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Úvod 
 
Návrh zadania pre vypracovanie ÚPN Z Cvernovka v MČ Bratislava - Ružinov je 
vypracovaný v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 8 ods. 4 vyhlášky 
MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácií. 
 
Podkladom pre vypracovanie Návrhu zadania boli „Prieskumy a rozbory ÚPN – Z 
Cvernovka - v MČ Bratislava - Ružinov“ (spracovateľ: Ing. arch. Peter Žalman AA, október 
2014), vyhodnotenie podnetov na riešenie územného plánu, získaných v rámci prípravných 
prác podľa § 19b stavebného zákona, po zverejnení oznámenia o začatí obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie.  
 
V zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, ktorý bol schválený 
uznesením MsZ č.123/2007 zo dňa 31. 5. 2007 s účinnosťou od 1. 9. 2007, v znení zmien 
a doplnkov, sú v záväznej časti bod 2. 2. 5.  navrhované územia v jednotlivých mestských 
častiach Bratislavy, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny. V Mestskej 
časti Bratislava - Ružinov je to okrem vymedzených území aj možnosť spracovať územný 
plán zóny v zmysle potreby mesta a mestskej časti.  
 
Mestská časť Bratislava – Ružinov ako obstarávateľ v súlade s § 16 a 17 stavebného 
zákona na základe požiadavky Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Ružinov v zmysle 
uznesenie č. 347/XX/2013 zo dňa 25. 6. 2013 obstaráva Územný plán zóny Cvernovka v 
MČ Bratislava – Ružinov pre potreby územnoplánovacej praxe, za účelom usmerňovania 
vlastníkov nehnuteľností a potenciálnej investičnej činnosti v danom území.  
 
Hlavné mesto SR Bratislava v zmysle  Čl. 42, ods. d  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
súhlasí s obstarávaním Územného plánu zóny Cvernovka Mestskou časťou Bratislava 
Ružinov listom č. j. MAGS OKUS47411/14-252619 zo dňa 19. 5. 2014. 
 
Návrh zadania bude verejne prerokovaný s orgánmi územného plánovania, s dotknutými 
orgánmi štátnej správy, samosprávy, so správcami verejného dopravného a verejného 
technického vybavenia, s dotknutými fyzickými a právnickými osobami. Na základe 
komplexného vyhodnotenia uplatnených stanovísk a pripomienok oslovených subjektov 
bude vypracovaný čistopis zadania, ktorý sa bude schvaľovať v Miestnom zastupiteľstve MČ 
Bratislava – Ružinov a bude podkladom pre vypracovanie Územného plánu zóny Cvernovka 
v MČ Bratislava -  Ružinov. 
 
Obstarávateľská činnosť v zmysle § 2a stavebného zákona je zabezpečená odborne 
spôsobilou osobou Ing. arch. Martou Závodnou (reg. č. 340 preukazu o odbornej 
spôsobilosti  vydaného MV a RR SR) v zmysle ustanovení stavebného zákona pre 
obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov. 
 
Spracovateľom  ÚPN Z Cvernovka v MČ Bratislava -  Ružinov je Ing. arch. Peter Žalman, 
CSc autorizovaný architekt  0081 AA, ktorý bol vybratý vo verejnej súťaži v zmysle § 21 ods. 
2, 3 zákona č. 25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní v platnom znení. 
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1. Názov dokumentácie 

 
Územný plán zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov 

  
2. Dôvody na obstaranie územného plánu 
 

      Dôvodom obstarania  Územného plánu zóny Cvernovka v MČ Bratislava - Ružinov je 
potreba prehĺbenia a spodrobnenia Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 
2007 v znení zmien a doplnkov. Mestská časť Bratislava Ružinov ako orgán územného 
plánovania obstaraním územného plánu zóny zabezpečí územnoplánovací nástroj 
s definovaním podrobných regulačných podmienok pre usmerňovanie investičnej činnosti 
v danom území.  
Na základe požiadavky Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov v zmysle uzn.  č. 
347/XX/2013 zo dňa 25. 6. 2013 pristúpila MČ Bratislava – Ružinov k obstarávaniu 
Územného plánu zóny Cvernovka v zmysle § 11 ods.6  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  a v súlade 
so záväznou časťou Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení 
zmien a doplnkov.  
 
 
3.  Určenie vstupných cie ľov  celkového rozvoja územia  
 
Hlavným cieľom riešenia územnoplánovacej dokumentácie na zonálnej úrovni je na 
podklade analýzy súčasného stavu, majetko – právnych vzťahov v území,  územno – 
technických väzieb, stanovených funkčných systémov v územnom pláne mesta, 
vyhodnotenia limitov využitia územia  a zosúladenia investičných zámerov vytvoriť kvalitné 
polyfunkčné prostredie bývania a občianskej vybavenosti.  
 
Medzi konkrétne ciele patrí: 

• zhodnotiť stavebný fond územia z hľadiska pamiatkovej ochrany 
• zhodnotiť funkčné určenie objektov (napr. CO kryty) v území 
• navrhnúť existujúce objekty na rekonštrukciu a na asanáciu 
• preveriť návrh hmotovo-priestorovej štruktúry v kontexte hodnôt pôvodnej zástavby 
• navrhnúť revitalizáciu národnej kultúrnej pamiatky „Továreň“ v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov 

• spresniť  limity priestorového a funkčného využívanie územia zóny, pričom je 
potrebné optimálne stanoviť intenzitu využitia územia určením regulatívov 
priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov v kontexte širších 
vzťahov 

• stanoviť koncepciu dopravného a technického vybavenia územia vo vzťahu 
k existujúcim systémom dopravného a technického vybavenia a k potrebám rozvoja 
mestských systémov 

• stanoviť postupnosť realizácie v časovej a vecnej koordinácií výstavby 
• stanoviť pozemky pre verejnoprospešné stavby  

 
Územným plánom zóny sa stanoví návrh zásad a regulatívov priestorového usporiadania a 
funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného a dopravného a technického 
vybavenia územia, umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov a 
zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov, nevyhnutnej vybavenosti 
stavieb a napojenie na verejné  dopravné a technické vybavenie územia, začlenenie stavieb 
do okolitej zástavby. Územný plán zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov po schválení 
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v Miestnom zastupiteľstve bude záväzným dokumentom a základným nástrojom pri 
usmerňovaní investičnej činnosti na riešenom území. 
 
4. Vymedzenie riešeného  územia 
 
Riešené územie o výmere 5, 926 ha sa nachádza v širšom centre mesta, a to východne od 
centra Hranica riešeného územia Územným plánom zóny Cvernovka v MČ Bratislava – 
Ružinov je vymedzená zo severu Páričkovou ulicou, Dulovým námestím, z východu 
Košickou ulicou, z juhu ul. Mlynské Nivy a zo západu Svätoplukovou ulicou.  
Hranica záujmového územia pre riešenie širších vzťahov je vymedzené zo západu 
Karadžičovou ulicou, zo severu Páričkovou ulicou, dulovým námestím, Košickou ulicou, 
z východu Miletičovou ulicou a z juhu Prievozskou ulicou a ul. Mlynské Nivy. V riešenom 
území širších vzťahov sa budú prezentovať hlavne územno-technické väzby a funkčno-
prevádzkové vzťahy riešeného územia na širšie územie. 
 
