmienok a bilancií stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení 

zmien a doplnkov, 
• rešpektovať existujúci systém zabezpečenia teplom prostredníctvom sústavy CZT Bratislava-

východ v mestských častiach Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov, dvomi vlastnými zdrojmi – 
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Teplárňou východ a Výhrevňou juh s inštalovaným tepelným výkonom 456 MWt a inštalova-
ným elektrickým výkonom 24,5 MWe, 

• v riešenom území je prostredníctvom uvedenej sústavy a systému OST zabezpečované teplo 
a TÚV pre priemyselný, komunálny a bytový sektor, 

• prehodnotiť systém zásobovania teplom v častiach nenapojených na CZT najmä z hľadiska 
energetickej efektívnosti a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo v zmysle smerníc EU na 
zásobovanie teplom z centrálneho zdroja. 

Elektronické komunikácie 
• rešpektovať siete elektronických komunikácií, 
• rozvody trasovať v zmysle predmetných STN mimo komunikácií v ozelenených pásoch, prí-

padne v chodníkoch.  

Odpadové hospodárstvo 
• dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a os-

tatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva, 
• dodržiavať ustanovenia VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 3/2018 z 22.06.2018, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy a o zmene a doplnení všeo-
becne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariade-
nia hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými staveb-
nými odpadmi na území hl, mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov. 

16.3.6 Požiadavky z hľadiska riešenia zelene a ochrany prírody 
Z dôvodu ochrany prírody, ako aj podmienok vyplývajúcich z ochrany druhov a území, ochrany prvkov 
ÚSES a ostatných ekologicky pozitívnych prvkov, je v riešenom území potrebné: 

• navrhnúť koncepciu zelene, ktorá prepojí jednotlivé plochy zelene v riešenom území a aj 
v širšom okolí; jednotlivé funkčné plochy zelene prepájať pešími trasami a plochami zelene, 
v urbanistickej zástavbe rešpektovať spojitosť plôch a línií zelene, tam kde absentuje doplniť,  

• revitalizovať existujúce plochy a línie sídelnej vegetácie, na navrhovaných plochách verejných 
priestranstiev a verejných komunikačných priestorov uplatniť rozmanité druhy verejnej ze-
lene,  

• postupná prestavba drevinového zloženia s diverzifikáciou druhov drevín (zvýšenie rôznoro-
dosti) so zameraním na kostrové dreviny, uprednostňovať domáce druhy; rešpektovanie pod-
mienok meniacej sa klímy pri výbere kostrových druhov drevín, 

• zlepšenie starostlivosti o existujúce dreviny, osobitne povýsadbová starostlivosť, ošetrovanie 
a udržiavanie všetkých drevín v súlade s platnými STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a 
ochrana stromovej vegetácie, 

• vytváranie možností pre komunitné záhrady (hlavne vo vnútroblokových priestoroch), 
• zakladanie kvitnúcich lúk a zavádzanie prírode blízkej údržby zelene, 
• doplniť cestnú zeleň o ďalšie úrovne (kere v podsadbe), 
• zvýšenie vode priepustných povrchov, odvádzanie zrážkovej vody do vsaku, vytvárania vod-

ných prvkov a dažďových záhrad, ktoré rovnako priaznivo ovplyvňujú mikroklímu, 
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• zamedziť zmenšovaniu plôch sídelnej zelene z dôvodu umiestňovania stavieb a zariadení 
napr. dopravnej a technickej infraštruktúry do plôch zelene, 

• regulovať urbanizačný proces s cieľom zamedziť ďalšieho zhoršovania kvality životného pro-
stredia (znečistenie prostredia, ovzdušia ako aj vôd), 

• podpora humanizácie sídliskových priestorov, oživenie priestoru pre nové modernejšie vyži-
tie obyvateľov, podporenie rekreačnej funkcie plôch zelene. Plochy doplniť o originálne hra-
cie prvky a prvky drobnej architektúry najmä z prírodných materiálov,  

• vyhodnocovať koeficient zelene v zmysle metodiky ÚPN mesta, ktorý je definovaný ako po-
mer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými 
konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného územia, 

