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Dôvodová správa 

 
 V roku 2013 Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia spracoval „ Štúdiu 
riešenia parkovania v Mestskej časti Bratislava – Ružinov“.  Štúdia bola schválená uznesením 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 281/XVI/2013 zo dňa           
05. 02. 2013.  
Predmetom štúdie bolo zhodnotenie súčasného stavu radových garáží a ich analýza s návrhom 
riešenia, ktoré odporučilo alebo vylúčilo ďalší odpredaj garáží. Jednotlivé lokality boli 
posudzované na základe týchto kritérií: 
- možnosť dopravného napojenia - splnenie prevádzkových a dopravných nárokov, zriadenie 
vjazdov a výjazdov, 
- súlad s platným Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy a následnými zmenami 
a doplnkami (ďalej len ÚPN), 
- výmera parcely, ktorá by zohľadňovala možné umiestnenie parkovacieho domu, 
- majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, 
- spoločenská potreba hromadných garáží v danom území. 
 
 Štúdia je aktívne využívaná ako podklad pri spracovaní stanovísk Odboru územného 
plánu, regionálneho rozvoja a dopravy k žiadostiam o predaj pozemkov pod garážami a slúži 
ako ostatný  podklad v zmysle § 7a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku pre spracovanie ďalších územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 
dokumentácie, ktorá následne overuje reálnosť návrhov štúdie. 
 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov prijalo uznesenie                 
č. 540/XXXI/2017 zo dňa 12. 12. 2017, ktorým požiadalo starostu mestskej časti 
o aktualizáciu vhodných lokalít na rozširovanie a budovanie kapacít parkovacích miest na 
území mestskej časti.  
 
 Na základe uvedeného uznesenia pracovníci Odboru územného plánu, regionálneho 
rozvoja a dopravy v priebehu mesiacov január a február 2018 aktualizovali štúdiu o nové 
lokality vhodné pre rozšírenie parkovacích kapacít mestskej časti.  
Celkovo je v rámci aktualizácie vytipovaných 33 miest (lokalít) vhodných na rozširovanie 
kapacít parkovacích miest. 20 lokalít je z pôvodnej štúdie parkovania z roku 2013 a 13 lokalít 
je nových. Ide nie len o lokality radových garáží ale aj o iné lokality, ktoré napríklad nie sú 
vhodné na budovanie podzemných alebo hromadných garáží ale sú vhodné na rozšírenie 
povrchového parkovania. Ďalej sú v rámci vhodných lokalít vytipované aj súkromné 
pozemky. Viaceré z nich sú síce aj dnes využívané na parkovanie obyvateľov mestskej časti, 
avšak v prípade zavedenia parkovacej politiky, by tieto lokality nemohli byť zahrnuté do 
regulácie parkovania.  Ich ďalšie bezplatné využívanie obyvateľmi mestskej časti je závislé na 
prístupe vlastníkov. 
 
 Aktualizovaný materiál vhodných lokalít a pozemkov pre rozširovanie a budovanie 
kapacít parkovacích miest bude ďalej využitý ako podklad pre plnenie uznesenia                        
MZ č. 541/XXXI/2017 zo dňa 12. 12. 2017  na rokovanie so súkromnými vlastníkmi 
pozemkov a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy vo veci žiadostí o zverenie 
pozemkov do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov. 



Príloha č. 1

DOPRAVA

parcela č. č. LV

Nivy

1. (31.) Nivy
Kulíškova - 

Budovateľská
9871/62-77, 
10131/3-7

1 , 4288
Hlavné mesto 
SR - Správa 

MČ
24/26

radová 
garáž

I 201 rozvojové

Občianska 
vybavenosť 

celomestkého a 
nadmestského 

významu

vhodné vhodné

vhodné pri 
využití priľahlých 

parciel vo 
vlastníctve 

Hlavného mesta

odporúča  
neodporúča sa 

odpredaj 
radových garáži

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=17.1

2661,48.15116#/detail/kataster/par

cela-c/804274/10131_2?zoom=false

Hlavné mesto 
SR - nezverené 

MČ
17/18

Hlavné mesto 
SR - Správa 

MČ
1/18

3. Nivy Budovateľská
9871/97,98 

(časť 
pozemku)