Vymedzenie riešeného územia a vymedzenie záujmového územia pre širšie vzťahy sú 
vyznačené v grafickej prílohe návrhu zadania. 
 
 
5. Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnopl ánovacej dokumentácie 
a územnoplánovacich podkladov 
 
5.1. Požiadavky vyplývajúce zo záväznej časti Územného plánu hl. mesta SR 
Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov 
 
V zmysle schváleného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 , ktorý 
bol schválený uznesením MsZ č.123/2007 zo dňa 31. 5. 2007 v znení zmien a doplnkov (01, 
02, 03 a 05) sú podľa záväznej časti (textová časť C – úplné znenie) bodu 2.2.5. určené 
územia, na ktoré je potrebné zabezpečiť prehĺbenie územného plánu hlavného mesta. 
spracovaním zonálnej dokumentácie s tým, že mestské časti môžu dokumenty na úrovni 
zóny obstarať pre potreby zabezpečenia výkonu orgánu územného plánovania. 
Hlavné mesto SR Bratislava v zmysle  Čl. 42, ods. d  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
súhlasí s obstarávaním Územného plánu zóny Cvernovka Mestskou časťou Bratislava 
Ružinov listom č. j. MAGS OKUS47411/14-252619 zo dňa 19. 5. 2014. 
 
V zmysle záväznej časti bodu 1.2.4. Špecifické požiadavky na priestorové 
usporiadanie a funk čné využitie na úrovni M Č Bratislava – Ružinov  je stanovené 
okrem iného dotvoriť a budovať v zmysle celomestskej koncepcie ťažiskové priestory: 

• lokalitu Mlynských nív ako ťažiskového mestotvorného priestoru občianskej 
vybavenosti s prevahou administratívnych funkcií postupnou revitalizáciou územia 
odrážajúcou charakter priľahlej zástavby CMZ s aplikáciou moderných štruktúr 
zástavby  

 
Návrh územného plánu zóny bude rešpektovať záväznú časť ÚPN mesta, v ktorej sú 
formulované charakteristiky jednotlivých funkčných plôch  v bode C.2. pre rozvojové územie. 
 
Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje novú výstavbu na 
doteraz nezastavaných plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, zmenu spôsobu 
zástavby veľkého rozsahu. 
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Z hľadiska funk čného ur čenia sú pre riešené územie stanovené ťažiskové funkcie: 
 

• občianska vybavenos ť celomestského a nadmestského významu (kód 201M) 
rozvojové územie  

• zmiešané územia bývania a ob čianskej vybavenosti  (kód 501J) rozvojové územie  
 

• občianska vybavenos ť celomestského a nadmestského významu (kód 201 M) 
rozvojové územie  
Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu 
s konkrétnymi 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. 
 
v danom území sú stanovené regulatívy intenzity využitia územia: 

 
Kód IPP 

max 
Kód 
fun. 

Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie IZP 
max. 

KZ 
min. 

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 enviromentálnou 
záťažou (na sanovaných 
plochách s chemickým 
zamorením podložia) ** 

0, 52 0, 10 

M 3, 6 201 OV celomestského a 
nadmestského významu 

Intenzívna zástavba OV v 
priestoroch v dopravných 
uzlov medzinárodného 
významu * 

0, 60 0, 10 

 
• index podlažných plôch (IPP), udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej 
časti zástavby 
k celkovej výmere vymedzeného územia funkčnej plochy, príp. jej časti. Je formulovaný ako 
maximálne prípustná 
miera využitia územia.  
• index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom 
území funkčnej plochy, príp. jej časti k celkovej výmere vymedzeného územia.  
• koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na 
rastlom teréne, zeleň nad podzemnými konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného 
územia. V regulácii stanovuje nároky na minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej 
plochy a pôsobí vo vzájomnej previazanosti s vlastnou funkciou. 
 * 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  
 
SPÔSOBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

 
Prevládajúce funkcie : 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 starostlivosti, zariadenia školstva, vedy a výskumu 
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Prípustné funkcie:  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 vybavenosti pre obsluhu územia 
 
Prípustné funkcie v obmedzenom rozsahu:  bývanie v rozsahu do 30% z celkových 
nadzemných 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 služieb, zariadenia na separovaný zber komunálnych 
odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín 
z domácností 

 
Neprípustné funkcie:  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 
obmedzenom rozsahu, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, stavby 
a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
 
Regulačný kód M  
V regulačnom kóde intenzity zhodnotenia M na funkčných plochách kód 201Občianska 
vybavenosť celomestského a nadmestského významu  je možné na území centra a vnútorného 
mesta zvýšiť IZP, výnimočne IPP (v prípade ak opodstatnenosť zvýšenia ukazovateľov intenzity 
zhodnotenia územia bude preverená na zonálnej úrovni) v lokalitách uvedených pod 
príslušnými tabuľkami s označením * a **. 
 

• zmiešané územia bývania a ob čianskej vybavenosti  (kód 501 J) rozvojové územie  
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej 
vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach s 
dôrazom na vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti 
zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier a mestských tried. Podľa polohy v 
organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, najmä v územiach vonkajšieho mesta  
málopodlažná zástavba.  Podiel bývania v rozmedzí do 70 % celkových nadzemnej časti 
zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako 
vstavané zariadenia v polyfunkčných objektoch. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné 
plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu 
a civilnú obranu. 

 
v danom území sú stanovené regulatívy intenzity využitia územia: 

 
Kód IPP 

max 
Kód 
fun. 

Názov urbanistickej 
funkcie 

   Priestorové usporiadanie IZP 
max. 

KZ 
min. 

0,30   0,25 J 2, 7 501 Zmiešané územia bývania 
a obč. vybavenia 

   Zástavba mestského typu 

0,28    0,25 

 
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

 
Prevládajúce funkcie:  polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti 

 
Prípustné funkcie:  bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú 
komplexnosť prostredia centier a mestských tried, 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 starostlivosti, zariadenia školstva, vedy a výskumu, zeleň líniovú 
a plošnú, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a 
dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

 
Prípustné funkcie v obmedzenom rozsahu:  rodinné domy, zariadenia športu, účelové 
zariadenia verejnej a štátnej správy, zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb bez 
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rušivých vplyvov na okolie, zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho 
významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácnosti 

 
Neprípustné funkcie:  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 nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 
 
Z hľadiska funk čného ur čenia sú pre riešené územie širších vz ťahov stanovené  tieto 
funkcie: 
 

• viacpodlažná zástavba obytného územia (kód 101 )územie stabilizované 
• málopodlažná zástavba obytného územia  (kód 102 )územie stabilizované 
• občianska vybavenos ť celomestského a nadmestského významu (kód 201) 

         územie stabilizované 
• občianska vybavenos ť celomestského a nadmestského významu (kód 201 I) 

         rozvojové územie  
• občianska vybavenos ť celomestského a nadmestského významu (kód 201 L) 

         rozvojové územie  
• občianska vybavenos ť lokálneho významu (kód 202) územie stabilizované 
• plochy zariadení mestskej hromadnej dopravy a autob usovej hromadnej 

dopravy (kód 701) rozvojové územie 
• parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy  (kód 1110) 
 
• viacpodlažná zástavba obytného územia  (kód 101) územie stabilizované 

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 zástavby funkčnej plochy. Základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou 
zodpovedať veľkosti a funkcii územia. 