• zohľadniť strategickú hlukovú mapu bratislavskej aglomerácie (rok 2007, resp. 2012), 
• v návrhu ÚPN – Z zohľadniť dokument „Akčný plán adaptácie na nepriaznivú dôsledky zmeny 

klímy na území hl. mesta SR Bratislavy na roky 2017-2020.64 

16.3.7 Požiadavky z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia 
• v zmysle zákona 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečiť účinnú ochranu pod-

zemných vôd pred degradáciou a ich trvalo udržateľné využívanie,  
• rešpektovať ustanovenia zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiacej legislatívy,  
• rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších 
predpisov,  

• zabezpečiť realizáciu pásov zelene s ochrannou a izolačnou funkciou pozdĺž dopravných kori-
dorov, zvyšovaním množstva sídelnej zelene prispieť ku eliminácii hluku v území,  

• pri nakladaní s odpadmi je potrebné postupovať v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o od-
padoch v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hos-
podárstva a Programu odpadového hospodárstva,  

• zohľadniť environmentálne záťaže v rámci širších vzťahov, 
• likvidácia nelegálnych skládok odpadu a rozptýleného odpadu v území.  

  

                                                           
64 Schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 789/2017 zo dňa 26.04.2017 
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17 PRÍLOHY 
Domový a bytový fond 
Bilancie domového a bytového fondu podľa jednotlivých urbanistických obvodov: 

Tabuľka 56 Obývané byty podľa typu domu v ZSJ pre MČ Bratislava-Nové Mesto, SODB 2011 
ZSJ ID ZSJ Typ domu Spolu 

nezistený rodinný 
dom 

bytový dom ostatné typy 
domov 

2043310 Hrubý Drieňovec 0 8 0 0 8 

2043400 Kamzík 0 3 0 0 3 

2043580 Nad Bielym krížom 1 114 158 0 273 

2043660 Briežky 1 21 0 0 22 

2043740 Železničné depo 1 22 143 0 166 

2043820 Koliba 28 543 99 3 673 

2043910 Filmové ateliéry 0 0 0 0 0 

2044040 Belianska ulica 6 157 708 5 876 

2044120 Na Revíne 22 270 985 2 1279 

2044210 Jelšová ulica 9 84 509 2 604 

2044390 Nemocnica Kramáre 0 15 161 15 191 

2044470 Krásna Hôrka 1 58 25 0 84 

2045280 Matúškova ulica 9 195 13 1 218 

2045360 Stráže 5 20 55 4 84 

2046170 Pokrok 4 22 1032 3 1061 

2046250 Podkolibský vodojem 0 34 19 0 53 

2046330 Unitas 0 2 533 0 535 

2046410 Jiskrova ulica 14 1 539 23 577 

2046920 Pri starej prachárni 16 2 1605 2 1625 

2047060 Pasienky 4 0 883 6 893 

2047140 Trnavské mýto 0 3 0 0 3 

2047220 Elektrotechnické závody 0 4 12 0 16 

2047310 Filiálna stanica 0 0 0 0 0 

2047490 Tehelné pole 2 38 1973 5 2018 

2047570 Ľudová štvrť 5 317 148 0 470 

2047650 Zátišie 5 188 585 15 793 

2047730 Hostinského sídlisko 2 0 936 0 938 

2047810 Brezovská ulica 3 90 395 0 488 

2047900 Vlečka chemických závodov 0 0 0 0 0 

2048030 Železničná stanica Nové Mesto 0 0 0 0 0 

2048110 Chemické závody - Istrochem 79 2 517 47 645 

2048200 Stará Vajnorská cesta 0 1 170 5 176 

2048380 Biely kríž 0 93 316 2 411 
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ZSJ ID ZSJ Typ domu Spolu 

nezistený rodinný 
dom 

bytový dom ostatné typy 
domov 

2048460 Figaro 0 7 126 0 133 

2048540 Mladá garda 0 1 0 4 5 

2048620 Teplická ulica 122 0 581 1 704 

2048710 Výskumný ústav zváračský 0 0 15 1 16 

2053620 Jurajov dvor 0 18 323 9 350 

2053710 Medika 0 0 53 3 56 

2059400 Priemstav 0 0 0 0 0 

2059580 Staving 0 2 0 0 2 

2798380 Sibírska ulica 18 16 2091 2 2127 

Spolu 357 2351 15708 160 18576 

Zdroj: ŠÚ SR 

Tabuľka 57 Obývané domy podľa typu domu v ZSJ pre MČ Bratislava-Nové Mesto, SODB 2011 
ZSJ ID ZSJ Typ domu Spolu 