4288
Hlavné mesto - 
priama správa

1 zeleň 201 stabilizované

Občianska 
vybavenosť 

celomestkého a 
nadmestského 

významu

vhodné vhodné 
iba na povrchové 

parkovanie - 
nízky počet PM

neodporúča

vybudovanie 
parkovania 

čiastočne na úkor 
zelene

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=17.1

2605,48.15065#/detail/kataster/par

cela-c/804274/9871_98

Hlavné mesto 
SR - Správa 

MČ
3/20

Hlavné mesto 
SR - nezverené 

MČ
17/20

5. (27.) Nivy
Bajkalská - 
Priekopy

15277/30-
63,65,68-

79,83-
107,112-

114,117,119
,120-

122,126,127

1
Hlavné mesto 
SR - Správa 

MČ
77/77

radová 
garáž

101 stabilizované
Viacpodlažná 

zástavba obytného 
územia

vhodné vhodné

vhodné po 
vyriešení 

majetkovoprávny
ch vzťahov - 

nezaložený ĽV 
na priľahlé 
pozemky

odporúča
neodporúča sa 

odpredaj 
radových garáži

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=20&c=17.1

4290,48.15827#/detail/kataster/par

cela-

c/804274/15277_62?zoom=false

201 stabilizované

Občianska 
vybavenosť 

celomestkého a 
nadmestského 

významu

vhodné

101 stabilizované
Viacpodlažná 

zástavba obytného 
územia

vhodné

7. Nivy 
Starý Ružinov - 
Stodolová

11233/30 797
Hlavné mesto - 
priama správa

1 vnútroblok 201 stabilizované

Občianska 
vybavenosť 

celomestkého a 
nadmestského 

významu

vhodné vhodné
vhodné len na 

povrchové 
parkovanie

neodporúča

spracovaný 
projket, 

nezverený 
pozemok, žiadosť 
o zverenie z roku 

2016

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=18&c=17.1

3602,48.15854#/detail/kataster/par

cela-c/804274/11233_30

8. Nivy
Jelačičova - 
Cyrilová

10450/46 1
Hlavné mesto - 
priama správa

1
neriedené 
parkovanie 
na zeleni

101 stabilizované
Viacpodlažná 

zástavba obytného 
územia

vhodné vhodné
vhodné 

povrchové 
parkovisko

neodporúča -
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=17.1

2558,48.15484#/detail/kataster/par

cela-c/804274/10450_46

Ružová 

dolina

9. (38.) Nivy Záhradnícka 10566/8 1
Hlavné mesto 
SR - Správa 

MČ
1 parkovisko K201 rozvojové

OV celomestského 
a nadmestského 

významu
vhodné

vyústenie na 
účelovú 

komunikáciu 
súbežnú so 

Záhradníckou

vhodné odporúča  -
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=18&c=17.1