 
SPÔSOBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

 
Prevládajúce funkcie : viacpodlažné bytové domy 
 
Prípustné funkcie : stavby a zariadenia zabezpečujúce komplexnosť a obsluhu obytného 
územia v súlade s významom a potrebami územia, zariadenia občianskej vybavenosti 
predovšetkým vstavané do objektov bývania, zariadenia obchodu a služieb, verejného 
stravovania, zariadenia pre kultúru, školstvo, zariadenia pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc, 
zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov, vodné plochy ako súčasť parteru a 
plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

 
Prípustné v obmedzenom rozsahu:  bytové domy do 4 nadzemných podlaží, rodinné domy v 
doplnkovom rozsahu, zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu, pokiaľ nie sú 
súčasťou lokálnych centier, zariadenia telovýchovy a voľného času, zariadenia sociálnej 
starostlivosti rozptýlené v území, solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu 
územiu, zariadenia drobných prevádzok služieb, zariadenia na separovaný zber komunálnych 
odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín 
z domácností 
 
Neprípustné funkcie:  zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí, 
stavby občianskej vybavenosti areálového typu s vysokou koncentráciou návštevníkov 
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a nárokov 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, stavby a 
zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 
• málopodlažná zástavba obytného územia  (kód 102 )územie stabilizované 

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 občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch 
zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú 
ochranu.  
V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy 
nepripúšťajú. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v 
rozvojových územiach, málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové 
formy medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná 
kostra málopodlažnej zástavby. 
Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej 
časti zástavby 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 

 
• občianska vybavenos ť celomestského a nadmestského významu (kód 201) 

          stabilizované územie  
Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu 
s konkrétnymi 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. 

 

• občianska vybavenos ť celomestského a nadmestského významu (kód 201I) 
         rozvojové územie  
 

v danom území sú stanovené regulatívy intenzity využitia územia: 
 

Kód IPP 
max 

Kód 
fun. 

Názov urbanistickej 
funkcie 

   Priestorové usporiadanie IZP 
max. 

KZ 
min. 

0,40   0,15 I 2, 4 201 OV celomestského a 
nadmestského významu  

centrotvorná zástavba 
mestského typu 

0,34    0,20 

 
• občianska vybavenos ť celomestského a nadmestského významu (kód 201L) 

         rozvojové územie  
 

v danom území sú stanovené regulatívy intenzity využitia územia: 
 

Kód IPP 
max 

Kód 
fun. 

Názov urbanistickej 
funkcie 

   Priestorové usporiadanie IZP 
max. 

KZ 
min. 

zástavba formou výškových 
objektov v uzlových 
priestoroch mestskej 
štruktúry a v rámci celej 
hierarchie mestských centier 

0,30   0,25 L 3, 3 201 OV celomestského a 
nadmestského významu  

Intenzívna zástavba OV v 
priestoroch v dopravných 
uzlov medzinárodného 
významu 

0,70    0,10 
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SPÔSOBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 
 

Prevládajúce funkcie:  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 starostlivosti, zariadenia školstva, vedy a výskumu,  
 
Prípustné funkcie:  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 vybavenosti pre obsluhu územia 
 
Prípustné v obmedzenom rozsahu:  bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzemných 
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 služieb, zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov 
miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností 

 
Neprípustné funkcie:  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 
obmedzenom rozsahu, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, stavby 
a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
 

• občianska vybavenos ť lokálneho významu (kód 202) územie stabilizované             
Územia občianskej vybavenosti slúžiace pre umiestňovanie stavieb a zariadení lokálneho 
významu, predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. 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. 

 
SPÔSOBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

 
Prevládajúce funkcie:  zariadenia administratívy, správy a riadenia, zariadenia školstva, 
zariadenia kultúry, zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, zariadenia cirkví, 
zariadenia verejného stravovania, služieb a obchodu 

 
Prípustné funkcie:  bývanie v rozsahu do 30% celkových nadzemných podlažných plôch 
funkčnej plochy, integrované zariadenia občianskej vybavenosti, zariadenia drobných 
prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie, zeleň líniovú a plošnú, vodné 
plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 
vybavenosti slúžiace obsluhe územia 
 
Prípustné v obmedzenom rozsahu:  bývanie v rozsahu do 30% celkových podlažných plôch 
nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy, zariadenia športu, telovýchovy a voľného času, 
ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, účelové zariadenia verejnej a štátnej správy, 
zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane 
komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností 
 
Neprípustné funkcie : zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí, 
bývanie v rodinných domoch, bytové domy nad 4 nadzemné podlažia, 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 nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace 
s funkciou 

 
• plochy zariadení mestskej hromadnej dopravy a autob usovej hromadnej 

dopravy (kód 701) 
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Územia určené pre umiestnenie stavieb a zariadení, ktoré slúžia pre prevádzku: A - mestskej 
hromadnej dopravy (MHD),  B – hromadnej dopravy (HD) autobusovej 

 
 

SPÔSOBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 
 

Prevládajúce funkcie:  A – depá nosného systému, vozovne a dielne električiek, trolejbusov a 
autobusov, B - stanice autobusovej dopravy  
 
Prípustné funkcie:  V území je prípustné umiestňovať najmä : A - zariadenia administratívy 
súvisiace s funkciou,  zariadenia verejného stravovania pre zamestnancov, garáže a dielne, 
sklady , skladovacie plochy a prevádzky súvisiace s funkciou, odstavné plochy a parkoviská 
súvisiace s funkciou, ČSPH bez sprievodných prevádzok, zariadenia a vedenia technickej a 
dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia, meniarne,  B - zariadenia občianskej vybavenosti 
súvisiace s funkciou, ČSPH bez sprievodných prevádzok, odstavné státia, parkoviská 
a parkinggaráže, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia  
 
Prípustné funkcie v obmedzenom rozsahu:  V území je prípustné umiestňovať v 
obmedzenom rozsahu najmä : A - zeleň líniovú a plošnú, byty v objektoch funkcie - služobné 
byty, zariadenia na separovaný zber odpadu  
B - byty v objektoch funkcie - služobné byty, zeleň líniovú a plošnú  

 
Neprípustné funkcie:  stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
 

• parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy  (kód 1110) 
Územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s úpravou lesoparkového 
charakteru. 