nezistený rodinný 
dom 

bytový dom ostatné typy 
domov 

2043310 Hrubý Drieňovec 0 6 0 0 6 

2043400 Kamzík 0 2 0 0 2 

2043580 Nad Bielym krížom 1 110 14 0 125 

2043660 Briežky 1 21 0 0 22 

2043740 Železničné depo 1 22 16 0 39 

2043820 Koliba 14 487 22 3 526 

2043910 Filmové ateliéry 0 0 0 0 0 

2044040 Belianska ulica 6 144 40 3 193 

2044120 Na Revíne 13 232 75 2 322 

2044210 Jelšová ulica 4 63 45 2 114 

2044390 Nemocnica Kramáre 0 10 7 7 24 

2044470 Krásna Hôrka 1 47 4 0 52 

2045280 Matúškova ulica 8 169 1 1 179 

2045360 Stráže 2 20 9 1 32 

2046170 Pokrok 3 14 44 2 63 

2046250 Podkolibský vodojem 0 26 4 0 30 

2046330 Unitas 0 2 27 0 29 

2046410 Jiskrova ulica 3 1 42 1 47 

2046920 Pri starej prachárni 2 1 103 2 108 

2047060 Pasienky 3 0 30 3 36 

2047140 Trnavské mýto 0 1 0 0 1 

2047220 Elektrotechnické závody 0 4 2 0 6 

2047310 Filiálna stanica 0 0 0 0 0 

2047490 Tehelné pole 2 27 117 2 148 
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ZSJ ID ZSJ Typ domu Spolu 

nezistený rodinný 
dom 

bytový dom ostatné typy 
domov 

2047570 Ľudová štvrť 5 311 10 0 326 

2047650 Zátišie 5 168 54 14 241 

2047730 Hostinského sídlisko 1 0 27 0 28 

2047810 Brezovská ulica 3 84 23 0 110 

2047900 Vlečka chemických závodov 0 0 0 0 0 

2048030 Železničná stanica Nové Mesto 0 0 0 0 0 

2048110 Chemické závody - Istrochem 10 1 38 3 52 

2048200 Stará Vajnorská cesta 0 1 4 4 9 

2048380 Biely kríž 0 85 32 2 119 

2048460 Figaro 0 5 9 0 14 

2048540 Mladá garda 0 1 0 2 3 

2048620 Teplická ulica 5 0 17 1 23 

2048710 Výskumný ústav zváračský 0 0 1 1 2 

2053620 Jurajov dvor 0 14 57 5 76 

2053710 Medika 0 0 2 1 3 

2059400 Priemstav 0 0 0 0 0 

2059580 Staving 0 1 0 0 1 

2798380 Sibírska ulica 6 12 128 2 148 

Spolu 99 2092 1004 64 3259 

Zdroj: ŠÚ SR 

Tabuľka 58 Prehľad neobývaných bytov za MČ Nové Mesto podľa SODB 2011 
Neobývané byty s nezistenou obýva-

nosťou  spolu podľa dôvodov neobývanosti 

zmena vlastníkov určené na rekre-
áciu 

nespôsobilé na 
bývanie 

z iných dôvodov 

3 598 0 35 42 3 521 0 

Zdroj: ŠÚ SR 

Tabuľka 59 Prehľad neobývaných domov za MČ Nové Mesto podľa SODB 2011 
Domy 

neobývané  s neziste-
nou obý-
vanosťou 

 
podľa dôvodov neobývanosti podľa obdobia výstavby 

zmena  
vlastní-
kov  

určené  
na rekre-
áciu 

uvoľnené  
na pre-
stavbu 

nespôso-
bilé  
na býva-
nie 

z iných  
dôvodov 

do roku  
1945 

  1946 
- 1990  
  

  1991 - 
2000  
  

2001 
a ne-
skôr  

nezis-
tené 
  

316 7 21 29 30 229 5 6 2 3 300 6 

Zdroj: ŠÚ SR 
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Dopravné vybavenie 

Statická doprava 
Tabuľka 60 Parametre nárokov pre parkovacie miesta podľa funkcií a jednotlivých blokov v riešenom 
území 