3687,48.15477#/detail/kataster/par

cela-c/804274/10566_8?zoom=false

10. (39.) Nivy Trenčianska
9384/1 (časť 

pozemku)
1

Hlavné mesto 
SR -priama 

správa
1 parkovisko 101 stabilizované

Viacpodlažná 
zástavba obytného 

územia
vhodné

problémové 
dopravné 

napojenie na 
Trenčiansku ul. 
Nie je priamo z 
komunikácie 
Napojenie na 

parkovisko

vhodné, ale len 
ako podzemná 

garáž
odporúča  -

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=17&c=17.1

3950,48.14980#/detail/kataster/par

cela-c/804274/9384_1

11. Nivy Ružová dolina 10569/2 1
Hlavné mesto 
SR - priama 

správa
1

zeleň - 
neriadené 
parkovanie

K201 rozvojové
OV celomestského 
a nadmestského 

významu
vhodné vhodné

vhodné po 
vyriešení 

prakládky IS
 odporúča 

nádrže pod 
povrchom

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=17.1

3791,48.15407#/detail/kataster/par

cela-c/804274/10569_2

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=17.1

3854,48.15587#/detail/kataster/par

cela-c/804274/10800_67

vhodné vhodné odporúča -3897 Zelenka a.s. 1 parkovisko6. Nivy 
Starý Ružinov - 

Palkovičová
10800/67

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=20&c=17.1

3398,48.15044#/detail/kataster/par

cela-c/804274/10004_1

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=20&c=17.1

2670,48.15436#/detail/kataster/par

cela-

c/804274/10450_16?zoom=false

podielové 
vyjadrenie 
vlastníctva

súčasné 
využitie

kód 
funkcie

neodporúča sa 
odpredaj 

radových garáži
stabilizované

Viacpodlažná 
zástavba obytného 

územia

STANOVISKO VÝSTAVBA HG
p.č. (p.č. z 
pôvodnej 

štúdie)
kataster lokalita vlastník

Poznámka

ÚZEMNÝ PLÁN 

vhodné
vhodné len na 

podzemnú garáž
odporúča  

z hľadiska 
funkčného

stanoviskoúzemie názov urb. funkcie

neodporúča sa 
odpredaj 

radových garáži
2. (35.) Nivy

Dulovo 
námestie

radová 
garáž

101 vhodné
10004/1, 5-
10, 12-22

1

4. (23.) Nivy
Záhradnícka - 

Jelačičova
radová 
garáž

10450/15-34 1 101

samostatné 
garáže 

nevhodné, avšak 
pri využití 

priľahlej parcely 
Hl. mesta sú 

vhodnévhodné odporúča 

Starý 

Ružinov

stabilizované
Viacpodlažná 

zástavba obytného 
územia

Lokalizácia



15572/26    4405
MČ Bratislava-

Ružinov
1/2

15572/1 
(,,E" 

15574/400)

0      
(7868)

LV nezaložený 
(Hlavné mesto)

1/2

13. (45.) Ružinov Nezábudková 15548/1 1201
Hlavné mesto 
SR - priama 

správa
1 parkovisko 101 stabilizované

Viacpodlažná 
zástavba obytného 

územia
vhodné

napojenie z 
oboch strán na 
Nezábudkovú

vhodné ako 
podzemná garáž 

a povrchové 
parkovanie

odporúča -

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=18&c=17.1

5100,48.15104#/detail/kataster/par

cela-c/805556/15548_1

101 stabilizované
Viacpodlažná 

zástavba obytného 
územia

vhodné

201 stabilizované

Občianska 
vybavenosť 

celomestkého a 
nadmestského 

významu

vhodné

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=17.1

5889,48.15203#/detail/kataster/par

cela-c/805556/15537_14

Štrkovec

16. (40.) Ružinov
Drieňová - 

Sabinovská
15284/5 5257

Prochádzka 
Stanislav

1 parkovisko 501 stabilizované

Zmiešané územia 
bývania a 
občianskej 
vybavenosti

vhodné

napojenie na 
Sabinovskú, 

alternatívne na 
Drieňovú

vhodné - 
pozemok v 
súkromnom 
vlastníctve

odporúča  -

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=17.1

4794,48.16045#/detail/kataster/par

cela-c/805556/15284_5

15637/26    1201
Hlavné mesto 
SR -  priama 

správa
1/2

  15637/28 7868
Hlavné mesto - 
priama správa

1/2

101 stabilizované
Viacpodlažná 

zástavba obytného 
územia

vhodné

201 stabilizované

Občianska 
vybavenosť 

celomestkého a 
nadmestského 

významu

vhodné

20. Ružinov 
Štrkovec - 
Sabinovská

15284/2 6407 Urbicom a.s. 1 parkovisko 101 stabilizované
Viacpodlažná 

zástavba obytného 
územia

vhodné vhodné vhodné odporúča 
IZ BD Monte 

Verde / Green 
Rock

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=17.1

4909,48.15858#/detail/kataster/par

cela-c/805556/15284_2

Hlavné mesto 
SR - Správa 

MČ
12/54

Hlavné mesto 
SR - nezverené 

MČ
36/54

LV nezaložený 6/54

E 534/200 8076
súkromné 

osoby
1/4

spevnená 
plocha

E 531/1 7868
Hlavné mesto 
SR - priama 

správa
1

spevnená 
plocha

23. Ružinov 
Pošeň 
Exnárová

1240/571 3966 Unocom s.r.o. 1 parkovisko 101 stabilizované
Viacpodlažná 

zástavba obytného 
územia

vhodné vhodné vhodné neodporúča 
parkovisko 

vybudované v 
akcii ,,Z"