 
SPÔSOBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

 
          Prevládajúce funkcie:  parky, sadovnícka plošná a líniová zeleň, lesoparkové úpravy 
 
          Prípustné funkcie:  vodné plochy 
 

Prípustné v obmedzenom rozsahu:  pobytové lúky, ihriská a hracie plochy, drobné zariadenia       
vybavenosti súvisiace s funkciou, náučne chodníky, turistické a cyklistické trasy, zariadenia a 
vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

 
          Neprípustné funkcie:  parkinggaráže nad terénom, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
 
 
Zo stanovených zásad z regulatívov priestorového us poriadania a funk čného 
vybavenia Územného plánu hlavného mesta SR Bratisla vy, rok 2007 v znení zmien 
a doplnkov sa pre riešené územie vz ťahuje: 

 
v územnom rozvoji mesta rešpektova ť, dotvára ť a rozvíja ť 

• funkčné systémy mesta saturujúce potreby obyvateľov mesta a jeho návštevníkov 
• v súčasnosti zastavané územie mesta a jeho rozvoj na nových plochách s uplatnením 

komplexnosti vybavenia územia 
• kompaktnosť a komplexnosť zástavby, efektívne využívanie dopravnej a technickej 

infraštruktúry 
 
v celomestských súvislostiach 

• rešpektovať v dotváraní vnútornej štruktúry mesta požiadavky a územné nároky na 
dotvorenie príp. reštrukturalizáciu funkčných systémov lokálneho významu pre saturovanie 
deficitov vybavenia obytného územia a zvyšovanie jeho kvality.  
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V návrhu funk čného využitia územia a prevádzkového riešenia územi a: 
 
v rozvoji bývania 

• zhodnocovať návrhom zmiešaných plôch bývania a občianskej vybavenosti v celomestskom 
centre na oboch brehoch Dunaja a v ťažiskových priestoroch rozvojových smerov mesta pre 
tvorbu typického celodenne živého a bezpečného mestského prostredia 

 
v rozvoji ob čianskej vybavenosti 

• zhodnotiť vytvorené územné predpoklady v najatraktívnejších polohách celomestského 
centra na oboch brehoch  Dunaja pre lokalizáciu reprezentačných zariadení 

 
 

V návrhu urbanistickej kompozície a dotváraní obraz u mesta: 
 
v území zóny C, ktorú tvorí ostatné územie kompaktn ého mesta , vymedzeného ako 
priestor medzi hranicou územia zóny B a líniou v smere Jaskový rad – Smrečianska ul. - 
Račianske mýto – Račianska ul. – Kutuzovova ul. –Vajnorská ul. – ul. Odbojárov - Trnavská 
cestu – Mileti čova ul. – Prievozská – Košická ( v smere k Dunaju ), Einsteinova – 
Mlynská dolina – Pražská: 
 

• zohľadniť a rešpektovať charakteristickú blokovú štruktúru vytvorenú založenou uličnou 
sieťou a jej výškové zónovanie 

• homogenitu urbanistických blokov mestského charakteru s predpokladom pre umiestňovanie 
centrotvorných funkcií a vytváranie mestského prostredia s verejne prístupnými plochami 
námestí, zelene a vnútroblokov. 

 
v špecifických požiadavkách na priestorové usporiad anie a funk čné využitie na 
úrovni  M Č Ružinov  
 

� dotvoriť a budovať v zmysle celomestskej koncepcie lokalitu Mlynských nív ako ťažiskového 
mestotvorného priestoru občianskej vybavenosti s prevahou administratívnych funkcií 
postupnou revitalizáciou územia odrážajúcou charakter priľahlej zástavby CMZ s aplikáciou 
moderných štruktúr zástavby 

 
 

5.2. Požiadavky vyplývajúce z ďalších podkladov  
 

• Územný generel školstva hlavného mesta SR Bratislavy (odd. ÚG a GIS, 2014) 
• Územný generel zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy (2014) 
• Územný generel sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR Bratislavy (Magistrát hl. m. 

SR BA, 2014) 
• Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy (Form-Projekt 2009) 
• Územný generel cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy (Jela s.r.o., 2009) 
• Územný generel bývania hlavného mesta SR Bratislavy (2005) 
• Aktualizácia územného generelu zásobovania vodou hl. m. SR Bratislavy (2009) 
• Aktualizácia územného generelu odkanalizovania hl. m. SR Bratislavy (2009) 
• Zhodnotenie a návrh riešenia prvkov tvorby krajiny pre návrh ÚPN (Petrakovič 2003) 
• Územný generel zelene mesta Bratislavy (H. Čechová a kol. 1999) 
• Územný generel automobilovej dopravy a komunikačnej siete hl. m. SR Bratislavy 

(DIC, 1997,1998), 
• Územný generel MHD v hl. m. SR Bratislavy (Dopravoprojekt, 1999), 
• Aktualizácia územného generelu zásobovania plynom mesta Bratislavy (2001) 
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• Aktualizácia územného generelu zásobovania elektrickou energiou hl. m. SR 
Bratislavy (2001) 

• Aktualizácia územného generelu telekomunikácií  mesta Bratislavy (PROTEL,1999) 
• Územný generel zásobovania teplom hl. .mesta Bratislavy (1997) 
• Aktualizácia územného generelu kolektorizácie hl. mesta Bratislavy (DANKO ,1997) 
• Aktualizácia územného generelu zásobovania vodou mesta Bratislavy (AQUATIKA, 

1998), 
• Aktualizácia územného generelu vodných tokov a vodných plôch mesta Bratislavy 

(HYDROMEDIA, 1997), 
• Regionálny ÚSES mesta Bratislavy, SAŽP, 1994 
• Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy, T. Hrnčiarová a kol. – Veda, 2006 
• Stratégia rozvoja hl. mesta SR Bratislavy, rok 1999  
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy na roky 2010 

- 2020, (Academia Istropolitana Nova, rok 2010).  
• Metodika dopravno - kapacitného posúdenia veľkých investičných projektov 

(Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Odd. dopravného plánovania a riadenia dopravy, r. 2009) 
• Urbanisticko-architektonická štúdia transformácie areálu továrne Cvernovka - BCT 

(AUREX, 05/2008) 
• Územný plán zóny Cvernovka v Mestskej časti Bratislava Ružinov - Prieskumy 

a rozbory (Ing. arch. Peter Žalman AA, október 2014 ) 
• Viera Obuchová: Priemyselná Bratislava (Marenčin vyd. PT, 2009) 
• Rozhodnutia o umiestnení stavby (právoplatné) a stavebné povolenia (právoplatné) 
 

6. Požiadavky  na riešenie Územného plánu zóny Cvernovka v M Č Bratislava 
Ružinov 

 
Pri spracovaní Návrhu zadania sa postupuje v zmysle platných zákonov, viažucich sa 
k predmetu obstarania  najmä zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. Návrh zadania pre územný plán zóny obsahuje najmä požiadavky na riešenie 
územnoplánovacej dokumentácie. 
 