BLOK FUNKCIA POČET PS PODĽA 
STN 

POČET EXIST. PS ROZDIEL DEFICIT PS 

A rodinné domy 34 8 26 

213 

bytové domy 526 421 105 

administratívne budovy 58 0 58 

obchod a služby 27 2 25 

ambulancia 0 1 -1 

spolu 645 432 213 

B rodinné domy 18 6 12 

240 

bytové domy 53 43 10 

ubytovacie zariadenia 7 0 7 

administratívne budovy 482 65 417 

obchod a služby 109 137 -28 

priemyselné podniky 12 190 -178 

spolu 681 441 240 

C rodinné domy 94 71 23 

41 

bytové domy 10 10 0 

administratívne budovy 20 3 17 

obchod a služby 3 2 1 

spolu 127 86 41 

D administratívne budovy 184 91 93 

10 

obchod a služby 47 58 -11 

priemyselné podniky 7 75 -68 

parky 14 18 -4 

spolu 252 242 10 

E rodinné domy 16 7 9 

14 parkovacie stojiská ZŠ 18 13 5 

spolu 34 20 14 

F rodinné domy 18 4 14 

129 

bytové domy 193 82 111 

administratívne budovy 5 3 2 

obchod a služby 2 0 2 

spolu 218 89 129 

G rodinné domy 36 10 26 

159 
bytové domy 113 0 113 

ubytovacie zariadenia 31 11 20 

spolu 180 21 159 

H rodinné domy 32 18 14 122 
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BLOK FUNKCIA POČET PS PODĽA 
STN 

POČET EXIST. PS ROZDIEL DEFICIT PS 

bytové domy 160 52 108 

spolu 192 70 122 

I rodinné domy 14 4 10 

104 
bytové domy 151 56 95 

zborový dom 3 4 -1 

spolu 168 64 104 

J rodinné domy 52 16 36 

110 
administratívne budovy 73 14 59 

obchod a služby 17 2 15 

spolu 142 32 110 

K  rodinné domy 54 45 9 

47 
administratívne budovy 54 5 49 

obchod a služby 22 33 -11 

spolu 130 83 47 

L rodinné domy 40 18 22 

20 bytové domy 12 14 -2 

spolu 52 32 20 

M rodinné domy 40 20 20 

30 
bytové domy 2 2 0 

obchod a služby 16 6 10 

spolu 58 28 30 

N rodinné domy 34 32 2 

912 

bytové domy 34 17 17 

administratívne budovy 1199 321 878 

obchod a služby 28 5 23 

priemyselné podniky 28 36 -8 

spolu 1323 411 912 

O administratívne budovy 185 183 2 

23 
obchod a služby 17 0 17 

dom s opatrov. službou 11 7 4 

spolu 213 190 23 

P  administratívne budovy 74 33 41 

48 
obchod a služby 6 0 6 

priemyselné podniky 1 0 1 

spolu 81 33 48 

Q rodinné domy 20 11 9 

8 

parkovacie stojiská ZŠ 1 2 -1 

administratívne budovy 36 25 11 

obchod a služby 39 30 9 

parky 4 24 -20 

spolu 100 92 8 
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BLOK FUNKCIA POČET PS PODĽA 
STN 

POČET EXIST. PS ROZDIEL DEFICIT PS 

R rodinné domy 20 8 12 

41 
bytové domy 32 6 26 

administratívne budovy 8 5 3 

spolu 60 19 41 

S rodinné domy 30 12 18 

73 bytové domy 68 13 55 

spolu 98 25 73 

T rodinné domy 40 15 25 

301 

bytové domy 171 31 140 

administratívne budovy 138 16 122 

obchod a služby 14 0 14 

spolu 363 62 301 

U rodinné domy 16 8 8 

231 

bytové domy 56 39 17 

administratívne budovy 244 56 188 

obchod a služby 19 0 19 

priemyselné podniky 15 16 -1 

spolu 350 119 231 

Spolu bloky 5467 2591 2876 2876 
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Technické vybavenie 

Tepelné hospodárstvo 
Tabuľka 61 Bilancie kapacít bytových domov a nebytových objektov65 

                                                           
65 Poznámka: V tabuľke sú uvedené len disponibilné údaje, ktoré sme obdržali od správcov. 

 Ulica Číslo 
(vchod) 

Objekt 
typ 

Počet bytov Zdroj tepla Spotreba 
plynu resp. 
iného paliva 
(tis. m3/hod) 
(tis. m3/deň) 
(tis. m3/r) 

Ročná do-
dávka 
tepla  
(MWh/r) 

Inštalovaný vý-
kon  
(MW) 
 