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=17.1

7468,48.15678#/detail/kataster/par

cela-c/805556/1240_571

Hlavné mesto 
SR - Správa 

MČ
71/84

Hlavné mesto 
SR - nezverené 

MČ
9/84

vlastníctvo 
súkromnej 

osoby
4/84

-15. Ružinov Nevädzová 15537/14 1853
Sociálna 
poisťovňa

1 parkovisko vhodné

64/64 -5408
Hlavné mesto 

SR - Nezverené 
MČ

stabilizované

14. (47.) Ružinov Papraďová
1026/1 , 

1026/2-66
radová 
garáž

501

201
napojenie na 
Astrovú ulicu

vhodné
napojenie na 
Papraďovú

OV celomestského 
a nadmestského 

významu

stabilizované

Zmiešané územia 
bývania a 
občianskej 
vybavenosti

vhodné12. (43.) Ružinov Astrová ihrisko -

vhodné

odporúča  -

odporúča

vhodné len na 
podzemnú garáž

odporúča 

vhodné

vhodné odporúča

17. (41.) Ružinov Haburská parkovisko15641/14 6491  SR 1

neodporúča sa 
odpredaj 

radových garáži
vhodné

napojenie na 
Chlumeckého 

ulicu
odporúča  

18. (42.) Ružinov Medzilaborecká 101ihrisko stabilizované

stabilizované
Viacpodlažná 

zástavba obytného 
územia

vhodné po 
vysporiadaní 

pozekov - šesť 
pozemkov pod 
garážami nemá 

založené LV

vhodné
napojenie na 

Medzilaboreck
ú

Viacpodlažná 
zástavba obytného 

územia

vhodné len na 
podzemnú garáž

vhodné
len povrchové 

pozdĺžne 
parkovanie

101

22. vhodné vhodné 

1235/9,34-
46

6063
21. (19.) Ružinov

Exnárova - 
Chlumeckého

radová 
garáž

neodporúča -Ružinov
Pošeň 

Babušková
101 vhodnéstabilizované

Viacpodlažná 
zástavba obytného 

územia

neodporúča sa 
odpredaj 

radových garáži

dopravné 
napojenie s 

malými 
smerovými 
oblúkmi, 

respektíve 
riešiť vrámci 

objektu

vhodné za 
predpokladu 

vyšších 
finančných 

nákladov na 
spätné 

odkúpenie 4 
predaných 

pozemkov pod 

Súmračná - 
Polárna

radová 
garáž

101 stabilizované
1225/1-3,9-
77,184-194

1201
Viacpodlažná 

zástavba obytného 
územia

Trávniky

Pošeň

Ostredk

y

24. (12.) Ružinov vhodné odporúča 

stabilizované
Viacpodlažná 

zástavba obytného 
územia

-101 vhodné

napojenie na 
Haburskú, 

alternatívne na 
Drieňovú

odporúča  

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=20&c=17.1

7282,48.15964#/detail/kataster/par

cela-c/805556/1225_1

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=17.1

5459,48.16126#/detail/kataster/par

cela-c/805556/15641_14

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=18&c=17.1

6049,48.15927#/detail/kataster/par

cela-

c/805556/15637_26?zoom=false

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=20&c=17.1

7345,48.15755#/detail/kataster/par

cela-c/805556/1235_9

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=17.1

6813,48.15270#/detail/kataster/par

cela-e/805556/7-534_200

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=17.1

5771,48.15545#/detail/kataster/par

cela-e/805556/1-15574_400

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=17.1

6206,48.15400#/detail/kataster/par

cela-c/805556/1026_1

19. Ružinov
Štrkovec - 
Tokajícka

15288/78 neodporúča
PD, pozdĺžne 
parkovanie zo 

zatrávňovačiek, 
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=18&c=17.1

4986,48.16115#/detail/kataster/par

cela-c/805556/15288_78

1902
SR- Okresný 

úrad Bratislava
1

komunikáci
a / zeleň



1206/16 
(,,E" 7-701"

0      
(5271)