6.1. Požiadavky vyplývajúce zo širších vz ťahov: 

 
• pri riešení širších vzťahov je potrebné rešpektovať stanovené požiadavky 

z územnoplánovacej dokumentácie mesta   
• riešiť na úrovni grafickej mierky 1:5000 dopravné napojenie územia na jestvujúce 

nadradené verejné dopravné vybavenie 
• riešiť technické vybavenie územia napájaním jednotlivých systémov na nadradené 

technické vybavenie územia 
• vyjadriť územno - technické väzby, funkčné, prevádzkové a kompozičné vzťahy 

urbánnych priestorov riešeného územia zóny  vo vzťahu k okolitej stabilizovanej 
zástavbe obytnej funkcie, k rozvojovej funkcie občianskej vybavenosti 
celomestského a nadmestského významu a k plochám zariadení autobusovej 
hromadnej dopravy 
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6.2. Požiadavky na riešenie ob čianskej vybavenosti: 
 
• zo zariadení občianskej vybavenosti preveriť v riešenom území situovanie 

rímskokatolickeho kostola (ÚPN hl. m. SR Bratislavy, r. 2007 v znení zmien 
a doplnkov) 

• navrhnúť materskú škôlku ( Územný generel zariadení školstva na území hl. m. SR 
Bratislavy, 2014)  
� vo vnútornom meste lokalizovať zariadenia MŠ priamo v objekte alebo v ťažisku 

viacerých objektov pracovných príležitostí 

 
6.3. Požiadavky na riešenie dopravy 

 
• rešpektovať stanovené požiadavky z územnoplánovacej dokumentácie mesta   
• navrhnúť komplexnú dopravnú obsluhu územia s dopravným pripojením zóny na 

nadradenú komunikačnú sieť v zmysle zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších noviel a v súlade s STN 73 6110, 
STN 73 6102, STN 73 61 10/Z1 a ostatných súvisiacich predpisov 

• riešiť podporu ekologickej elektrickej trakcie verejnej mestskej hromadnej dopravy 
a pritom redukovať premávku autobusov priamo cez obývané územie (Páričkova ul.) 

• navrhnúť riešenie statickej dopravy v súlade s navrhnutým funkčným využitím 
objektov zóny pri rešpektovaní platných technických noriem STN 73 6110/Z1, 
STN 73 6056/O1, STN 73 6058 so špecifikáciou kapacity účelovo viazaných 
odstavných a parkovacích stojísk a verejne prístupných parkovacích stojísk. 

• riešiť organizáciu  pešej dopravy s napojením na existujúce pešie trasy v okolí zóny, 
vrátane prístupu k zastávkam verejnej a mestskej dopravy na hranici a v blízkosti 
zóny 

• riešiť organizáciu  cyklistickej dopravy sfunkčnením hlavných cyklistických trás 
lokalizovaných na komunikáciách ohraničujúcich zónu (Páričkova a Košická ulica) 

• zhodnotiť dopravnú situáciu z plánovaného objemu zástavby. 
• rešpektovať Metodiku dopravno - kapacitného posúdenia veľkých investičných 

projektov pri návrhu dopravného vybavenia  
• spracovať  aktuálne dopravno-kapacitné  posúdenie navrhovaných investícií 
• rešpektovať tzv. dopravný regulatív určujúci maximálny objem novej dynamickej 

dopravy generovanej jednotlivými investičnými zámermi v maximálnom objeme  232 
jázd/šp. h/ha developovaného územia 

Regulatív je platný pre územie ohraničené komunikáciami Karadžičova – 
Dostojevského rad – Starý most – tokom rieky Dunaj – mostom Apollo – 
komunikáciami Košická – Prístavná – Plátenícka – Mlynské nivy – Novohradská – 
Trenčianska – Dulovo námestie – Páričkova. Funkčnosť cestnej dopravnej 
infraštruktúry v uvedenej oblasti pri stanovenom prípustnom zaťažení bola na 
základe výsledkov simulácie preukázaná len pri určitom novom usporiadaní 
organizácie a riadenia dopravy na dotknutej komunikačnej sieti.  

 

6.4. Požiadavky na riešenie technického vybavenia 
 
• rešpektovať stanovené požiadavky z územnoplánovacej dokumentácie mesta a  

v územných genereloch jednotlivých systémov technickej infraštruktúry s doplnením 
aktuálnych rozvojových zámerov 
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• technickú infraštruktúru územia riešiť vo všetkých jej funkčných systémoch, a to 
zásobovanie vodou, odkanalizovanie, zásobovanie plynom, elektrickou energiou, 
rozvod tepla a telekomunikácie 

• v rámci riešenia technickej vybavenosti územia dokumentovať súčasný stav 
jednotlivých systémov spolu s ich ochrannými pásmami a zhodnotiť možnosti ich 
využitia v kontexte navrhovaného rozvoja a budúceho využitia územia 

• rešpektovať vedenia koridorov technickej infraštruktúry s ochrannými pásmami, ktoré 
územím tranzitujú, pričom nezabezpečujú priamu technicko - infraštrukturálnu 
obsluhu územia 

• územný rozvoj riešeného územia je podmienený modernizáciou existujúcich 
vodárenských zariadení (vyjadrenie BVS a.s. č. 13381/2014/4020/Ing.La zo dňa 12. 
5. 2014), preto je nutné rekonštruovať vodárenské potrubia v trase Košickej ulice 
v úseku Mlynské Nivy – Gemerská, jestvujúci zberač v Košickej AXV DN 1000/1500 
a vo Svätoplukovej ulici AXVI-4 DN 700/1050, 600/1200 v úseku Páričkova po 
napojenie na zberač DN 1200 v križovatke s Mlynské Nivy a kanalizáciu DN 300/450 
v Páričkovej a DN 300/450 v Dulovom námestí. 

•  „zásobovanie vodou“ riešiť s členením na verejné a neverejné vodovody 
•  v návrhu vyčísliť nároky na pitnú vodu a požiarnu vodu a výšku zástavby, množstvo 

splaškových a zrážkových vôd a vyčísliť odtokové množstvo zrážkových vôd pri 
súčasnom koeficiente odtoku z riešenej plochy 

• výpočet potreby vody je nutné previesť podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 
684/2006 zo dňa 14. 11. 2006 

• verejné vodohospodárske siete vrátane ochranného pásma je nutné umiestňovať vo 
verejných komunikáciách, resp. verejne prístupných koridoroch s min. šírkou 4, 5 m 
s únosnosťou povrchu umožňujúcou vjazd servisných vozidiel prevádzky 

• pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí  je potrebné dodržať STN 73 6005 
o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov 

• zásobovanie vodou je potrebné riešiť z rekonštruovaných zásobných verejných 
vodovodov po obvode zóny 

• verejný vodovod je nutné navrhovať v súlade s STN 73 6005, STN 755401, OTN 
755411 a ostatnými súvisiacimi normami 

• odkanalizovanie navrhovaného zámeru do verejnej kanalizácie BVS je možné za 
podmienky zachovania súčasného množstva odpadových vôd z povrchového odtoku 
odvádzaných do verejnej kanalizácie a modernizácie existujúcich kanalizácií  

• nároky na zvýšený podiel odvádzania zrážkových vôd do verejnej kanalizácie oproti 
súčasnému stavu je nutné riešiť mimo jestvujúcej verejnej kanalizácie resp. pomocou 
retenčných opatrení. 

• vhodnosť vsakovania nekontaminovaných zrážkových vôd zo striech objektov je 
nutné preukázať hydrogeologickým prieskumom 

• verejnú kanalizáciu je nutné navrhovať v súlade s STN73 6005, STN 756101 a 
ostatnými súvisiacimi normami 

• v návrhu riešenia je potrebné rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma 
jestvujúcich plynárenských zariadení v zmysle zákona o energetike 

• z hľadiska zásobovania plynom je potrebné orientovať sa na STL plynovody 
v Košickej ul. DN 300, PN 300kPa a v Páričkovej ul. DN 200, resp. D 225, PN 300 
kPa 

• existujúci stav plynovodnej siete v území poskytne spracovateľovi ÚPN Z oddelenie 
technickej dokumentácie – zakresľovanie sietí SPP-distribúcia, a.s.  