Správca 

spolu 1i 2i 3i 4i OST (názov), al. 
iný typ 

poloha, 
umiestnenie 
OST 

1.  Vajnorská 69, 71, 73 bytový dom 30 4 24 0 2 OST 851 Vajnorská 79  221,26 Okruh OST 851 
s výkonom 
1,533 MW 

NOVBYT s.r.o. 
2.  Vajnorská 75, 79 bytový dom      OST 851 Vajnorská 79  141,52 Eproma s.r.o. 
3.  Vajnorská 81, 83 bytový dom 23 2 0 17 4 OST 851 Vajnorská 79  177,692 NOVBYT s.r.o. 
4.  Pluhová 2 nebytový 

priestor 
     OST 851 Vajnorská 79  186,109 PORS-WEST s.r.o. 

5.  Pluhova 4, 6 bytový dom 18 2 9 6 1 OST 851 Vajnorská 79  213,823 NOVBYT s.r.o. 
6.  Riazanská 40, 42, 44, 

46 
bytový dom 54 15 26 12 1 OST 855 Riazanská 26  176,13 Okruh OST 855 

s výkonom 
2,000 MW 

NOVBYT s.r.o. 

7.  Riazanská 30, 32, 34, 
36 

bytový dom 36 0 36 0 0 OST 855 Riazanská 26  130,006 BYTOKOMPLET 
s.r.o. 

8.  Riazanská 22, 24, 26, 
28 

bytový dom 36 30 6 0 0 OST 855 Riazanská 26  283,073 NOVBYT s.r.o. 

9.  Pavlovská  1, 3, 5, 7 bytový dom 60 4 52 4 0 OST 855 Hálkova 52  300,024 NOVBYT s.r.o. 
10.  Riazanská 14, 16, 18, 

20 
bytový dom      domová kotolňa     SVB 

11.  Vajnorská 65, 67 bytový dom 
roh 

     domová kotolňa     Societa 

12.  Riazanská 6, 8, 10, 12 bytový dom 39 7 1 30 1 OST 856 Riazanská 26  315,219 Okruh OST 856 
s výkonom 
1,000 MW 

NOVBYT s.r.o. 
13.  Hálkova 46, 48, 50, 

52 
bytový dom 60 4 52 4 0 OST 856 Hálkova 52  391,558 NOVBYT s.r.o. 
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14.  Riazanská 48, 50 bytový dom      domová kotolňa     Bytové družstvo 
Bratislava III 

15.  Riazanská 52, 54 bytový dom      OST 857 Riazanská 64  433,929 Okruh OST 857 
s výkonom 
1,490 MW 

Bytové družstvo 
Bratislava III 

16.  Riazanská 56, 58, 60, 
62 

bytový dom 110 55 26 30 0 OST 857 Riazanská 64  586,71 NOVBYT s.r.o. 

17.  Riazanská 64, 66 bytový dom      OST 857 Riazanská 64  311,96 Váš správca 
18.  Riazanská 68, 70 bytový dom 74     OST 857 Riazanská 64  317,884 Progres 
19.  Riazanská 72, 74 bytový dom 57 15 28 14 0 OST 857 Riazanská 64  314,921 NOVBYT s.r.o. 
20.  Riazanská 2, 4 bytový dom 

roh 
     domová kotolňa     Societa 

21.  Pluhová 10 bytový dom      domová kotolňa     SVB 
22.  Pluhová 12 bytový dom 36 36 0 0 0 domová kotolňa  22,104  200 kW NOVBYT s.r.o. 
23.  Pluhová 14 bytový dom 33 23 7 1 2 domová kotolňa  23,957  200 kW NOVBYT s.r.o. 
24.  Halašova  36 bytový dom      domová kotolňa     Jiří Jetenský - JE-

TEN  
25.  Halašova  41 bytový dom      domová kotolňa     Dobrá správcov-

ská, s.r.o. 
26.  Pluhová 16 bytový dom 32 23 9 0 0 domová kotolňa  18,114  180 kW NOVBYT s.r.o. 
27.  Pluhová 18, 20, 22 bytový dom 29 8 21 0 0 bytové kotle     NOVBYT s.r.o. 
28.  Pluhová 73 bytový dom 6 2 0 4 0 bytové kotle     NOVBYT s.r.o. 
29.  Janoškova  2 bytový dom 4 0 4 0 0 bytové kotle     NOVBYT s.r.o. 
30.  Janoškova  4, 6 bytový dom 9 1 8 0 0 bytové kotle     NOVBYT s.r.o. 
31.  Pluhová 75, 77 bytový dom 10 2 4 3 1 domová kotolňa  10,765  86 kW NOVBYT s.r.o. 