LV nezaložený 
(súkrommné 

osoby)
1/3

1206/39-41 1201
Hlavné mesto 

SR
1/3

1206/42 2917
súkromné 

osoby
1/3

26. (52.) Ružinov
Drieňová- Dr. 
Vl. Clementisa

15666/38 1201
Hlavné mesto 
SR - priama 

správa
1 parkovisko 501 stabilizované

Zmiešané územia 
bývania a 
občianskej 
vybavenosti

vhodné
napojenie na 

Drieňovú ulicu
vhodné odporúča -

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=20&c=17.1

6457,48.16125#/detail/kataster/par

cela-c/805556/15666_38

27. Ružinov 
Ostredky -  
sever

15669/15 , 
15637/125

6945
Ing. Jozef 

Kováč
1 parkovisko 101 stabilizované

Viacpodlažná 
zástavba obytného 

územia
vhodné vhodné vhodné odporúča

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=17.1

6375,48.16474#/detail/kataster/par

cela-c/805556/15669_15

Prievoz

28. (17.) Ružinov
Mierová - 
Hraničná

6701/9-40 1201
Hlavné mesto 
SR - Správa 

MČ
32/32

radová 
garáž

101 stabilizované
Viacpodlažná 

zástavba obytného 
územia

vhodné vhodné vhodné odporúča  
neodporúča sa 

odpredaj 
radových garáži

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=20&c=17.1

5890,48.14851#/detail/kataster/par

cela-c/805556/6701_9

29. Nivy
Bajkalská - 
Mlynské nivy

15425/60,61
,62,63,64

1
Hlavné mesto 

SR - správa MČ
1

tenisové 
kurty

H501 rozvojové

Zmiešané územia 
bývania a 
občianskej 
vybavenosti

vhodné vhodné vhodné odporúča -
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=18&c=17.1

5234,48.14350#/detail/kataster/par

cela-c/804274/15425_60

30. Ružinov
Prievoz 
Hraničná

15486/1 6918
Supreme 

Development 
s.r.o.

1

parkovisko, 
IZ Bytový 

dom 
Hraničná

101 stabilizované
Viacpodlažná 

zástavba obytného 
územia

vhodné vhodné vhodné odporúča 
IZ Bytový dom 
Hraničná

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=20&c=17.1

6110,48.14282#/detail/kataster/par

cela-c/805556/15486_1

Trnávka

31. (53.) Trnávka
Cablkova - 
Okružná

15096/62, 
15096/1,5-
79,82,142,2

21,222

1
Hlavné mesto 

SR - správa MČ
78/78

radová 
garáž

102 stabilizované
Málopodlažná 

zástavba obytného 
územia

vhodné

dopravné 
napojenie na 

Cablkovu ulicu 
s malými 

napojovacími 
smerovými 
oblúkmi v 

úrovni 1NP

vhodné odporúča
neodporúča sa 

odpredaj 
radových garáži

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=18&c=17.1

5897,48.16690#/detail/kataster/par

cela-c/805343/15096_62

32. (54.) Trnávka Cablkova
15097/2-4, 

80-105
1

Hlavné mesto 
SR - správa MČ

28/28
radová 
garáž

102 stabilizované
Málopodlažná 

zástavba obytného 
územia

vhodné

dopravné 
napojenie na 

Cablkovu ulicu 
v úrovni 1NP

vhodné odporúča
neodporúča sa 

odpredaj 
radových garáži

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=20&c=17.1

6005,48.16686#/detail/kataster/par

cela-c/805343/15097_2

14990/1 1
Hlavné mesto 
SR - Správa 

MČ
23/26

Odpredané 
vlastníkom 

3/26

ihrisko 101 stabilizované
Viacpodlažná 

zástavba obytného 
územia

-25. (51.) Ružinov Súmračná vhodné
možné 

napojenie na 
Jašíkovu ulicu

vhodné po 
majetkovoprávno

m vysporidaní 
ako podzemná 

garáž s 
povrchovým 
parkovaním

odporúča

102

vhodné za 
predpokladu 

vyšších 
finančných 

nákladov na 

radová 
garáž

33. (55.) Trnávka
Na 

križovatkách - 
Nerudova

odporúča
neodporúča sa 

odpredaj 
radových garáži

stabilizované
Málopodlažná 

zástavba obytného 
územia

dopravné 
napojenie s 

malými 
napojovacími 
oblúkmi na 

vhodné

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=17.1

6945,48.15928#/detail/kataster/par

cela-c/805556/1206_16

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/s

k/kataster/?bm=zbgis&z=20&c=17.1

6739,48.16548#/detail/kataster/par

cela-c/805343/14990_1