• návrh telekomunikačnej siete riešiť v zmysle zákona č. 610/2003 Z.z. o 
elektronických komunikáciách 
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6.5. Požiadavky vyplývajúce zo základných demografi ckých, sociálnych 
a ekonomických  údajov a prognóz 

 
• riešiť výhľadovú optimálnu demografickú veľkosť vo väzbe na únosnosť územia 
• riešiť predpoklad rozvoja trvalo bývajúceho obyvateľstva, predpoklad denne 

prítomného obyvateľstva (pracovníci, návštevníci a prechodne bývajúci) 
• riešiť predpoklad rozvoja štruktúry  trhu práce a pracovných príležitostí 
 
 

6.6. Požiadavky na tvorbu urbanistickej kompozície 
 

• rešpektovať ochranu pamiatkového fondu, a to NKP „Továreň“ v zmysle ust. § 27 
ods. 2 zákona č. 49/2002 Z.z o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení  

• výškové a priestorové usporiadanie riešiť v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 
49/2002 Z.z o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení 

• pri návrhu výškových stavieb dodržať výškové obmedzenie v rozmedzí 199 – 211 m 
n.m.Bpv a expertízne posúdiť:  
� jej predpokladané vizuálne hmotovo-priestorové pôsobenie v rámci celomestského 

obrazu mesta i v rámci obrazu dotknutého územia na základe zakreslenia do 
panoramatických fotografií z určených stanovíšť najvýznamnejších vyhliadkových bodov 
ako aj zobrazenia lokálnych kompozičných vzťahov formou vizualizácií, animácií a pod., 

�  možné dopady výškovej stavby z hľadiska štrukturálnej a funkčno-prevádzkovej 
vhodnosti situovania objektu v území, s overením záťaže všetkých druhov technickej 
infraštruktúry a s preverením zaťaženia lokálnej i celomestskej dopravnej siete v dobrej 
dostupnosti na nosný systém MHD 

� situovanie jednotlivých výškových budov z hľadiska prínosov pre zvýšenie spoločenskej 
atraktivity daného kompozičného uzla v rámci špecifík jednotlivých ťažiskových smerov 
rozvoja 

� otázky bezpečnosti pri umiestňovaní výškovej stavby z hľadiska zabezpečenia 
dostatočných rozptylových plôch a ďalších opatrení v mimoriadnych bezpečnostných 
situáciách. 

• dobudovať urbanistickú štruktúru aplikáciou moderných štruktúr zástavby za účelom 
vybudovania ťažiskového mestotvorného priestoru nadmestského a celomestského 
významu 

• určiť kompozičné limity hmotovo – priestorovej štruktúry tak, aby neprimerane 
nezasahovala do siluety mesta, významných panorám, priehľadov v meste 
a z diaľkových pohľadov  

• navrhnúť kompletné priestory pre zvýšenie štandardu a kvality  prostredia  
doriešením verejnej zelene, námestí, služieb a vybavenosti lokálneho významu ako 
doplnenie potrebných aktivít k obytnému charakteru územia 

• dotvoriť obytné územie ako polyfunkčné prostredie základnou občianskou 
vybavenosťou, drobnou architektúrou a zeleňou 

• navrhnúť verejné komunikačné priestory s tvorbou urbanistického designu (námestie, 
lavičky, odpadové koše, parkovacie miesta, plošná a líniová zeleň) 

• stanoviť regulatívy priestorového a funkčného usporiadania pre jednotlivé bloky     
s určením zastavovacích podmienok  
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6.7. Požiadavky na obnovu, prestavbu a asanácie 

 
• v návrhu riešenia definovať potrebu obnovy, prestavby a asanácie objektov za 

účelom dotvorenia štruktúry prostredia  
 
 

6.8. Požiadavky na regula čné prvky plošného a priestorového usporiadania 
a miery využívania pozemkov 

 
• na základe charakteristiky funkčného využitia územia a určenia limitov využitia 

územia navrhnúť polyfunkčnú zónu celomestského a nadmestského významu 
návrhom stavieb občianskej vybavenosti, bývania, obchodu, služieb a  zelene  pre 
jednotlivé funkčno-priestorové bloky  

• vyjadriť rozsah a mieru stavebného využitia stanovením zastavovacích podmienok, a 
to intenzitou zastavania, prístupnosťou a neprístupnosťou podľa druhu stavieb, 
koeficientom zastavanosti, indexom podlažných plôch, koeficientom stavebného 
objemu,a koeficientom zelene  

• riešiť dopravné a technické vybavenie územia, vrátane statickej dopravy (parkovacie  
• garáže, parkoviská) v zmysle STN 73 61 10/Z1.  
• dokladovať etapizáciu, vecnú a časovú koordináciu využitia územia 
• vymedziť pozemky na verejnoprospešné stavby 
• navrhnutú reguláciu definovať v záväznej časti územného plánu zóny 
 

 
6.9. Požiadavky na ochranu a starostlivos ť o životné prostredie, na ochranu   

a tvorbu prírody a krajiny v urbanizovanom prostred í, požiadavky na 
zachovanie a rozvoj prírodného a umelého prostredia   

 
• z hľadiska ochrany a tvorby prírody a krajiny ochraňovať existujúce krajinotvorné 

prvky v území a rešpektovať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov 

• zhodnotiť požiadavky na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia vytvoriť 
predpoklady na realizáciu a funkčnosť prvkov systému ekologickej stability 
v súčinnosti s okolitými plochami zelene  

• navrhnúť reguláciu plôch zelene minimálne v rozsahu stanovenom v ÚPN hl. m. SR 
Bratislavy 2007, v znení zmien a doplnkov, a to  definovaním min. koeficienta zelene 
v regulatívoch ochrany a tvorby životného prostredia a zelene  

 
• z hľadiska ochrany a starostlivosti o životné prostredie rešpektovať viažuce sa 

zákony a predpisy v platnom znení: 

� zákon  č. 17/2002 Zb. o životnom prostredí 
� zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
� VZN hl. m. SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň 
� zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách 
� zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 
� zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
� zákon č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 

hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších 
predpisov 
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� zákon č.355/2007 Z.z. o  ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 

� hluková mapa a akčný plán ochrany pred hlukom aglomerácie Bratislavy 
vypracovaná v zmysle zákona č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole 
hluku vo vonkajšom prostredí 

 
6.10. Požiadavky z h ľadiska ochrany po ľnohospodárskej pôdy a lesného pozemku, 

prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok, pamiatkovo  chránených území a ich 
ochranných pásiem, území postihovanými povod ňami v záujme civilnej 
ochrany a v záujme obrany štátu 

 
• z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy 

rešpektovať: zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
v platnom znení, ktorý v zmysle § 13 rieši jej ochranu v územnoplánovacej činnosti 
 

• z hľadiska ochrany lesnej pôdy  
rešpektovať zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení, ktorý v zmysle § 6 -10 
rieši ochranu lesných pozemkov v územnoplánovacej činnosti 

 
V riešenom území sa nenachádza poľnohospodárska pôda ani lesné pozemky, 
dotknuté pozemky sú v katastri nehnuteľnosti evidované ako zastavané plochy 
a nádvoria.  
 