32.  Pluhová 66 bytový dom      domová kotolňa     PHANTOM s.r.o. 
 Riazanská 48-54 rozdelený na 48-50 ( vlastný zdroj od 01.4.2018) a 52-54 poračuje z OST.  Uvedená spotreba  433,929  MWh je za celý dom, bez spotreby vlastnej 

kotolne. 
OST 857 
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Zeleň 

Mapovanie a hodnotenie drevín 
Tabuľka 62 Mapovanie drevín v riešenom území 

ID Latinský názov Slovenský názov Hodnotenie Poznámka 

1 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

2 Juglans regia Orech kráľovský nehodnotený ovocný strom 

3 Populus nigra Topoľ čierny významný  

4 Salix alba Vŕba biela poškodený  

5 Thuja orientalis Tuja východná nehodnotený  

6 Thuja orientalis Tuja východná nehodnotený  

7 Thuja orientalis Tuja východná nehodnotený  

8 Prunus insititia Slivka guľatoplodá nehodnotený ovocný strom 

8 Prunus insititia Slivka guľatoplodá nehodnotený ovocný strom 

9 Tilia cordata Lipa malolistá nehodnotený  

10 Tilia cordata Lipa malolistá nehodnotený  

11 Acer platanoides Javor mliečny významný  

11 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

12 Morus nigra Moruša čierna nehodnotený ovocný strom 

12 Morus nigra Moruša čierna nehodnotený ovocný strom 

13 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

14 Prunus serrulata Kanzan Čerešňa pílkatá Kanzan nová výsadba  

15 Prunus serrulata Kanzan Čerešňa pílkatá Kanzan nová výsadba  

16 Prunus serrulata Kanzan Čerešňa pílkatá Kanzan nová výsadba  

17 Prunus cerasifera Nigra Slivka čerešňoplodá Nigra nová výsadba  

18 Prunus cerasifera Nigra Slivka čerešňoplodá Nigra nová výsadba  

19 Prunus cerasifera Nigra Slivka čerešňoplodá Nigra nová výsadba  

20 Betula pendula Breza previsnutá poškodený  

21 Betula pendula Breza previsnutá poškodený  

22 Betula pendula Breza previsnutá poškodený  

23 Tilia cordata Lipa malolistá nehodnotený  

24 Koelreuteria paniculata Jaseňovec metlinatý nová výsadba  

25 Koelreuteria paniculata Jaseňovec metlinatý nová výsadba  

26 Koelreuteria paniculata Jaseňovec metlinatý nová výsadba  

27 Koelreuteria paniculata Jaseňovec metlinatý nová výsadba  

28 Tilia cordata Lipa malolistá nehodnotený  

29 Tilia cordata Lipa malolistá nehodnotený  

30 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

31 Acer platanoides Javor mliečny významný  

32 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly významný  

33 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

34 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

35 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  
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ID Latinský názov Slovenský názov Hodnotenie Poznámka 

36     nehodnotený  

37 Picea pungens Smrek pichľavý nehodnotený  

38 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly nehodnotený  

39 Prunus insititia Slivka guľatoplodá nehodnotený ovocný strom 

40 Juglans regia Orech kráľovský významný ovocný strom 

41 Robinia pseudoacacia Agát biely nehodnotený  

42 Robinia pseudoacacia Agát biely poškodený  

43 Robinia pseudoacacia Agát biely nehodnotený  

44 Acer platanoides Javor mliečny významný  

45 Koelreuteria paniculata Jaseňovec metlinatý nová výsadba  

46 Koelreuteria paniculata Jaseňovec metlinatý nová výsadba  

47 Koelreuteria paniculata Jaseňovec metlinatý nová výsadba  

48 Koelreuteria paniculata Jaseňovec metlinatý nová výsadba  

49 Koelreuteria paniculata Jaseňovec metlinatý nehodnotený  

50 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly nehodnotený  

51 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly nehodnotený  

52 Tilia cordata Lipa malolistá nehodnotený  

52 Picea abies Smrek obyčajný nehodnotený  

53 Ailanthus altissima Pajaseň žliazkatý nehodnotený  

54 Tilia cordata Lipa malolistá nehodnotený  

55 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

56 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

57 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

58 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

59 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

60 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

61 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

62 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

63 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

64 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

65 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

66 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

67 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

68 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

69 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

70 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

71 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

72 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

73 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

74 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

75 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

76 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  
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ID Latinský názov Slovenský názov Hodnotenie Poznámka 

77 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

80 Populus nigra Topoľ čierny poškodený  

81 Betula pendula Breza previsnutá nehodnotený  

82 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

83 Negundo aceroides Javorovec jaseňolistý invázny  

84 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

85 Prunus insititia Slivka guľatoplodá nehodnotený ovocný strom 

85 Prunus insititia Slivka guľatoplodá nehodnotený ovocný strom 

86 Pinus sylvestris Borovica lesná nehodnotený  

87 Robinia pseudoacacia Agát biely poškodený  

88 Populus nigra Italica Topoľ čierny  Italica nehodnotený  

89 Robinia pseudoacacia Agát biely poškodený  

90 Populus nigra Italica Topoľ čierny  Italica nehodnotený  

91 Populus nigra Italica Topoľ čierny  Italica nehodnotený  

92 Populus nigra Italica Topoľ čierny  Italica nehodnotený  

93 Populus nigra Italica Topoľ čierny  Italica nehodnotený  

94 Ailanthus altissima Pajaseň žliazkatý nehodnotený  

95 Malus Jabloň nehodnotený ovocný strom 

95 Malus Jabloň nehodnotený ovocný strom 

96 Tilia cordata Lipa malolistá nehodnotený  

97 Picea pungens Smrek pichľavý nehodnotený  

98 Populus nigra Italica Topoľ čierny  Italica nehodnotený  

99 Populus nigra Italica Topoľ čierny  Italica nehodnotený  

100 Populus nigra Italica Topoľ čierny  Italica nehodnotený  

101 Populus nigra Italica Topoľ čierny  Italica nehodnotený  

102 Populus nigra Italica Topoľ čierny  Italica nehodnotený  

103 Negundo aceroides Javorovec jaseňolistý nehodnotený  

104 Paulownia tomentosa Paulovnia plstnatá nehodnotený  

105 Acer platanoides Javor mliečny poškodený  

106 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

107 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

108 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

109 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

110 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

111 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

112 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

113 Castanea sativa Gaštan jedlý nehodnotený ovocný strom 

114 Castanea sativa Gaštan jedlý nehodnotený ovocný strom 

115 Betula pendula Breza previsnutá nehodnotený  

116 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly nehodnotený  

117 Aesculus hippocastanum Pagaštan konský nehodnotený  

118 Aesculus hippocastanum Pagaštan konský nehodnotený  
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ID Latinský názov Slovenský názov Hodnotenie Poznámka 

119 Aesculus hippocastanum Pagaštan konský nehodnotený  

120     poškodený  

121 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly mimoriadne hod-
notný 

 

122 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly mimoriadne hod-
notný 

 

123 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly mimoriadne hod-
notný 

 

124 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly mimoriadne hod-
notný 

 

125 Gleditsia triacanthos Gledíčia trojtŕňová mimoriadne hod-
notný 

 

126 Gleditsia triacanthos Gledíčia trojtŕňová mimoriadne hod-
notný 

 

127 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly mimoriadne hod-
notný 

 

128 Robinia pseudoacacia Agát biely poškodený  

129 Chamaecyparis ssp. Cypruštek nehodnotený  

130 Chamaecyparis ssp. Cypruštek nehodnotený  

131 Chamaecyparis ssp. Cypruštek nehodnotený  

132 Chamaecyparis ssp. Cypruštek nehodnotený  

133 Chamaecyparis ssp. Cypruštek nehodnotený  

134 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

135 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

136 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

137 Eleagnus angustifolia Hlošina úzkolistá nehodnotený  

138 Pinus sylvestris Borovica lesná nehodnotený  

139 Pinus sylvestris Borovica lesná nehodnotený  

140 Populus nigra Topoľ čierny významný  

141 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

142 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

143 Acer platanoides Javor mliečny poškodený  

143 Betula pendula Breza previsnutá nehodnotený  

144 Acer platanoides Javor mliečny nová výsadba  

145 Acer platanoides Javor mliečny nová výsadba  

146 Acer platanoides Javor mliečny nová výsadba  

147 Acer platanoides Javor mliečny nová výsadba  

148 Acer platanoides Javor mliečny nová výsadba  

149 Malus Jabloň nehodnotený ovocný strom 

149 Malus Jabloň nehodnotený ovocný strom 

150 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly nehodnotený  

151 Juglans regia Orech kráľovský nehodnotený ovocný strom 

151 Juglans regia Orech kráľovský nehodnotený ovocný strom 

152 Juglans regia Orech kráľovský nehodnotený ovocný strom 
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ID Latinský názov Slovenský názov Hodnotenie Poznámka 