• z hľadiska ochrany kultúrnych pamiatok  
1) rešpektovať zákon č. 49/2002 Z.z o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení  

 
V riešenom území sa nachádza národná kultúrna pamiatka „Továre ň“, zaužívaný 
názov „Uhorská cvernová továreň“, na parcele č. 9747/17 v k.ú. Nivy, evidovaná 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod eviden čným číslom 11 550/0,  
s adresou: Bratislava, mestská časť Ružinov, Páričkova ulica, poradové číslo 18, 
súpisné číslo II.1127, parcelné číslo 9747/17 v k.ú. Nivy (ďalej len „kultúrna 
pamiatka“ alebo „BCT“),  podľa § 30 ods. 4  a § 41 ods. 4 pamiatkového zákona.  

 
2) je potrebné dodržať konkrétne podmienky Krajského pamiatkového úradu 
Bratislava, stanovené v záväznom stanovisku č. KPUBA – 2014/10273-2/32223/HAB 
zo dňa 26. 5. 2014,  cit.: 

� V  grafickej časti bude vyznačený objekt kultúrnej pamiatky a v textovej časti 
budú uvedené  hodnoty kultúrnej pamiatky, pre ktoré bola podľa rozhodnutia MK 
SR  č. MK-613/2008-51/4913 zo dňa 31. 3. 2008,  právoplatného dňom  24. 4. 
2008, vyhlásená za kultúrnu pamiatku, cit.:  

 
„Hodnota architektonická: BCT je zachovaná v pôvodnom hmotovo-priestorovom riešení, jej 
exteriér prešiel len čiastočnými úpravami, ktoré je možné pri stavebnej obnove vrátiť do 
pôvodnej podoby.  Hodnotné je predovšetkým progresívne architektonické riešenie fasád 
a konštrukčné riešenie interiéru. Hlavná budova je dokumentom industriálnej architektúry 
z počiatku 20. storočia, je hodnotnou a kvalitnou architektúrou. 

Hodnota urbanistická: je ústredným objektom pôvodného urbanistického konceptu riešenia 
celého mestského bloku a vyjadruje koncepciu urbanistickej dominanty ako doklad nových 
urbanistických architektonických foriem – priemyselných areálov a priemyselných stavieb 
v období počiatkov industrializácie. Predstavuje významný prvok historickej urbanizácie 
juhovýchodnej periférie mesta, ktorú v prvých desaťročiach 20. storočia určovali veľké 
továrenské areály. V súčasnosti je BCT stále významný prvok historickej panorámy 
juhovýchodnej časti mesta v diaľkových pohľadoch.  
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Hodnota historická: BCT je dokumentom histórie vývoja priemyselnej výroby v Uhorsku a na 
Slovensku s európskymi súvislosťami, vrátane reakcie na technický vývoj a modernu 
v architektúre a šírenia jej vplyvu. BCT bola jednou z najvýznamnejších a najväčších tovární 
v Bratislave v štruktúre priemyslu v predchádzajúcich obdobiach existencie štátu (Rakúsko-
Uhorsko, I. Čsl. republika, ČSSR).“  

� V koncepcii priestorového a funkčného využitia ÚPZ bude  v pôdoryse i obraze 
riešeného územia rešpektovaná kultúrna pamiatka ako dominantný objekt 
historickej urbanizácie, bude zabezpečená ochrana  a možnosť prezentácie 
kultúrnej pamiatky  primerane  jej pamiatkovej hodnote, pre ktorú bola vyhlásená 
za kultúrnu pamiatku.  

 
� Na úpravy  bezprostredného okolia kultúrnej pamiatky sa vzťahujú podmienky § 

27 pamiatkového zákona o základnej ochrane kultúrnej pamiatky. 
V bezprostrednom okolí kultúrnej pamiatky je možné vykonávať len také činnosti, 
ktoré nemôžu ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky.   

 
� Jednotlivé stupne územnoplánovacej dokumentácie budú predložené KPÚ na 

vydanie záväzného stanoviska podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona.  
 

� Spôsob ochrany potenciálnych archeologických nálezov na riešenom území určí 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava v rámci územných a  stavebných konaní na 
základe posúdenia stupňov projektovej dokumentácie, predloženej 
investormi/stavebníkmi v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového zákona 
a stavebného zákona. 

 
z hľadiska ochrany vodných tokov a území postihovanými povodňami rešpektovať 
zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách 
v platnom znení 

 
• v záujme civilnej ochrany obyvateľstva a v záujme obrany štátu  

rešpektovať zákon č. 444/2006 Z. z o civilnej ochrane obyvateľstva a spracovať 
doložku civilnej ochrany (záväzná časť územného plánu zóny) ako účinného nástroja 
ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva ako aj zníženia rizika jeho ohrozenia  

 
V riešenom území  sa nachádzajú zariadenia pre úkryt obyvateľstva. Jeden kryt CO 
je v objekte ubytovne na Dulovom námestí (parc. č. 9744/3 v k.ú. Mlynské Nivy), 
ktorý sa v súčasnosti nevyužíva a je pripravený na rekonštrukciu. Nový projekt kryt 
CO zachováva. Druhý kryt je v budove administratívy na Košickej ulici. (parc. č. 
9747/3 v k.ú. Mlynské Nivy) 
  

• z hľadiska ochrany pred požiarmi rešpektovať: 
� Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

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

predpisov 
� Vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky 

na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb  v znení 
neskorších predpisov 

� Vyhlášku MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie 
požiarov. 
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6.11. Požiadavky z h ľadiska ochrany ložísk nerastných surovín, trás nadr adených 
systémov dopravného a technického vybavenia územia 

 
V riešenom území  sa nachádzajú objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana 
nerastných surovín.  

 
6.12. Zhodnotenie limitov využitia pozemkov a stavi eb 

 
• ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky „Továre ň“, zaužívaný názov „Uhorská 

cvernová továreň“, na parcele č. 9747/17 v k.ú. Nivy, v zmysle  § 27 ods. 2 zákona č. 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení  

• rešpektovať ustanovenia §28 - §30 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve 
(letecký zákon) v znení neskorších predpisov 

• ochranné pásmo Letiska M. R. Štefánika Bratislava, určené rozhodnutím Štátnej 
leteckej inšpekcie zn. 1-66/81 zo dňa 3. 7. 1981.cit.: 

� Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov 
a pod. je stanovené ochranným pásmom kužeľovej prekážkovej plochy (sklon 
1:25) s výškovým obmedzením  v rozmedzí 199 – 211 m n.m. Bpv, 

 

6.13. Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedz enou schopnos ťou pohybu 
a orientácie 

 
Rešpektovať vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č. 532 z 19. 9. 2002, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 
 
6.14. Požiadavky na vymedzenie pozemkov na verejnop rospešné stavby 

 
V ÚPN  hl. mesta SR Bratislavy nie sú podľa § 108 ods. 2 stavebného zákona v 
zozname stavieb vo verejnom záujme zaradené stavby, pre ktoré je potrebné 
rešpektovať plochy a stanoviť dotknuté pozemky: Verejnoprospešné stavby, 
komunikácie a trasy inžinierskych sieti sa nachádzajú po obvode riešeného územia. 