152 Juglans regia Orech kráľovský nehodnotený ovocný strom 

153 Populus alba Topoľ biely významný  

154 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly nehodnotený  

155 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly nehodnotený  

156 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly nehodnotený  

157 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly nehodnotený  

158 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly nehodnotený  

159 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly nehodnotený  

160 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly nehodnotený  

161 Acer platanoides Javor mliečny eGlobosum nehodnotený  

162 Populus nigra Italica Topoľ čierny  Italica nehodnotený  

163 Populus nigra Italica Topoľ čierny  Italica nehodnotený  

164 Populus nigra Italica Topoľ čierny  Italica nehodnotený  

165 Populus nigra Topoľ čierny nehodnotený  

166 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

167 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

168 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

169     nehodnotený  

170 Thuja occidentalis Tuja západná Malonyana nehodnotený  

171 Thuja occidentalis Tuja západná Malonyana nehodnotený  

172 Thuja occidentalis Tuja západná Malonyana nehodnotený  

173 Cerasus avium Čerešňa vtáčia nehodnotený ovocný strom 

173 Cerasus avium Čerešňa vtáčia nehodnotený ovocný strom 

174 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

175 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

176 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

177 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly nehodnotený  

178 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly významný  

179 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly nehodnotený  

180 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly významný  

181 Salix alba Vŕba biela poškodený  

182 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

183 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

184 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

185 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

186 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

186 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

187 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

188 Celtis occidentalis Brestovec zapadný významný  

189 Cerasus avium Čerešňa vtáčia nehodnotený ovocný strom 

190 Catalpa Bignoniodes Nana Katalpa bignóniovitá nová výsadba  

191 Catalpa Bignoniodes Nana Katalpa bignóniovitá nová výsadba  
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ID Latinský názov Slovenský názov Hodnotenie Poznámka 

192 Prunus serrulata Čerešňa pílkatá nová výsadba  

193 Populus alba Topoľ biely významný  

194 Tilia cordata Lipa malolistá nehodnotený  

195 Fraxinus excelsior Jaseň štíhly nehodnotený  

196 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

197 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

198 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

199 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

200 Betula pndula Breza nehodnotený  

201 Tilia platyphyllos Lipa veľkolistá nehodnotený  

202 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

203 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

204 Pyrus ssp. Hruška nehodnotený ovocný strom 

204 Pyrus ssp. Hruška nehodnotený ovocný strom 

205 Acer platanoides Javor mliečny eGlobosum nehodnotený  

206 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

206 Betula pendula Breza previsnutá nehodnotený  

207 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

208 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

208 Acer platanoides Javor mliečny nehodnotený  

209     nehodnotený  

210 Prunus insititia Slivka guľatoplodá nehodnotený ovocný strom 

211 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

212 Pinus nigra Borovica čierna nehodnotený  

213 Populus nigra Topoľ čierny nehodnotený  

214 Populus nigra Topoľ čierny nehodnotený  

215 Prunus serrulata Čerešňa pílkatá nová výsadba  

215 Prunus serrulata Čerešňa pílkatá nová výsadba  

216 Prunus serrulata Čerešňa pílkatá nová výsadba  

217 Prunus serrulata Čerešňa pílkatá nová výsadba  

218 Prunus serrulata Čerešňa pílkatá nová výsadba  

219 Prunus serrulata Čerešňa pílkatá nová výsadba  

220 Platanus acerifolia Platan javorolistý nehodnotený  

221 Negundo aceroides Javorovec jaseňolistý invázny  

223 Picea abies Smrek obyčajný nehodnotený  

224 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

225 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

226 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

227 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

228 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

229 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

230 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  
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231 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

232 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

233 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

234 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

235 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

236 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

237 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

238 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

239 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

240 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

241 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

242 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  

243 Fraxinus ssp. Jaseň nehodnotený  
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