 
6.15. Požiadavky na varianty a alternatívy rozvoja územia, ktoré sa majú rieši ť 

 
Výsledné riešenie návrhu územného plánu vyplynie zo súborného stanoviska, 
z vyhodnotenia pripomienok prerokovania konceptu riešenia, ktorý sa vypracuje vo 
variantoch v rovnakom rozsahu ako návrh územnoplánovacej dokumentácie. (v 
zmysle § 9 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácií.) 

 
Variantnosť riešenia sa požaduje v hmotovo -priestorovom riešení zástavby: 

1. variant  bude rešpektovať a zohľadňovať blokovú štruktúru, s odkazom na 
jestvujúcu a pôvodnú industriálnu architektúru, vytvorenú založenou uličnou 
sieťou a jej výškové zónovanie s predpokladom pre umiestnenie 
centrotvorných funkcií 

2. variant  bude navrhovať maximálnu intenzitu využitia územia s uplatnením 
dominanty - výškovej zástavby v architektonicko reprezentatívnej forme 
nadmestského významu 
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7. Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania dokume ntácie konceptu 

riešenia a návrhu územného plánu 
 

Návrh územného plánu zóny bude obsahovať  textovú a grafickú časť, vypracovanú    
v súlade s § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácií. 

 
7.1. Textová  časť 

základné údaje 

• hlavné ciele  a úlohy, ktoré územný plán zóny rieši 
• údaje o súlade riešenia územia so zadaním 

 
riešenie územného plánu 

• vymedzenie hranice riešeného územia a jeho charakteristika 
• opis riešeného územia 
• väzby vyplývajúce z riešenia širších vzťahov a zo záväzných častí Územného plánu 

hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov 
• vyhodnotenie  limitov využitia územia 
• urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného 

využitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb, riešenie bývania, občianskej 
vybavenosti, verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, riešenie 
priestorovej kompozície a organizácie územia 

• začlenenie stavieb do okolitej zástavby 
• určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky 
• zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného 

zastavania a únosnosti využívania územia 
• chránené časti krajiny 
• etapizáciu a vecnú a časovú koordináciu uskutočňovania výstavby, asanácií, 

vyhlásenia chránených častí prírody a iných cieľov v území 
• určenie pozemkov na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie 

asanácie 
• návrh záväznej časti v zmysle § 13 ods 7 vyhl. č. 55/2001 Z.z. o ÚPP a ÚPD  

Doplňujúce údaje obsahujú tabuľky, grafy a iné údaje, ktoré sú potrebné uviesť. 

7.2. Grafická  časť 
 
• výkres širších vzťahov M 1:5 000  
• výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia M 1:1000 
• regulačný výkres v M = 1: 1000 
• výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti v M = 1: 1000 
• doložka civilnej ochrany 

 

8. Požiadavky na prerokovanie územného plánu zóny a  subjekty prerokovania 
 

 Územný plán zóny bude prerokovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 
50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky č.55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. 
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      Obstarávateľ Mestská časť Bratislava Ružinov ako príslušný orgán územného 
plánovania zabezpečí prerokovanie územného plánu zóny oznámením vlastníkom, 
verejnosti a subjektom, ktoré môžu byť navrhovaným riešením dotknuté, spôsobom 
v mieste obvyklým, tzn. na úradnej tabuli, na internetovej stránke mestskej časti a v tlači.  

  
      Dotknuté subjekty prerokovania : 
 

1. Magistrát hl. m. SR Bratislavy  
             oddelenie koordinácie územných systémov  

             Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 

2. Bratislavský samosprávny kraj  
P.O. BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 2 

3. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytove j politiky  
Lamačská cesta 6, 845 14 Bratislava 

4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie  
P.O.BOX 19, Odborárske námestie 3, 810 05 Bratislava 
 

5. Okresný úrad Bratislava, lesný a pozemkový odbor  
              Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 2 

6. Ministerstvo ŽP SR , sekcia geológie a prírodných zdrojov  
       Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1  

7. Ministerstvo obrany, sekcia majetku a infraštruk túry 
        Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3 

8. Slovenský pozemkový fond  Bratislava   
       Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 1  

9. Okresný úrad Bratislava, odbor pre cestnú doprav u a pozemné komunikácie 
v Bratislave  

       Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava 3   

10. Krajské riadite ľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno-inž inier. oddelenie  
 Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

11. Krajský pamiatkový úrad  
 Leškova 17, 811 04 Bratislava 

12. Okresný úrad  Bratislava, odbor krízového riade nia   
Staromestská  6,  814 71 Bratislava 1  

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratisl ava hl. m. SR  
       Ružinovská  8, P.O. Box  26,  820 09 Bratislava 29  

14. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy  
       Radlinského 6, 811 03 Bratislava 1  

15. Bratislavská vodárenská spolo čnos ť a.s. Bratislava  
       Prešovská  48, 826 46 Bratislava 29  

16. Západoslovenská energetika a. s.   
       Čulenova .6,  816 47 Bratislava 1  

17. Slovenská elektriza čná a prenosová sústava a.s ., 
       Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 

18. Slovenské elektrárne, a.s.,  
       Mlynské Nivy 47,  827 36 Bratislava 212 

19. Slovenský plynárenský priemysel a. s .,  
       Mlynské Nivy 44/b. č. 1, 825 17 Bratislava 26  

20. Slovak Telekom, a. s.,   



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY CVERNOVKA                                                                                          NÁVRH ZADANIA  
V MČ BRATISLAVA - RUŽINOV                                                                                                          február  2015 

 23 

Bajkalská 28, 825 13 Bratislava   

21. Orange Slovensko, a.s., 
Metodova 6, 821 09 Bratislava 

22. SITEL spol. s r. o.,  
       Kopčianska cesta č. 20/c,  851 01 Bratislava 5  

23. UPC Broadband Slovakia s. r. o.,   
       Ševčenkova 36, P. O. BOX 216, 850 00 Bratislava 5  

24. Dopravný podnik Bratislava a. s.,  
      Olejkárska ul. č. 1, 814 52 Bratislava 1  

25. Dopravný úrad 
Letisko M. R. Štefánka, 823 05 Bratislava 

26. Regionálna veterinárna a potravinová správa Bra tislava ,   
       Polianky 8, 841 01 Bratislava 

27. Slovenská správa ciest, Investi čná výstavba a správa ciest,  
      Miletičova 19, 820 05 Bratislava 
 

28. Slovak Lines , Rožňavská 2, P.O.BOX 35, 820 04 Bratislava 24 

29. SEG Residential I s.r.o., Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava 
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Príloha:  
Situácia s vyznačením hraníc územia pre riešenie širších vzťahov a vymedzenie 
riešeného územia 

 

- - - - - - hranica širších vzťahov 

–––––– hranica riešeného územia 
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REGULAČNÝ VÝKRES 
 
 

- - - - -  hranica širších vzťahov 

––––  hranica riešeného územia 
 
 
 

 

 
 
ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY, r. 2007 
v znení zmien a doplnkov 


